
Hospital Central
do Exército

2 UNIDADES ESPECIAIS

Hospital Central
do Exército

2 UNIDADES ESPECIAIS

PR
O

C
ED

IM
EN

TO
S 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

IS
 P

A
D

R
Ã

O
EN

FE
R

M
A

G
EM

capas-EspiralDura.indd   3 13/11/2017   16:15:30





UNIDADES ESPECIAIS

Hospital Central 
do Exército

2

ProCEDImENtoS oPErACIoNAIS PADrão 
ENfErmAgEm



CoLEÇão 
PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS PADRÃO 
(POP) ENFERMAGEM 

6 voLUmES

vOl. 1
UNIDADE 

MATERNO-INFANTIl
•	Centro Cirúrgico obstétrico

•	maternidade
•	 Pediatria

•	UtI Neonatal e Pediátrica

vOl. 2 
UNIDADES ESPECIAIS

•	CtI / UCI CIr
•	Hemodinâmica
•	Unidade renal

•	Unidade Coronariana 
•	Unidade de Emergência

vOl. 3 
BlOCO CIRúRGICO

•	Central de material Esterilizado (CmE)
•	Centro Cirúrgico do 

Bloco de Agudos (CCBA)
•	Centro Cirúrgico Ambulatorial

vOl. 4 
ClíNICA MéDICA

vOl. 5 
ClíNICA CIRúRGICA, 

ORTOPEDIA, PSIqUIATRIA, 
ONCOlOGIA E CCIH

vOl. 6 
UNIDADE DE 

PACIENTES EXTERNOS
•	Ambulatório
•	 Endoscopia
•	radiologia

•	medicina Nuclear
•	radioterapia

EXPEDIENTE

Elaboração, distribuição e informações 
HoSPItAL CENtrAL Do EXÉrCIto 

HoSPItAL rEAL mILItAr E ULtrAmAr 

rua francisco manuel, 126 - triagem 

CEP: 20911-270 / rio de Janeiro – rJ 

Site: www.hce.eb.mil.br 

E-mail: comsoc@hce.eb.mil.br

Departamentos 
Ensino e Pesquisa: gen Bda r/1 Ivan da Costa gArCEZ Sobrinho  

técnico: gervásio CHUmAN – Cel med 

Administrativo: Edson tErrA Pimenta – tC Int 

recursos Humanos: Luiz Alberto PAIvA gago – tC QCo Adm

Organização 

roberto Braz da Silva CArDoSo – tC QCo Enf (AEg) 

roBErtA de Azevedo Esteves Simões – maj QCo Est (AEg) 

marcelo de oliveira INoCÊNCIo – 2º Sgt QE (AEg)

Aprovação 

SImoNE Chaves de moUrA – Cel QCo Enf 

Waldimir de medeiros CoELHo Júnior – tC QCo Enf 

rEJÂNIA Cláudia Damasceno rabelo – tC QCo Enf 

ANDrÉIA de moraes da Conceição rocha da Silva – maj QCo Enf 

DENISE do Carmo marques – Cap QCo Enf 

mArCELLo Almeida fonseca – 1º ten QCo Enf 

Leonardo michel Corrêa de BArroS – 1º ten ott Enf

Colaboração 

LEoNArDo marques do Nascimento – 2º ten QAo 

(Com SoC)

Projeto gráfico 

Agência 2A Comunicação

Revisão 

marcia Lopes mensor Lessa

Edição 
Novembro/2017

Próxima revisão 

Novembro/2019

Diretor do HCE  
gen Bda med Alexandre fALCão Corrêa

Subdiretor do HCE  
Antônio Joaquim Serra de frEItAS – Cel med



PREFÁCIO

o cenário era desafiador. 

Lidar com a área de pessoal sempre foi uma das maiores, senão a maior das provações de 
qualquer gestor. No entanto, assumir a Chefia do Departamento-geral do Pessoal representava 
ser muito mais do que isso. 

Não se tratava de ser, simplesmente, o responsável por gerenciar cerca de setecentos e cinquenta 
mil vidas. No Exército, isso não basta. Se em uma empresa normal você gerencia pessoas, 
aqui você as compromete. Chamamos isso de Gestão de vidas. militares da ativa, inativos, 
pensionistas e seus dependentes; servidores civis da ativa, inativos e pensionistas; pensionistas 
de ex-combatentes; cadetes, alunos de estabelecimentos de ensino e soldados do efetivo variável; 
enfim, todos que fazem parte da família verde-oliva precisam se sentir permanentemente 
apoiados e amparados. 

Confesso que os primeiros dias à frente do DgP foram de muitos desafios. A análise inicial 
dos objetivos do Departamento descortinou um cenário bem mais complexo do que aquele que 
eu supunha anteriormente. E uma conclusão era inevitável: precisaríamos ter foco e dedicação 
e, principalmente, eleger o objetivo principal, tendo em vista sua importância, sensibilidade e 
urgência. 

É como nos disse, certa vez, um grande pensador: “foco não é o fato de o gestor ter de dizer sim 
a tudo aquilo que é importante, mas a capacidade de dizer não ao que é importante, porém, não 
imprescindível”.

Assim, elegemos o nosso foco prioritário: a revitalização da Saúde Assistencial do Exército. 

A importância da saúde para o bem-estar e a tranquilidade das nossas famílias é inconteste. 
Diante disso, e considerando o cenário geral de enorme crise por que passa o Sistema de Saúde 
do Brasil, foi necessário estabelecê-la como nossa prioridade número um. Com uma grande 
quantidade de planos de saúde em processos de liquidação e recuperação judicial, além de uma 
inflação médica anual da ordem de 19%, nós não poderíamos esperar que essa crise também 
batesse às nossas portas. Precisávamos atuar proativamente e com grande energia. 

Dentro desse contexto, diversas medidas foram sendo tomadas para evitar uma grave crise que, 
segundo nossas previsões, iria eclodir em 2020. Inicialmente, procuramos conscientizar todos 
aqueles que integram a Estrutura de Saúde da força terrestre (integrantes do DgP, Comandantes 
de regiões militares, Inspetores de Saúde e Diretores das nossas organizações de Saúde) por 
meio de videoconferências, palestras e visitas de orientação. 

Posteriormente, realizamos o Simpósio de Saúde/2017 nas instalações do nosso HCE, em fevereiro, 
no rio de Janeiro. Saímos do evento totalmente alinhados e com uma grande quantidade de Boas 
Práticas levantadas, com o potencial de permear nossas omS com os anticorpos da imunização 
da anunciada crise. Uma delas dizia respeito, exatamente, à elaboração dos necessários 
Procedimentos Operacionais Padrão (PoPs) na área de Enfermagem. Um trabalho meticuloso 
e persistente realizado pelos integrantes do Hospital Central do Exército (HCE) – estratégica 



organização militar de Saúde –, que enxergaram a grande oportunidade de padronizar os 
procedimentos na área da saúde, nivelando-os em alto grau de qualidade. 

E assim foi feito. Uma Boa Prática que merece nossos efusivos elogios. 

E os efeitos dessa grandiosa tarefa não se restringem aos limites do HCE. Eles estão sendo 
disseminados pelas demais omS e têm o poder de melhorar, paulatinamente, a qualidade do 
Sistema de Saúde do nosso Exército, como sempre tem sido feito. 

Exemplos como esse farão com que, no futuro, a leitura do passado mostre que, mais uma vez, 
o Exército soube enfrentar um grave problema com visão prospectiva, proatividade e pessoas 
comprometidas, pois, neste exato momento, nós estamos construindo o nosso amanhã. 

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado! 

Prossigam firmes e motivados, pois o nosso desafio é grande e o trabalho a ser executado 
continuará bastante árduo. 

Que todos os que utilizarem este magnífico trabalho percebam que estarão sendo partícipes de 
um grupo que enfrenta o desafio de manter o Sistema de Saúde do Exército sustentável, eficiente 
e voltado para os verdadeiros interesses da Instituição: ter um Sistema de Saúde Assistencial à 
altura da família militar. 

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado! 

missão cumprida! vamos em frente!

general de Exército manoel Luiz Narvaz PAfIADACHE 
Chefe do Departamento-geral do Pessoal



APRESENTAÇÃO

os Procedimentos operacionais Padrão (PoPs) de Enfermagem, confeccionados com base no 
preconizado por literatura atual pertinente, representam a descrição sistematizada e detalhada 
das rotinas a serem adotadas pelos profissionais da área de enfermagem. Portanto, os PoPs 
constituem uma importante ferramenta de gestão, indispensável no cenário do planejamento e 
da acreditação hospitalar, contribuindo para assegurar boas práticas na saúde.

o lançamento desta coletânea de procedimentos tem por finalidade padronizar as etapas de 
execução das ações de atendimento, proporcionando melhor qualidade, segurança, agilidade e 
economicidade.

A implementação dos PoPs servirá como fonte constante de consulta e representará mais uma 
etapa na consolidação das organizações militares de Saúde compromissadas com a qualidade e 
a segurança na assistência, sempre com o foco nos seus usuários.

general de Exército Walter Souza BrAgA NEtto 
Comandante militar do Leste





INTRODUÇÃO

A enfermagem é formada por um grupo imprescindível de profissionais. o enfermeiro e o 
técnico de enfermagem acompanham e cuidam dos pacientes durante as 24 horas do dia, sete 
dias por semana, assistindo integralmente suas necessidades e prestando o necessário apoio 
também aos familiares. Eis aí, no meu entendimento, a singularidade maior dos profissionais de 
tão importante categoria. Enfermeiros e técnicos de enfermagem estando, sem interrupção, ao 
lado dos pacientes, desenvolvem o olhar que diferencia, os registros que garantem importantes 
informações e o cuidado acolhedor e restaurador.

Ao longo de minha vivência de mais de 30 anos como médico e gestor, aprendi a admirar 
esses companheiros seguidores de florence Nightingale e Anna Nery. o trabalho por eles 
desempenhado permite-me afirmar que um hospital que possui um corpo de enfermagem sério e 
comprometido realiza, inegavelmente, uma assistência segura e de qualidade aos seus pacientes.

o planejamento é o ponto de partida do trabalho bem realizado. Na saúde não é diferente. Para 
bem atender os pacientes, é necessário planejar e agir. Ligando uma ponta à outra, do plano à 
ação, estão o estudo, o respeito e a dedicação. Assim é com nossa enfermagem, sempre pautada 
no paciente como objetivo maior.

os Procedimentos operacionais Padrão (PoPs), listados nas páginas seguintes, materializam a 
intenção de nossa enfermagem de assegurar a melhor assistência aos usuários, padronizando 
e operacionalizando as ações específicas de acordo com o recomendado pela atual literatura 
científica.

os PoPs não devem ser entendidos como uma mera cartilha, mas como um instrumento valioso 
para descrever as melhores práticas em enfermagem, constituindo excelente caminho para uma 
assistência ágil, segura e de qualidade.

Para uma apresentação de mais fácil consulta, os procedimentos estão divididos em seis volumes: 
Unidade materno-Infantil, Unidades Especiais, Bloco Cirúrgico, Clínica médica, Clínica Cirúrgica/ 
ortopedia/Psiquiatria/oncologia/CCIH e Unidades de Pacientes Externos. todavia, apesar de 
tal distribuição ser exclusivamente pedagógica, reconhecemos a importância do entrosamento 
entre os saberes para o alcance do cuidado articulado e integral.

Por fim, desejo que os presentes PoPs possam colaborar para caminharmos sem cessar rumo 
a uma assistência de enfermagem cada vez mais comprometida com a qualidade e o respeito à 
família verde-oliva.

HoSPItAL CENtrAL Do EXÉrCIto 
“Cuidar de você nos motiva.”

general de Brigada médico Alexandre fALCão Corrêa 
Diretor do HCE
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
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DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 01
Elaboração: Leandro de Paula Siva – 2° ten          
revisão: Denise do Carmo marques – Cap

                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten

1 - DEFINIÇÃO:
A Nutrição Parenteral (NP) consiste em uma solução ou emulsão composta 
basicamente por carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e mine-
rais. Acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destina-se à admi-
nistração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime hospi-
talar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou à manutenção dos 
tecidos, órgãos ou sistemas. 

2 - INDICAÇÃO: 
Indicada sempre que não houver possibilidade de uso do trato digestório 
devido a distúrbios do tubo gastrointestinal ou como aporte suplementar 
à nutrição enteral quando não houver a possibilidade de oferta ou de apro-
veitamento total da dieta enteral em uso.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 estados hiperosmolares causados por hiperglicemias > 300 mg/dl 

associados a hipernatremias de difícil controle; deve-se aguardar a 
compensação do distúrbio metabólico antes de iniciar a NP; 

•	 fase aguda do trauma;
•	 edema agudo de pulmão;
•	 infarto agudo de miocárdio;
•	 impossibilidade de acesso venoso profundo ou riscos associados a 

sua instalação.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 álcool a 70%;
•	 bolsa de NP;
•	 capote;
•	 equipo de bomba infusora;
•	 gaze estéril;
•	 luvas de procedimento;
•	 máscara cirúrgica.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 na legislação brasileira, o ministério da Saúde e a Agência Nacional 

de vigilância Sanitária definem que o profissional responsável pela 
administração da solução de NP é o Enfermeiro;

•	 a NP deve ser administrada de modo contínuo, cumprindo rigorosa-
mente o prazo estabelecido para a infusão;

•	 devem ser registrados no prontuário: dados sobre o balanço hídrico 
e ocorrências relacionadas ao paciente e a sua evolução;

•	 em pacientes previamente saudáveis e sem desnutrição, o uso da 
NP deve ser reservada e iniciada somente após sete dias, quando a 
Nutrição Enteral (NE) não for possível; 

•	 diante de evidência de desnutrição na admissão, quando a NE não 
for factível, a NP deverá ser iniciada assim que possível, após a esta-
bilização hemodinâmica;

•	 a NP está indicada em cirurgias de grande porte acometendo o siste-
ma digestivo (gastrectomia, esofagectomia, colectomia, pancrea-
tectomia, etc.) de pacientes com evidências de desnutrição e risco 
nutricional grave quando houver pelo menos um destes requisitos: 
perda de peso > 10% em seis meses; ImC < 18,5 kg/m2.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 a via de acesso venoso utilizada para administração da NP é exclu-

siva. É vedada sua utilização para outros procedimentos;
•	 se houver intercorrências (ex.: perda de acesso venoso, ruptura do 

cateter, problemas com a bomba infusora) que provoquem descon-
tinuidade na administração da NP, permanecer atento a sinais de 
hipoglicemia e seguir protocolo institucional para manter a glicemia 
em níveis seguros para o paciente.

7 - REFERÊNCIAS:
CHEEvEr, K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth – Manual de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2015.

mAtSUBA, C. S. t.; mAgNoNI, D. Enfermagem em Terapia Nutricional. 
São Paulo: Sarvier, 2005.
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PoP Nº 01

ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL (NP)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

realiza a inspeção do material 
recebido, verificando no rótulo: 
nome do paciente, número do 
leito e prontuário, data e hora 
da manipulação, composição, 
osmolaridade e volume total, 
velocidade de infusão e prazo de 
validade.

Assim que a 
farmácia entre-
gar a NP. 

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro

verifica se há alguma 
anormalidade no aspecto do 
conteúdo; examina a integridade 
da embalagem; observa se 
há presença de partículas, 
precipitações, alteração de cor e 
separação de fases da NP.

Assim que a 
farmácia entre-
gar a NP. 

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Confere a prescrição médica.
Assim que a 
farmácia entre-
gar a NP. 

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Armazena a NP em geladeira, 
longe da exposição direta de luz.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro

retira a NP da geladeira com 
antecedência necessária para que 
a mesma atinja a temperatura 
ambiente.

Antes da admi-
nistração da NP.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Higieniza as mãos e separa o 
material necessário em bandeja.

Antes do 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
realiza a paramentação: máscara 
cirúrgica, capote descartável e 
luvas de procedimento.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro

No caso de bolsas de NP em que 
é necessário misturar as partes 
líquidas, realiza pressão de uma 
parte para outra da bolsa antes 
mesmo de abrir a embalagem de 
fora.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Abre a embalagem de fora da 
bolsa.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

realiza a desinfecção na cone-
xão da bolsa com álcool a 70% 
e adapta o equipo de infusão 
adequado ao recipiente que 
contém a NP, tendo cuidado para 
não tocar no ponto de entrada da 
solução. Protege a ponta do equi-
po de forma asséptica até levar 
ao leito do paciente para conexão 
do cateter.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro Conecta o equipo com a NP na 
via exclusiva do cateter para NP.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro
Instala a NP conforme prescrição 
médica, programando a bomba 
infusora adequadamente.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

A cada seis horas, verifica o 
controle da bomba de infusão.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro
Confere o horário da instalação 
no prontuário e registra a instala-
ção da NP.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

registra os volumes infundidos 
no Balanço Hídrico do Paciente, 
bem como suas eliminações, 
conforme horários específicos.

Durante toda a 
infusão da NP.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/2014.

02 revisão do PoP em janeiro/2012.

01 Criação do PoP em dezembro/2000.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Admissão do paciente no Centro de terapia Intensiva (CtI) e na Unidade de 
Cuidados Intermediários de Cirurgia (UCI CIr).

2 - INDICAÇÃO:
Na admissão do paciente no setor.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 álcool a 70%;
•	 bomba de infusão contínua (se necessário);
•	 capote descartável;
•	 colchão caixa de ovo (se necessário);
•	 gaze não estéril;
•	 luvas de procedimento;
•	 máscara cirúrgica ou tipo N95 (se necessário);
•	 monitorização paramétrica (braçadeira de PNI, eletrodos);
•	 óculos de proteção (se necessário);
•	 prontuário do paciente.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Agilizar os trâmites necessários para o atendimento imediato do paciente. 
No momento da cessão da vaga pelo médico, questionar sobre o quadro 
clínico do paciente a ser admitido, os dispositivos em uso e o tempo previs-
to de chegada.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 02
Elaboração: Ana Paula Brito Pinheiro – 1º ten           

revisão: Denise Do Carmo marques – Cap
Ana Carolina Albino de oliveira – 1º ten
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6 - PONTO CRíTICO:
o estado clínico do paciente deve ser avaliado na execução desse processo 
para adequar as ações e os prazos.

7 - REFERÊNCIAS:
CINtrA, E. A.; NISHIDE, v. m.; NUNES, W. A. Assistência de Enfermagem 
ao paciente gravemente enfermo. São Paulo: Atheneu, 2003.

CoNSELHo fEDErAL DE ENfErmAgEm (CofEN). Guia de 
Recomendações para Registro de Enfermagem no Prontuário do Paciente 
e outros Documentos de Enfermagem, 2016. Disponível em: <http://www.
cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/guia-de-recomendações-CtLN-
versão-Web.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2017.

KNoBEL, E. Terapia intensiva: Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006.
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PoP Nº 02

ADMISSÃO DO PACIENTE PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem 

Prepara o leito do paciente: forra 
a cama, instala colchão caixa de 
ovo (se necessário), prepara os 
equipamentos de monitorização, 
disponibiliza bomba infusora e 
equipamentos de oxigenoterapia.

Assim que infor-
mado da admis-
são do paciente.

No leito.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Dispõe os seguintes materiais no 
armário do leito: luvas de proce-
dimento, capotes descartáveis, 
gaze não estéril, almotolia de 
álcool a 70%.

Assim que infor-
mado da admis-
são do paciente.

No leito.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Coloca o Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) adequa-
do, de acordo com a indicação 
clínica do paciente, padrão ou 
específico para contato, gotículas 
ou aerossóis.

Na chegada do 
paciente. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica a pulseira de identifi-
cação do paciente e confere as 
informações com o prontuário 
e com o familiar e/ou responsá-
vel. Caso o paciente esteja sem 
pulseira, providencia uma no 
Setor de Internação.

Na chegada do 
paciente. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

transfere o paciente da maca para 
o leito.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica sinais vitais (pressão 
arterial, frequências cardíaca e 
respiratória, temperatura axilar), 
saturação de oxigênio e glicemia 
capilar, além de avaliação da dor.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza exame físico do paciente 
com controle de infusões, veri-
ficando a permeabilidade do 
acesso venoso e os dispositivos 
em uso.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem 

Avalia/inspeciona a integridade 
cutânea do paciente.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Se for o pós-operatório imediato, 
observa a sujidade do curativo 
cirúrgico e verifica a presença de 
sistemas de drenagem.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

retira o EPI e higieniza as mãos. Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Confere o prontuário do paciente 
e os exames soltos/anexos, bem 
como as condições em que os 
mesmos foram recebidos.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

recolhe os pertences (roupas, 
próteses dentárias, acessórios, 
etc.) e os entrega aos familiares 
com recibo. relata no Livro de 
ordens e ocorrências os perten-
ces entregues ao familiar e/ou 
responsável, bem como data, 
horário e nome da pessoa a quem 
foi entregue.

Na admissão do 
paciente. No setor.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Presta esclarecimentos aos fami-
liares sobre normas e rotinas do 
setor.

Na admissão do 
paciente. No setor.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Providencia a ficha de 
Identificação do Paciente para 
identificar o leito, afixando-a no 
local designado.

Na admissão do 
paciente. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra a Evolução de 
Enfermagem em impresso 
próprio.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro

Anota a admissão no Livro 
de ordens e ocorrências do 
setor, registrando leito, nome 
do paciente, idade, número de 
prontuário, setor proveniente do 
paciente e horário da admissão.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do PoP em junho/2017.

01 Criação do PoP em outubro/2016.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na remoção de secreções das vias aéreas inferiores com o objetivo 
de facilitar a oxigenação e a prevenção da broncoaspiração.

2 - INDICAÇÃO:
É necessário aspirar as secreções das vias aéreas do paciente devido 
à efetividade diminuída do mecanismo da tosse em pacientes entu-
bados e traqueostomizados. 
É indicada para pacientes secretivos em uso de tot ou tQt.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Discrasias sanguíneas.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 água destilada ou soro fisiológico (Sf) a 0,9%;
•	 álcool a 70%;
•	 aparelho de aspiração portátil ou fonte de vácuo em rede; 
•	 bandeja retangular e/ou cuba rim;
•	 reanimador manual conectado ao sistema de oxigênio (extensão de 

silicone/látex, fluxômetro de oxigênio, copo umidificador com água 
destilada), se necessário;

•	 cateteres de aspiração de acordo com o tamanho do tot ou da tQt; 
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI): gorro, máscara cirúrgi-

ca, óculos de proteção, avental ou capote não estéril e luvas de 
procedimento; 

•	 estetoscópio;
•	 frasco coletor de secreções descartável (preferencialmente); na sua 

ausência, usar a extensão descartável para aspiração (borracha de 
aspiração);

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 03
Elaboração: giselle rosa Barroso – Enf          

revisão: Denise do Carmo marques – Cap
                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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•	 frasco de aspiração;
•	 gaze estéril; 
•	 gaze não estéril; 
•	 luva estéril; 
•	 oxímetro de pulso;
•	 válvula redutora de pressão para rede de vácuo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 todo equipamento que entra em contato direto com as vias respi-

ratórias inferiores do paciente deve ser estéril para evitar infecções 
pulmonares e sistêmicas;

•	 a aspiração precisa ser feita de forma cuidadosa e estéril, com a 
sonda mais fina possível e a menor pressão negativa, de modo a 
conseguir aspirar as secreções de forma eficiente;

•	 quanto mais espessas e abundantes as secreções, maior o diâmetro 
da sonda de aspiração e a pressão negativa necessária;

•	 no caso de coleta de secreção traqueal para exame laboratorial, 
conectar o coletor específico “bronquinho” no sistema de aspiração 
mantendo técnica asséptica. Identificar o coletor com os dados do 
paciente e enviar para o laboratório;

•	 observar o estado geral do paciente;
•	 manter técnica asséptica;
•	 utilizar uma sonda para cada aspiração;
•	 desprezar o frasco de drenagem na alta quando atingir 2/3 de sua 

capacidade e/ou a cada 72 horas;
•	 atentar para a necessidade de aspiração;
•	 registrar o procedimento.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 a aspiração desnecessária pode iniciar um broncoespasmo e causar 

traumatismo mecânico à mucosa traqueal;
•	 a frequência das aspirações é indicada pela quantidade e pelo aspec-

to das secreções;
•	 cada aspiração não deve durar mais do que 10 segundos, devendo 

ser repetida sempre que necessário;
•	 se ocorrer cianose perilabial: suspender a aspiração, ventilar o 

paciente e repetir o procedimento;
•	 atenção especial para a pressão adequada do vacuômetro: entre 80 

e 120 mmHg. Uma pressão excessiva pode causar mudança na pres-
são negativa para os pulmões e promover um pneumotórax.
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PoP Nº 03

ASPIRAÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS INFERIORES ATRAVÉS DE TUBO OROTRAQUEAL (TOT) OU 

TRAQUEOSTOMIA (TQT) – SISTEMA ABERTO

7 - REFERÊNCIAS:
DoCHtErmAN, J. m.; BULECHEK, g. m. Classificação das intervenções 
de enfermagem. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

SILvA, m. v. g.; oLIvEIrA, A. m. g. Plantão de Enfermagem: o cotidiano 
da assistência de enfermagem numa unidade hospitalar. rio de Janeiro: 
Editora Nogueira rio, 2009.

SmELtZEr, S. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2014.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Antes do 
procedimento. No setor.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Separa uma bandeja ou cuba rim 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior. No setor.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

realiza desinfecção da bandeja 
com gaze embebida em álcool a 
70%, unidirecional, repetindo o 
movimento três vezes e aguardan-
do a secagem espontânea.

Após o passo 
anterior. No setor.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Separa o material para o procedi-
mento, colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior. No setor.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Explica o procedimento ao 
paciente antes de começar e o 
tranquiliza durante a aspiração.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Posiciona adequadamente o 
paciente, elevando a cabeceira de 
30 a 45°.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos e coloca o EPI 
(luvas de procedimento, capote 
descartável, máscara cirúrgica e 
óculos de proteção).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Avalia a saturação de oxigênio do 
paciente.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Expõe os materiais (sonda de 
aspiração e gaze estéril) em 
campo estéril, que pode ser o 
invólucro da luva estéril.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Calça a luva estéril na mão 
dominante.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Com a mão dominante, pega a 
sonda e conecta na extensão do 
frasco coletor de secreções.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Abre a válvula redutora de pres-
são do vácuo e mantém a pressão 
entre 80 e 120 mmHg.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Com a outra mão, desconecta a 
cânula de tQt ou tot do venti-
lador mecânico e apoia a extre-
midade do circuito do respirador 
no papel toalha, caso esteja 
realizando o procedimento sozi-
nho. Sempre que possível, solicita 
que outro profissional faça essa 
atividade.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Com a mão dominante, insere 
o tubo, pelo menos até a extre-
midade, sem aplicar a aspiração 
(com o extensor do sistema de 
aspiração pinçado), apenas até o 
ponto suficiente para estimular o 
reflexo da tosse.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Aplica a aspiração (despinça o 
extensor do sistema de aspiração) 
enquanto remove e gira suave-
mente a sonda em 360° (não mais 
que 10 a 15 segundos).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

reoxigena o paciente com o 
reanimador manual ou o macro-
nebulizador, ou permite que o 
ventilador mecânico reoxigene o 
paciente por várias respirações.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Enxágua a sonda, aspirando 
alguns mililitros de Sf entre as 
tentativas de aspiração.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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PoP Nº 03

ASPIRAÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS INFERIORES ATRAVÉS DE TUBO OROTRAQUEAL (TOT) OU 

TRAQUEOSTOMIA (TQT) – SISTEMA ABERTO

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

repete as etapas de 9 a 14 vezes, 
até que a via respiratória esteja 
limpa. Aspira a cavidade orofarín-
gea/nasofaríngea após completar 
a aspiração traqueal.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

fecha a fonte de vácuo. Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

retira a sonda de aspiração do 
sistema de aspiração, deixando a 
extremidade do sistema protegido 
(pode ser com a embalagem da 
sonda de aspiração).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

realiza a limpeza de secreções, 
caso existam, ao redor do óstio 
da tQt ou da fixação do tot 
com gaze estéril.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

verifica o posicionamento e a 
fixação adequada do tot ou da 
tQt. Avalia os sons pulmonares 
do paciente e a saturação de o2 
através do oxímetro.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

retira o EPI, despreza o material 
utilizado nos locais apropriados e 
higieniza as mãos.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

realiza as anotações necessá-
rias (documenta a quantidade, o 
aspecto, a coloração das secre-
ções), assinando e carimbando o 
relato no prontuário do paciente.

Após o passo 
anterior. No leito.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do PoP em junho/2017.

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em janeiro/2014.

01 Criação do PoP em dezembro/2000.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É um instrumento de registro de medidas sistemáticas dos ganhos (inges-
tão, infusões, etc.) e perdas de líquido (urina, fezes, drenos, sondas, etc.).

2 - INDICAÇÕES: 
•	 A confecção do balanço hídrico é indicada nos casos de pacientes:
•	 graves;
•	 com risco de desidratação;
•	 portadores de disfunção cardíaca, renal ou hepática, e de desnutri-

ção hipoproteica;
•	 pós-cirúrgicos. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 calculadora;
•	 caneta;
•	 impresso próprio para registro de Balanço Hídrico.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 preencher corretamente o cabeçalho do impresso do Balanço 

Hídrico, colocando nome, número de prontuário, leito e data, bem 
como os registros de administração e perda de volumes nos campos 
especificamente destinados;

•	 no fechamento do impresso do Balanço Hídrico, deverá constar 
a assinatura do responsável pela mensuração e pelo registro dos 
dados;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 04
Elaboração: marcello Almeida fonseca – 1° ten          

revisão: Denise do Carmo marques – Cap
                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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•	 o fechamento do balanço hídrico deverá ser realizado a cada 24 h, 
conforme rotina da unidade, de modo que o volume total de líqui-
dos administrados/eliminados seja obtido. Para isso, é necessário 
realizar o somatório de todos os volumes de líquidos:

•	 infundidos durante o período de 24 h;
•	 eliminados durante o período de 24 h;
•	 só então, deve ser realizada a subtração do volume de líquidos admi-

nistrados do volume de líquidos eliminados. o resultado obtido 
poderá ser positivo ou negativo, sendo sua interpretação substan-
cial ao direcionamento ou redirecionamento da conduta terapêutica 
a ser implementada:

•	 balanço hídrico positivo: houve retenção de líquidos, o que pode 
resultar em sobrecarga cardíaca e sistêmica; 

•	 balanço hídrico negativo: houve excesso de perda hídrica, o que pode 
evidenciar um processo de desidratação latente ou considerável.     

6 - PONTO CRíTICO:
Subnotificação dos dados, o que inviabiliza um controle fidedigno e a 
adoção de condutas terapêuticas adequadas.

7 - REFERÊNCIAS:
KoCH, r. m.; HorIUCHI, m. o. Técnicas Básicas de Enfermagem. 2. ed. 
Curitiba: Século XXI, 2004.

oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.

PottEr, P. A.; PErrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. rio de 
Janeiro: guanabara Koogan, 2004.
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PoP Nº 04

CONFECÇÃO DE BALANÇO HÍDRICO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

realiza o procedimento quando da 
assistência a paciente grave, conforme 
os passos a seguir.

De acordo 
com prescrição 
médica ou roti-
na do setor.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Abre o impresso próprio de registro 
do Balanço Hídrico, preenchendo o 
cabeçalho com a correta identificação 
do paciente (nome, prontuário, idade, 
data e hora).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

registra, de acordo com os horários 
prescritos pelo médico, todas as infu-
sões endovenosas, orais e enterais 
administradas ao paciente (medica-
ções, dietas, soluções, etc.).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

registra, de acordo com os horários, 
os volumes de todas as eliminações 
do paciente (diurese, esvaziamento de 
drenos, vômitos e fezes).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Soma o volume das soluções endo-
venosas infundidas, bem como das 
dietas enterais em bomba infusora, a 
cada 12 horas, transportando o volume 
pendente para as próximas 12 horas.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

A cada 12 horas, realiza o somatório 
dos volumes eliminados/drenados 
nessas 12 horas.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Ao final das 24 horas, realiza o cálculo, 
diminuindo o total do volume infundi-
do do volume total eliminado/drenado.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Confere o resultado do balanço hídri-
co, revisando os cálculos.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Assina e carimba o impresso do balan-
ço hídrico.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em junho/2017.

02 revisão do PoP em outubro/2016.

01 Criação do PoP em junho/2016.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Cuidados com pacientes que possuam cateteres inseridos em veia central 
ou periférica cuja extremidade distal atinja a veia cava superior ou inferior.

2 - INDICAÇÕES:
Pacientes nas seguintes condições:

•	 quimioterapia, uso de drogas vesicantes, irritantes ou hiperosmolares;
•	 inviabilidade de punção periférica, hidratação venosa/reposição 

volêmica, uso de drogas vasoativas, infusão simultânea de soluções 
incompatíveis por lúmens diferentes;

•	 nutrição parenteral e hemodiálise.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 agulhas 30x07 e 40x12;
•	 anestésico líquido, sem vasoconstritor;
•	 bandeja de punção venosa profunda;
•	 campo fenestrado estéril;
•	 capote estéril;
•	 cateter estéril de punção profunda;
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – máscara cirúrgica, 

gorro, capote descartável e luvas de procedimento;
•	 escova para degermação das mãos;
•	 filme transparente semipermeável; 
•	 fio para sutura;
•	 fita adesiva microporosa;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 05
Elaboração: Eliane rodrigues Brito – 2° ten           
revisão: Denise do Carmo marques – Cap

                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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•	 gazes estéreis;
•	 luvas estéreis;
•	 seringa de 10 ml; 
•	 solução fisiológica (Sf) a 0,9% de 10 ml e 500 ml;
•	 soluções antissépticas: clorexidina alcoólica e degermante; 
•	 álcool a 70%;
•	 suporte (de soro) para posicionamento da solução.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o primeiro curativo é realizado com gaze e filme transparente ou 

micropore e trocado após 24 horas. A partir do segundo dia, apenas 
com filme transparente estéril, de acordo com a disponibilidade da 
instituição;

•	 o curativo deverá ser datado e assinado com o nome do profissional 
que realizou o procedimento.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 o evento adverso mais comum é a infecção relacionada ao cateter;
•	 a técnica de inserção do cateter venoso central é realizada pelo 

médico, cabendo ao enfermeiro providenciar o material, montá-lo e 
auxiliar no procedimento.

7 - REFERÊNCIAS:      
CHEEvEr, K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2015.

oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.
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PoP Nº 05

CUIDADOS COM O PACIENTE COM ACESSO VENOSO CENTRAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro
Explica ao paciente o que vai ser reali-
zado, o objetivo e como ele deve se 
portar durante o procedimento.

Antes do 
procedimento. No leito.

Enfermeiro Separa todo o material necessário. Antes do 
procedimento. No leito.

Enfermeiro Higieniza as mãos e se paramenta 
(EPI).

Antes do 
procedimento. No leito.

Enfermeiro

Prepara o paciente, posicionando-o 
com a cabeceira baixa (zero grau) e 
a cabeça voltada para o lado oposto 
ao local onde será realizada a punção 
(para punções de veias jugulares ou 
subclávias).

Antes do 
procedimento. No leito.

Enfermeiro

Disponibiliza os materiais estéreis 
sobre a mesa cirúrgica ou de procedi-
mentos, ao lado do médico, conside-
rando a região que será puncionada.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro garante que os profissionais próximos 
ao procedimento utilizem máscara.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro

Deixa previamente montada uma 
solução de Sf 0,9% conectada a um 
equipo, mantendo a ponta do equipo 
protegida de maneira estéril.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro
Auxilia o médico durante o proce-
dimento (abrindo pacotes estéreis e 
disponibilizando materiais e insumos). 

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro
Conecta a linha de infusão com técnica 
asséptica assim que o médico introdu-
zir o cateter.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro Auxilia o médico para o teste de reflu-
xo de sangue pelo cateter.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro

realiza o primeiro curativo utilizando 
técnica asséptica: calça luvas esté-
reis, limpa a pele em volta com gaze 
embebida em Sf 0,9%, oclui com 
uma gaze e curativo transparente ou 
micropore. rotula com data e nome do 
profissional.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro /
técnico de 
Enfermagem

reposiciona o paciente em posição 
confortável e recolhe todo o material 
para descarte ou processamento.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Providencia radiografia de tórax para 
confirmar localização e descartar 
pneumotórax.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro registra o procedimento no prontuário. Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/2014.

02 revisão do PoP em janeiro/2012.

01 Criação do PoP em dezembro/2000.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO: 
A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentes em 
UtI, estando associada, principalmente, à necessidade de ventilação mecâ-
nica prolongada. A traqueostomia é uma abertura realizada na traqueia 
para possibilitar a introdução de cânulas específicas. 

2 - INDICAÇÕES: 
ventilação mecânica; desobstrução de vias aéreas; proteção contra bronco-
aspiração; aspiração de secreções do trato respiratório inferior. 
A traqueostomia também é indicada para minimizar complicações relacio-
nadas à intubação endotraqueal prolongada (edema e estenose laríngea).

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
alterações de coagulação; 
instabilidade hemodinâmica; 
instabilidade aérea; 
tumores.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 agulhas descartáveis 30x8, 25x7 e 13x4; 
•	 anestésico local a 2%, sem adrenalina; 
•	 bandeja de pequena cirurgia; 
•	 bisturi elétrico;
•	 caneta de bisturi;
•	 cânula de traqueostomia descartável ou metálica, com calibre indi-

cado, conforme orientação médica;
•	 capotes esterilizados; 
•	 carro de parada;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 06
Elaboração: giselle rosa Barroso – Enf                                                                                                                 

revisão: Denise do Carmo marques – Cap
                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – luvas de procedimento, 
máscara cirúrgica, gorro e capote descartável;

•	 escova de degermação;
•	 fios de sutura; 
•	 fixador de cânula; 
•	 foco auxiliar; 
•	 gaze estéril;
•	 lâmina de bisturi; 
•	 luvas estéreis; 
•	 manômetro de pressão manual;
•	 material de aspiração;
•	 medicamentos sedativos conforme prescrição médica;
•	 seringas descartáveis (10 ml); 
•	 solução antisséptica (clorexidina degermante, clorexidina alcóolica); 
•	 solução fisiológica (Sf) a 0,9%.

 5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 usar técnica asséptica estéril quando aspirar e realizar cuidados da 

traqueostomia;
•	 manter decúbito em elevação de 30 a 45°;
•	 lavar as mãos antes de manusear a cânula;
•	 fazer curativo em óstio da tQt com Sf 0,9% e gaze estéril de acordo 

com a necessidade; 
•	 limpar o óstio e secá-lo;
•	 trocar fixação a cada 24 h ou de acordo com a necessidade. mantê-la 

estável, visto que a movimentação excessiva pode causar lesão na 
traqueia ou na laringe;

•	 observar rigorosamente o padrão e sinais de desconforto respiratório;
•	 verificar pressão do cuff três vezes ao dia (a cada 8 h);
•	 realizar higiene oral rigorosa quatro vezes ao dia com antisséptico 

bucal;
•	 manter a cânula e os circuitos do ventilador mecânico ou da traqueia 

do macronebulizador na linha média, de forma que não tracione a 
cânula (risco de decanulação e lesões da parede traqueal);

•	 manter umidificação contínua;
•	 os procedimentos devem ser realizados conforme indicação descrita 

anteriormente;
•	 aspirar secreções com técnica asséptica;
•	 observar sinais de sangramento locais;
•	 realizar controle de sinais vitais de duas em duas horas;
•	 observar a permeabilidade da cânula;
•	 desinsuflar o cuff a cada 4 horas por 3 a 5 minutos;
•	 manter umidificação aquecida.
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PoP Nº 06

CUIDADOS COM O PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 observar sinais de hemorragia; 
•	 fixar a cânula de forma segura; 
•	 manter permeabilidade da cânula;
•	 manter suporte ventilatório;
•	 preparar o material necessário.

7 - REFERÊNCIAS:
CoNSELHo rEgIoNAL DE ENfErmAgEm DE roNDÔNIA (CorEN-ro). 
Parecer Técnico nº 012/2012 – Aspiração de pacientes internados em 
hospitais. Disponível em: <http://www.coren-ro.org.br/parecer-tecnico-no-
0122012-aspiracao-de-pacientes-internados-em-hospitais-de-quem-e-a-
competencia_1165.html>. Acesso em: 11 jun. 2017.

PADILHA, K. g.; vAttImo, m. f. f.; SILvA, S. C.; KImUrA, m. (org.). 
Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. Barueri, SP: manole, 
2010.

SmELtZEr, S. C. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2014.

tErrY, C. L.; WEAvEr, A. L. Enfermagem em terapia intensiva desmisti-
ficada: um guia de aprendizado. Porto Alegre: mcgraw Hill-Artmed, 2013.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Explica o procedimento ao paciente.
Antes do 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Lava as mãos.
Antes do 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Certifica-se de que o paciente está em 
dieta zero por pelo menos 4 horas ou 
conforme prescrição médica.

Antes do 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

testa o sistema de aspiração.
Antes do 
procedimento.

No leito.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro/
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente em decúbito 
dorsal, com hiperextensão do pescoço, 
expondo a área de intervenção com 
auxílio de um coxim.

Antes do 
procedimento

No leito

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Posiciona a placa de bisturi sobre a 
coxa do paciente.

Antes do 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

reúne o material em mesa auxiliar. 
mantém materiais e equipamentos de 
PCr (carrinho de PCr) próximos ao 
leito.

Antes do 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Posiciona-se ao lado do pacien-
te e auxilia o cirurgião durante o 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

mantém controle de sinais vitais e 
saturação parcial de oxigênio, infor-
mando qualquer alteração importante.

Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

observa rigorosamente sinais de 
sangramento, edema e enfisema 
subcutâneo, atentando para sinais de 
desconforto respiratório.

Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

retira lentamente o tubo orotraqueal.
Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Após o cirurgião inserir a cânula pelo 
óstio criado, insufla o cuff para ocluir 
o espaço entre as paredes traqueais e a 
cânula, permitindo a ventilação mecâ-
nica efetiva e reduzindo o risco de 
aspiração.

Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Calça luva estéril.
Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

fixa a cânula adequadamente com 
fixador próprio para evitar o seu 
deslocamento.

Durante o 
procedimento.

No leito.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Coloca ao redor da cânula uma 
compressa de gazes estéreis para 
absorver secreções e reduzir o risco de 
infecções.

Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

realiza aspiração traqueal.
Durante o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Atenta para o risco de hemorragias.
Durante 
e após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

verifica saturação parcial de oxigênio e 
sinais vitais.

Durante 
e após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

retira coxim, placa de bisturi e foco.
Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente em posição 
confortável e segura.

Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Descarta material de uso único.
Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Encaminha bandeja com instrumen-
tais e placa de bisturi para a sala de 
reprocessamento.

Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

retira o EPI.
Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Lava as mãos.
Após o 
procedimento.

No leito.

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Documenta o procedimento em folha 
de registro próprio: hora, medicações 
utilizadas, intercorrências, cânu-
la usada, nome do profissional que 
executou o procedimento.

Após o 
procedimento.

No leito.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro /  
técnico de 
Enfermagem

Anota os gastos.
Após o 
procedimento.

No leito.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do PoP em junho/2017.

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em janeiro/2014.

01 Criação do PoP em dezembro/2000.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
A monitorização hemodinâmica invasiva consiste na introdução de um cate-
ter em uma artéria através de uma punção ou dissecção, o qual é conectado 
a um sistema de transmissão de pressão, um transdutor de pressão, que, 
por sua vez, é conectado ao monitor. 
A Pressão Arterial média (PAm) representa a força de contração do ventrí-
culo esquerdo (coração), ou seja, a força de impulsão do sangue pelas arté-
rias. Para seu cálculo, são levadas em consideração as pressões máxima e 
mínima.
PAm = pressão diastólica + pressão sistólica – pressão diastólica
                                                                  3                                              

2 - INDICAÇÕES:
•	 pacientes graves: em controle do uso de drogas vasoativas ou em 

necessidade de reposição volêmica;
•	 pacientes que requerem a monitorização contínua da pressão arterial;
•	 prevenção de lesões provocadas por punção arterial frequente;
•	 coleta direta de amostras sanguíneas arteriais;
•	 cirurgias cardíacas; 
•	 coronariopatas graves.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 doença vascular periférica;
•	 coagulopatias ou uso de anticoagulantes e trombolíticos;
•	 áreas infectadas;
•	 queimaduras no local da punção.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

CTI / UCI CIR

POP Nº 07
Elaboração: Denise do Carmo marques – Cap          

revisão: Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 agulhas 40x12 e 30x07;
•	 ampolas de água destilada de 10 ml;
•	 anestésico local injetável, sem vasoconstritor;
•	 bandeja de punção profunda;
•	 bolsa pressórica;
•	 cabo específico para PAm;
•	 campo estéril fenestrado;
•	 capote estéril;
•	 cateter arterial (de acordo com a artéria que será puncionada – arte-

rial ou femoral);
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – luvas de procedimento, 

máscaras cirúrgicas, gorros, óculos de proteção e capote descartável;
•	 fio para sutura;
•	 gaze estéril;
•	 lâmina de bisturi;
•	 luvas estéreis;
•	 micropore;
•	 monitor com módulo de PAm compatível;
•	 seringas de 5 ml e 10 ml;
•	 sistema de transdutor de pressão (equipo com transdutor de pres-

são, sistema vAmP); 
•	 solução fisiológica (Sf) a 0,9% – 500 ml;
•	 solução antisséptica degermante e alcoólica (clorexidina degerman-

te e alcoólica);
•	 suporte de soro.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 registrar a posição do transdutor se a altura do leito ou da cabeceira 

do paciente for alterada;
•	 observar modificações da curva de pressão (curva mais amortecida 

pode indicar formação de coágulos ou queda da pressão arterial 
diferencial do paciente);

•	 trocar a Sf 0,9% quando estiver em menos de 100 ml;
•	 monitorar complicações: dor local, hemorragia, hematoma, sinais 

de isquemia e infecção;
•	 fazer antissepsia rigorosa das mãos antes e após a manipulação do 

sistema;
•	 trocar a Sf 0,9% de manutenção do sistema a cada 24 horas;
•	 trocar as linhas de infusão e as torneiras quando houver resíduo 

sanguíneo no sistema;
•	 trocar o sistema de acordo com o protocolo da Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH);
•	 manter técnica asséptica rigorosa durante a manipulação do sistema;
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CUIDADOS NA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA INVASIVA – PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM)

•	 substituir o curativo do local de inserção do cateter a cada 24 
horas, devido à manipulação frequente e à dificuldade para fixação 
adequada;

•	 monitorar com frequência a perfusão capilar, a cor e a temperatu-
ra das extremidades do membro cateterizado, comparando com o 
contralateral;

•	 observar que os locais de escolha para a inserção incluem as artérias 
radial, femoral ou pediosa;

•	 atentar para a manutenção em pressurizador: manter a permeabili-
dade do cateter pelo fluxo contínuo de Sf 0,9% (500 ml) e a bolsa 
pressurizadora com 300 mmHg; realizar flush de Sf a cada 6 horas 
e atentar para coágulos e permeabilidade do sistema.

5.1 - Teste de Allen
Consiste na oclusão das artérias ulnar e radial por pressão do punho após 
o esvaziamento compressivo da mão. Quando a mão se tornar pálida e fria, 
a liberação da compressão ulnar deve promover o enchimento sanguíneo 
capilar da mão em aproximadamente cinco segundos, significando que a 
eventual perda da artéria radial (por trombose ou vasoespasmo) não acar-
retará lesão isquêmica da mão.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 perda sanguínea por desconexão do sistema;
•	 comprometimento do membro envolvido por redução do fluxo 

sanguíneo;
•	 paciente apresentar infecção.

7 - REFERÊNCIAS:
CINtrA, E. A.; NISHIDE, v. m; NUNES, W. A. Assistência de enferma-
gem ao paciente gravemente enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

JEvoN, P.; EWENS, B. Monitoramento do paciente crítico. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.

KNoBEL, E. Terapia Intensiva: Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006.

mortoN, P. g.; foNtAINE, D. K.; gALLo, B. m.; HUDAK, C. m. Cuidados 
críticos de enfermagem: uma abordagem holística. 8. ed. rio de Janeiro: 
guanabara Koogan, 2007.

oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.

SoUZA, v. H. S.; moZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospita-
lar. 3. ed. Curitiba:  manual real, 2009.
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

CTI / UCI CIR

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro reúne o material para montagem da 
monitorização.

Antes do 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
Higieniza as mãos e se paramen-
ta (máscara cirúrgica, gorro, capote 
descartável e luvas de procedimento).

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
Posiciona o módulo de PAm no moni-
tor e conecta o cabo de conexão 
específica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Disponibiliza o suporte de soro ao 
lado do leito do paciente de acordo 
com o lado a ser puncionado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Posiciona o transdutor (dome) no 
suporte de soro na altura da linha 
hemiaxilar, 4º espaço intercostal (eixo 
flebostático) do paciente.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Disponibiliza a bolsa pressórica no 
suporte de soro.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

retira as luvas de procedimento, higie-
niza as mãos e abre o equipo de PAm 
e um par de luvas estéreis em campo 
estéril.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro

Calça luvas estéreis e conecta o equipo 
da PAm ao frasco de Sf, mantendo a 
ponta do equipo protegida de maneira 
estéril.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
Preenche todo o equipo com Sf, garan-
tindo que não fique nenhuma bolha de 
ar no circuito.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
Coloca o frasco de Sf dentro da bolsa 
pressórica e insufla o manômetro da 
bolsa até 300 mmHg.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro 
Conecta a outra ponta do cabo de 
conexão específica ao transdutor 
(dome).

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Higieniza as mãos.

Quando houver 
indicação de 
passagem da 
linha arterial.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro
reúne o material necessário para 
punção do acesso arterial e leva à beira 
do leito.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

continua...
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PoP Nº 07

CUIDADOS NA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA INVASIVA – PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Explica ao paciente o procedimento a 
ser realizado, quando possível.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Auxilia o médico no posicionamento 
do braço ou membro a ser cateteriza-
do, imobilizando-o se necessário.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Abre o invólucro externo da bandeja 
de punção profunda, posicionando-a 
adequadamente. 
Após a abertura do invólucro interno 
pelo médico, coloca solução antissépti-
ca alcoólica na cuba redonda que inte-
gra a bandeja. 

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro fornece o material necessário, utilizan-
do a técnica asséptica.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Após a inserção do cateter, fornece a 
ponta do sistema transdutor para que o 
médico faça a conexão.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro realiza o curativo local. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Nivela e zera o sistema para calibragem 
e leitura adequada.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
retira todo o material utilizado, 
deixando o paciente confortável e o 
ambiente em ordem.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro
Descarta materiais perfurocortantes 
em recipientes especiais e os demais 
em lixo hospitalar.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro Data o local da punção e sistema. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro

Checa o procedimento no impresso 
Prescrição de Enfermagem e registra o 
procedimento no impresso Evolução de 
Enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro registra o consumo de materiais no 
impresso gastos Hospitalares.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em junho/2017.

02 revisão do PoP em outubro/2016.

01 Criação do PoP em junho/2016.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

HEMODINÂMICA

POP Nº 01
Elaboração: Carla Pereira Carlos – maj                                                                             

revisão: rita de Cássia Colchete monteiro – Enf                                                                        

1 - DEFINIÇÃO:
Admissão e preparo do paciente para realização de procedimentos no 
Laboratório de Hemodinâmica.

2 - INDICAÇÃO:
realização de procedimentos cirúrgicos (da Clínica de Cirurgia vascular, 
da Neurocirurgia ou da Cardiologia Intervencionista) por punção arterial.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 aparelho de pressão;
•	 monitor;
•	 material para punção venosa;
•	 material para tricotomia;
•	 camisola;
•	 gorro;
•	 sapatilha;
•	 lençóis;
•	 impresso: folha de Admissão de Enfermagem.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Não há.

6 - PONTO CRíTICO:
observar atentamente as condições do paciente e o local do acesso arterial 
para o procedimento.

7 - REFERÊNCIA:
Norma geral de Ação (NgA) do Setor de Hemodinâmica.
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

HEMODINÂMICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Identifica o paciente.
Na chegada do 
paciente.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

oferece camisola, sapatilha e gorro.
Após a iden-
tificação do 
paciente.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Acomoda o paciente no leito.
Após a troca 
de roupa do 
paciente.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
realiza entrevista de admissão e 
confirma jejum.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
Solicita ao paciente o termo de 
Autorização de Procedimento preen-
chido e assinado.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
realiza o protocolo de preparo alérgi-
co, se houver, de acordo com a solici-
tação médica.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro realiza punção venosa periférica.
Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
verifica sinais vitais e monitora o 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
orienta o paciente e seus familiares 
quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro
Avalia o pulso radial e femoral, identi-
ficando o melhor acesso.

Após a orienta-
ção quanto ao 
procedimento.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a tricotomia.
Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

faz os registros corretamente no Livro 
de Sala de acordo com a admissão de 
enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica se a sala está preparada para 
receber o paciente.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

continua
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PoP Nº 01

PREPARO DO PACIENTE NA SALA DE PRÉ-OPERATÓRIO

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica a presença das equipes médi-
ca, de enfermagem e de radiologia.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Pré-operatório.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Acompanha o paciente até a Sala de 
Procedimento e ajuda na sua acomoda-
ção na mesa cirúrgica.

Após a reali-
zação dos 
registros.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em fevereiro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2015.

01 Criação do PoP em janeiro/2013.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Preparo do paciente na mesa cirúrgica da Sala de Hemodinâmica.

2 - INDICAÇÃO:
realização de procedimentos cirúrgicos (da Clínica de Cirurgia vascular, 
da Neurocirurgia ou da Cardiologia Intervencionista) por punção arterial.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Cancelamento do procedimento cirúrgico.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas estéreis;
•	 gaze estéril;
•	 seringas de 10 e 20 ml;
•	 agulhas 40x12 e 13x4,5;
•	 soro fisiológico a 0,9%;
•	 compressas estéreis;
•	 equipos, bacias, cuba e conector de pressão estéreis;
•	 solução de tridil;
•	 heparina, lidocaína e contraste;
•	 luvas de procedimento;
•	 clorexidina degermante e clorexidina alcoólica;
•	 pacote de punção arterial;
•	 máscara, gorro, capote;
•	 campos cirúrgicos;
•	 lençóis e capotes estéreis.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

HEMODINÂMICA

POP Nº 02
Elaboração: Carla Pereira Carlos – maj                                                                             

revisão: rita de Cássia Colchete monteiro – Enf                                                                        
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Confirmar com a equipe médica o local da punção arterial.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 atentar para a técnica asséptica e para a observação rigorosa da vali-

dade e da condição do material estéril;
•	 promover a segurança do paciente na mesa cirúrgica.

7 - REFERÊNCIA:
Norma geral de Ação (NgA) do Setor de Hemodinâmica.
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PoP Nº 02

PREPARO DO PACIENTE NA SALA DE HEMODINÂMICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Posiciona o paciente na mesa 
cirúrgica.

Após a entrada 
do paciente na 
sala.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Solta a camisola, deixando-a 
somente sobre o corpo do paciente.

Ao posicionar 
o paciente na 
mesa.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro

orienta o paciente quanto ao proce-
dimento e à importância de sua 
participação enquanto o monitora.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro
Dispõe o material estéril e o mate-
rial específico sobre a mesa previa-
mente coberta com campo estéril.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de
Hemodinâmica.

Enfermeiro Higieniza as mãos, calça luvas esté-
reis e veste capote estéril.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

faz degermação do local de acesso, 
com clorexidina degermante (região 
inguinal, radial, ou braquial direita 
ou esquerda).

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro faz antissepsia do local de acesso 
com clorexidina alcoólica.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro
Cobre o paciente com campo esté-
ril, deixando descoberto somente o 
local de acesso.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro Protege o intensificador de imagem 
com campo estéril.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Informa à equipe médica que o 
paciente já está pronto para o início 
do procedimento.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em fevereiro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2015.

01 Criação do PoP em janeiro/2013.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Assistir o paciente e auxiliar a equipe cirúrgica e o anestesista 
(quando houver).

2 - INDICAÇÃO:
realização de procedimentos cirúrgicos (da Clínica de Cirurgia vascular, 
da Neurocirurgia ou da Cardiologia Intervencionista) por punção arterial.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 material e aparelhos específicos da hemodinâmica;
•	 contrastes e medicamentos (tridil, heparina, lidocaína e contraste);
•	 impressos:
•	 Checklist da cirurgia;
•	 folha de Alto Custo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Atentar para:

•	 as reações do paciente durante o procedimento;
•	 a abertura do material específico correto.

6 - PONTO CRíTICO:
Estar atento aos parâmetros do monitor conectado ao paciente.

7 - REFERÊNCIA:
Norma geral de Ação (NgA) do Setor de Hemodinâmica.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

HEMODINÂMICA

POP Nº 03
Elaboração: Carla Pereira Carlos – maj                                                                             

revisão: rita de Cássia Colchete monteiro – Enf                                                                        
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

HEMODINÂMICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Auxilia na injeção de contraste por 
meio de seringa injetora, quando 
necessário.

Ao iniciar o 
procedimento.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Prepara e administra drogas e solu-
ções conforme solicitação da equipe 
cirúrgica ou do anestesista.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra em checklist específico 
todo o material utilizado em sala.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro
registra todas as intercorrências 
durante o procedimento: Livro de 
Sala e Evolução de Enfermagem.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro
registra os gastos na folha de 
Alto Custo colando as etiquetas 
do material utilizado durante o 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta a equipe da limpeza para 
deixar a sala limpa e arrumada para 
o próximo procedimento.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

técnico de 
Enfermagem

Prepara o material utilizado em sala 
para reesterilização na CmE.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em fevereiro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2015.

01 Criação do PoP em janeiro/2013.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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 1 - DEFINIÇÃO:
orientação ao paciente e/ou ao familiar sobre o procedimento realizado e 
os cuidados posteriores.

2 - INDICAÇÃO:
Pós-procedimento no Laboratório de Hemodinâmica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 aparelho de pressão e monitor;
•	 soro fisiológico a 0,9%;
•	 álcool a 70%;
•	 gaze estéril;
•	 luva estéril;
•	 micropore e esparadrapo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Não há.

6 - PONTO CRíTICO:
observar atentamente as reações do paciente e o local de acesso do 
procedimento.

7 - REFERÊNCIA:
Norma geral de Ação (NgA) do Setor de Hemodinâmica.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

HEMODINÂMICA

POP Nº 04
Elaboração: Carla Pereira Carlos – maj                                                                             

revisão: rita de Cássia Colchete monteiro – Enf                                                                        
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

HEMODINÂMICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza curativo compressivo com 
gaze estéril e micropore ou espara-
drapo no local da punção.

Após o 
término do 
procedimento.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

observa o local do curativo e os 
sinais vitais.
Ajuda o paciente a se vestir e colo-
car próteses (quando houver).

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Auxilia na alimentação quando libe-
rada pelo médico.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

observa pulso do membro cateteri-
zado, comunicando ao médico qual-
quer intercorrência.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

retira hidratação venosa quando 
prescrita.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta o paciente quanto aos 
cuidados com o acesso arterial 
utilizado.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta o paciente sobre o curativo 
com toque de álcool a 70% após 
o banho e sobre o retorno após 
sete dias para revisão e retirada de 
laudo.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Avalia as condições gerais do 
paciente e certifica-se do funciona-
mento urinário após o uso de infu-
são hídrica.

Após o passo 
anterior.

Laboratório de 
Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica se o curativo está limpo e 
seco.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Libera o paciente para a unidade de 
internação ou para a residência em 
companhia do familiar.

Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

faz registro no Livro de Sala.
Após o passo 
anterior. Laboratório de 

Hemodinâmica.
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9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em abril /2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2015.

01 Criação do PoP em abril/2013.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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Ç
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SA1 - DEFINIÇÃO:

A fístula arteriovenosa (fAv) pode ser definida como a anastomose subcu-
tânea de uma artéria a uma veia adjacente, geralmente a artéria radial e a 
veia cefálica; entretanto, poderão ser utilizados outros vasos na confecção, 
a critério do cirurgião vascular, após a avaliação do paciente. 
A punção da fístula arteriovenosa consiste na introdução de uma agulha, 
geralmente de calibre nº 16 ou 17, após a verificação da presença de pulso 
e frêmito para confirmar o correto funcionamento do acesso.

2 - INDICAÇÃO:
Permitir o acesso à circulação e o desvio de um volume sanguíneo satisfató-
rio para o circuito extracorpóreo com a finalidade de realizar o tratamento 
hemodialítico nos pacientes com insuficiência renal.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 presença de sinais flogísticos na área da fAv (devido ao risco de 

infecção);
•	 ausência de pulso e/ou frêmito no membro a ser puncionado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI): touca + máscara com visor 

ou máscara + óculos de proteção, capote e luvas de procedimento;
•	 solução antisséptica (álcool a 70%);
•	 seringas descartáveis de 3 ml e 10 ml;
•	 agulhas para punção de fAv nº 15 g, 16 g ou 17 g (de acordo com a 

avaliação realizada pelo enfermeiro);
•	 gaze não estéril;
•	 agulha para aspirar medicação;
•	 heparina (na quantidade prescrita pelo médico);

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE RENAl

POP Nº 01
Elaboração: Priscila da Silva Cota Barreira – maj          

revisão: renata galvão Portella – Enf
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•	 esparadrapo ou fita microporosa.
•	 impressos: 
•	 Evolução de Enfermagem – Hemodiálise; 
•	 Evolução do Enfermeiro – Pacientes Baixados;
•	 visita Diária do técnico de Enfermagem – Pacientes Baixados.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 higienizar as mãos antes e após o procedimento;
•	 utilizar o EPI adequadamente;
•	 verificar pressão arterial antes do procedimento;
•	 realizar antissepsia da pele conforme técnica;
•	 manter o bisel das agulhas voltado para cima ao puncionar os dois 

acessos da fAv, mantendo pelo menos 3 cm de distância da anas-
tomose e 5 cm entre as punções para evitar danos à anastomose 
cirúrgica e recirculação;

•	 fixar adequadamente as agulhas para evitar riscos de sangramento; 
•	 não administrar a heparina em casos de hipertensão arterial;
•	 dar o destino adequado aos perfurocortantes;
•	 orientar o paciente a aplicar compressas de gelo nos pontos de 

punção no dia em que realizou a diálise e compressas mornas nos 
dias posteriores, pelo menos três vezes ao dia por, no mínimo, 20 
minutos.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 qualquer alteração no local da fístula arteriovenosa, como calor, dor, 

eritema e edema, pus e febre (sinais de infecção) ou ausência de 
frêmito e/ou pulso deve ser comunicada imediatamente à equipe 
médica e ao enfermeiro de plantão;

•	 frieza, adormecimento, dor e sensação de debilidade na mão podem 
indicar irrigação insuficiente. 

•	 hipotensão grave, hipercoagulabilidade e garroteamento do membro 
que comprometa o fluxo sanguíneo da fístula arteriovenosa podem 
interromper o funcionamento da mesma.

7 - REFERÊNCIAS:
DAUgIrDAS, J. t.; BLAKE, P.g.; INg, t. S. Manual de Diálise. 4. ed.  rio 
de Janeiro: medsi, 2013.

fErmI, m. r. v. Manual de Diálise para Enfermagem. 2. ed. rio de Janeiro: 
medsi, 2010.

rIELLA, m. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 5. 
ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2010.
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PoP Nº 01

PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

recebe o paciente cordialmente e 
realiza a pesagem.

Ao admitir o 
paciente no 
setor.

Na área contí-
gua às Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta o paciente quanto à lavagem 
com água e sabão do membro a ser 
puncionado.

Imediatamente 
após receber o 
paciente.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à pia 
para lavagem de 
fístulas.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Acomoda o paciente em posição 
confortável na poltrona e verifica PA.

Após lavar o 
membro a ser 
puncionado.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo ao rim 
artificial que será 
utilizado pelo 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta o paciente quanto ao proce-
dimento a ser realizado, asseguran-
do a sua colaboração.

Após acomodar 
o paciente na 
poltrona ou na 
cama.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à poltro-
na/cama do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e secagem com papel 
toalha.

Após orientar o 
paciente sobre 
o procedimento.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à pia.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Separa o material: duas agulhas para 
fAv, antisséptico (álcool a 70%), 
heparina, gaze não estéril, seringa, 
agulha para aspirar medicação e EPI.

Após higienizar 
as mãos.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo ao balcão 
de materiais e 
medicamentos.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o Equipamento de Proteção 
Individual.

Após separar o 
material.

Nas Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Aspira a dose de heparina prescrita. Após colocar do 
EPI.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo ao balcão 
de materiais e 
medicamentos.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente de forma 
confortável, de modo a facilitar a 
execução da técnica.

Após aspirar a 
heparina.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à poltro-
na ou cama do 
paciente.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

observa e examina, por meio do 
tato, a presença de frêmitos e pulso 
na fAv, comunicando ao médico e/
ou ao enfermeiro supervisor qual-
quer anormalidade identificada 
nesta etapa. 

Após posicionar 
o paciente na 
poltrona.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à poltro-
na ou cama do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza antissepsia no membro a ser 
puncionado utilizando gaze e álco-
ol a 70% com movimento único e 
uniforme em único sentido. 
repete este procedimento por três 
vezes ou mais, de acordo com a 
avaliação do profissional.

Após examinar 
o local a ser 
puncionado.

Nas Salas de 
Hemodiálise, 
próximo à poltro-
na ou cama do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza duas punções na fAv 
(punção arterial preferencialmen-
te no sentido da anastomose e 
punção venosa no sentido contrá-
rio à anastomose), com o bisel de 
ambas voltado para cima, mantendo 
as punções a pelo menos 3 cm de 
distância da anastomose e 5 cm 
entre uma e outra.

Após realizar 
a antissepsia 
no local a ser 
puncionado.

Nas Salas de 
Hemodiálise, na 
poltrona ou cama 
do paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

fixa as agulhas de forma segu-
ra, usando esparadrapo ou fita 
microporosa.

Após realizar 
cada punção na 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise, na 
poltrona ou cama 
do paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Instala o paciente em diálise de 
acordo com as orientações do PoP 
terapia Hemodialítica.

Após fixar as 
agulhas.

Nas Salas de 
Hemodiálise, na 
poltrona ou cama 
do paciente.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 revisão do PoP em junho/2017.

05 revisão do PoP em outubro/2016.

04 revisão do PoP em janeiro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/2015.

02 revisão do PoP em janeiro/2002.

01 Criação do PoP em janeiro/2001.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
o Cateter Dupla Luz (CDL) para uso em diálise é inserido por via percutânea 
em uma veia calibrosa ( jugular interna, femoral ou subclávia) a fim de ser 
utilizado como opção de acesso venoso central temporário para a realiza-
ção das sessões de hemodiálise. 
o cateter é implantado no paciente sob anestesia local, com técnica assépti-
ca, pela Equipe médica com o auxílio da Equipe de Enfermagem, na própria 
Unidade de Nefrologia ou na unidade fechada. 
A técnica utilizada para auxiliar o médico no implante do CDL ou realizar o 
curativo na região do implante é denominada manejo de Cateter Dupla Luz.

2 - INDICAÇÕES:
Sempre que o médico implantar o cateter dupla luz, após a sessão de hemo-
diálise ou a critério do enfermeiro supervisor (quando da realização do 
curativo).

3 - CONTRANDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
Para auxiliar na instalação do CDL, disponibilizar os seguintes itens: 

•	 bandeja de hemodiálise + curativo cortante da renal;
•	 pares de luvas esterilizadas de diversos tamanhos e luvas de 

procedimento;
•	 máscaras com visor ou máscaras + óculos de proteção;
•	 capote simples e capote estéril;
•	 toucas e sapatilhas;
•	 escova para degermação;
•	 gazes esterilizadas;
•	 agulhas 25x7, 30x7, 13x4,5 e 40x12;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE RENAl

POP Nº 02
Elaboração: Priscila da Silva Cota Barreira – maj          

revisão: maria Cristina Augusta Coelho – Enf
                                tamires Zêba guimarães – Enf
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•	 seringas de 3 ml, 10 ml e 20 ml;
•	 um frasco de lidocaína a 2% sem vasoconstritor;
•	 soro fisiológico a 0,9%;
•	 equipo de soro ou intrafix; 
•	 clorexidina degermante e clorexidina alcoólica;
•	 álcool a 70%;
•	 um frasco de heparina sódica;
•	 lâmina de bisturi;
•	 fio de sutura mononylon;
•	 esparadrapo ou fita microporosa;
•	 tricotomizador elétrico ou tesoura;
•	 cateter dupla luz e tripla luz de 15 e de 20 cm;
•	 filme transparente cortado adequadamente;
•	 compressas estéreis e campo longo fenestrado esterilizado.

Para realizar o curativo do CDL, disponibilizar os seguintes itens:
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 um par de luvas estéreis;
•	 clorexidina degermante e clorexidina alcoólica;
•	 pomada antimicrobiana (em caso de necessidade);
•	 máscara com visor ou máscara + touca e capote simples;
•	 pacotes de gaze estéril, de acordo com a necessidade;
•	 filme transparente cortado adequadamente.

Impressos:
•	 ficha de Controle de Curativo; 
•	 Evolução de Enfermagem;
•	 registro da Sessão de Diálise do técnico de Enfermagem – Pacientes 

Baixados; 
•	 Evolução do Enfermeiro – Pacientes Baixados.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 por se tratar de acesso venoso central calibroso, os pacientes e/ou 

acompanhantes deverão ser orientados a manter o curativo fechado, 
limpo e seco. o CDL deverá ser manuseado somente por profissio-
nais habilitados;

•	 para evitar que o curativo absorva umidade, recomendar ao paciente 
e/ou acompanhante a proteção impermeável do mesmo durante o 
banho (podem ser utilizados plásticos e fita adesiva);

•	 no caso de incidentes no período interdialítico, o paciente deverá 
procurar a Unidade para a troca do curativo;
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PoP Nº 02

MANEJO DE CATETER DUPLA LUZ

•	 observar o cuidado de não acotovelar ou torcer o cateter durante a 
fixação; 

•	 evitar o decúbito lateral no lado da inserção do dispositivo;
•	 os curativos de óstio devem ser realizados com a solução antissép-

tica padronizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) antes da sessão de hemodiálise, devendo permanecer fecha-
dos durante a hemodiálise (HD);

•	 a heparina utilizada nas duas vias de acesso deve ser aspirada antes 
de iniciar a sessão de HD;

•	 na realização do curativo, deve-se observar a presença dos pontos 
cirúrgicos de fixação e alterações como eritema, enduração, exsuda-
to, hematoma e sangramento;

•	 na conexão das linhas de sangue com o cateter, evitar tração exage-
rada, checando a ocorrência de vazamento de sangue nessa conexão;

•	 ao término da HD, as duas vias do cateter devem ser lavadas com Sf 
0,9% para remoção dos resíduos de sangue e, em seguida, deve-se 
realizar o preenchimento das vias com heparina pura, na quantidade 
exata descrita em cada via do cateter;

•	 realizar o curativo externo do tipo envelope após a diálise, de modo 
que o cateter fique totalmente ocluído.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 qualquer alteração no óstio do cateter deve ser imediatamente comu-

nicada às equipes médica e de enfermagem;
•	 em caso de ausência de ponto de fixação, fluxo de sangue insatisfa-

tório (abaixo do valor prescrito para aquele paciente) e/ou necessida-
de de utilização das vias arterial e venosa invertidas, comunicar ao 
médico e/ou enfermeiro plantonista.

7 - REFERÊNCIAS:
BrASIL. ministério da Saúde. Agência Nacional de vigilância Sanitária. 
Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
Brasília: Anvisa, 2017. (Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços 
de Saúde).

DAUgIrDAS, J. t.; BLAKE, P.g.; INg, t. S. Manual de Diálise. 4. ed.  rio 
de Janeiro: medsi, 2013.

fErmI, m. r. v. Manual de Diálise para Enfermagem. 2. ed. rio de Janeiro: 
medsi, 2010.

rIELLA, m. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 5. 
ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2010. 
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

recebe o paciente cordialmente, realiza 
a pesagem e registra o peso na folha 
mensal de HD e na folha de Evolução 
da Enfermagem.

Ao admitir o 
paciente no 
setor.

Na área contí-
gua às Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica a PA e acomoda o paciente em 
posição confortável na poltrona ou na 
cama, de modo a facilitar a execução da 
técnica.
registra a PA na folha mensal de HD e 
na folha de Evolução da Enfermagem.

Após regis-
trar o peso do 
paciente.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação, 
próximo à 
poltrona/cama 
do paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

orienta o paciente quanto ao procedi-
mento a ser realizado, assegurando a 
sua colaboração.

Após registrar a 
PA do paciente.

Nas Salas de 
Hemodiálise, na 
poltrona/cama 
do paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após realizar 
as orientações 
iniciais.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Em caso de auxílio ao médico na implantação do cateter dupla luz, seguir estes passos:

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Arruma de forma organizada todo o 
material necessário, descrito anterior-
mente, utilizando uma mesa auxiliar.

Após higienizar 
as mãos.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI): touca, máscara com 
visor ou máscara + óculos de proteção, 
capote simples, sapatilha (as luvas de 
procedimento serão utilizadas quando 
houver necessidade de tocar superfícies 
críticas).

Após separar o 
material.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Aguarda a degermação das mãos reali-
zada pelo médico (que já deverá estar 
utilizando o EPI) e o auxilia a calçar as 
luvas estéreis e a vestir o capote estéril.

Após colocar o 
EPI.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona a mesa auxiliar no local mais 
adequado ao manuseio dos itens pelo 
médico que irá implantar o CDL.

Após realizar a 
etapa anterior.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Confere a data de validade da bandeja 
de hemodiálise, do curativo cortante da 
renal e do pacote de campo estéril. 
verifica a data de validade e o calibre 
do cateter a ser utilizado. Se adequa-
dos ao uso, procede à abertura parcial 
desses itens, respeitando a técnica 
asséptica.

Após realizar a 
etapa anterior.

Sala de 
recuperação.

continua...
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MANEJO DE CATETER DUPLA LUZ

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Entrega cuidadosamente ao médi-
co todo o material necessário para a 
realização do procedimento (descrito 
anteriormente), respeitando a técnica 
asséptica.

Após realizar a 
etapa anterior.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

observa atentamente o paciente duran-
te a execução do procedimento, infor-
mando ao médico quaisquer alterações 
identificadas.

Durante todo 
o implante do 
CDL.

Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Despreza todo o material perfurocor-
tante no coletor apropriado; descarta 
todo o material contaminado no lixo 
infectante e os campos cirúrgicos no 
expurgo.

Após o término 
da implantação 
do CDL.

Na Sala de 
recuperação e 
no Expurgo.

Para a realização de curativo no cateter dupla luz, seguir estes passos:

Enfermeiro

Arruma de forma organizada todo o 
material necessário, descrito anterior-
mente, utilizando para isso uma mesa 
auxiliar.

Após higienizar 
as mãos.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Calça luvas de procedimento e proce-
de à retirada do curativo anterior, 
observando atentamente o aspecto do 
sítio de punção e do curativo anterior, 
desprezando-o em seguida no lixo 
infectante.

Após arrumar o 
material.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro
realiza a retirada das luvas de proce-
dimento, desprezando-as no lixo 
infectante.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro
realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro
Abre o pacote de gaze estéril com 
cuidado para não contaminar, deixan-
do-o exposto sobre a mesa auxiliar.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Abre as tampas das almotolias com as 
soluções de clorexidina degermante e 
clorexidina alcoólica. 
Abre o tubo de pomada antimicrobiana 
apenas se o sítio de punção apresentar 
sinais flogísticos ou se o curativo ante-
rior não estiver adequadamente aderido 
(região exposta).

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Abre o pacote de luva estéril (manten-
do as embalagens interna e externa em 
cima da mesa) e calça apenas a luva 
da mão dominante, tendo o cuidado 
de não contaminar a face superior da 
embalagem interna da luva.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Com a mão dominante, coloca sobre a 
face superior da embalagem interna: 
- três gazes estéreis para fechar o 
curativo;
- uma gaze estéril para secar a pele 
na região onde será aderido o filme 
transparente;
- uma gaze estéril para colocar pomada 
antimicrobiana, se for o caso.
todas essas gazes já estarão disponíveis 
no pacote previamente aberto.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Com a mão não dominante, coloca 
nesse mesmo pacote de gaze estéril 
uma pequena quantidade de clore-
xidina degermante na gaze superior, 
previamente molhada com clorexidina 
alcoólica.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Com a mão dominante, dobra uma 
gaze estéril que está na face superior da 
embalagem interna da luva; com a mão 
não dominante, coloca uma pequena 
quantidade de pomada antimicrobiana 
na superfície da gaze estéril, se for o 
caso.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro Calça a luva estéril na mão não 
dominante.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

realiza fricção do óstio de punção do 
CDL com a gaze estéril com clorexidina 
degermante, respeitando o sentido do 
interior para o exterior sem retornar 
com a gaze.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro Coloca a gaze utilizada no lixo infec-
tante, sem tocar nele.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

continua...
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PoP Nº 02

MANEJO DE CATETER DUPLA LUZ

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

realiza fricção do óstio de punção, 
do sítio de punção como um todo e 
do próprio CDL com as gazes estéreis 
embebidas em clorexidina alcoólica, 
respeitando o sentido do centro para as 
bordas, sem retornar com a gaze.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro Coloca as gazes utilizadas no lixo 
infectante, sem tocar nele.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro Coloca a pomada antimicrobiana no 
óstio de punção do CDL, se for o caso.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro
Dobra uma gaze estéril em quatro e a 
posiciona na região próxima ao óstio de 
punção do CDL, logo abaixo dele.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro
Dobra duas gazes estéreis ao meio e as 
posiciona por cima do óstio de punção 
do CDL, cobrindo parte dele.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Posiciona o filme transparente de 
forma a aderir adequadamente na pele, 
ocluindo todo o curativo realizado (as 
extremidades das vias venosa e arte-
rial deverão ficar expostas, pois serão 
protegidas de outra forma).

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro

Descarta todo o material contaminado 
no lixo infectante e realiza a higieni-
zação das mãos com água e a secagem 
com papel toalha.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Após o curativo do óstio da punção do cateter dupla luz, quando finalizada a 
sessão de diálise (ou quando ela não ocorrer), seguir estes passos:

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a proteção (tipo envelope) das 
extremidades das vias do CDL com 
gaze não estéril e fita microporosa/
esparadrapo (ou com protetor específi-
co), caso a diálise não esteja prescrita 
ou já tenha encerrado.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra a realização do procedimento 
nos impressos: 

•	 Evolução da Enfermagem; 
•	 Evolução do Enfermeiro – 

Pacientes Baixados; 
•	 registro da Sessão de Diálise 

do técnico de Enfermagem – 
Pacientes Baixados;

•	 ficha de Controle de Curativo 
(em caso de identificação de 
sinais flogísticos no sítio de 
punção, informar ao médico e ao 
enfermeiro supervisor).

Após realizar a 
etapa anterior.

Nas Salas de 
Hemodiálise 
ou na Sala de 
recuperação.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 revisão do PoP em junho/2017.

05 revisão do PoP em outubro/2016.

04 revisão do PoP em janeiro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/2015.

02 revisão do PoP em janeiro/2002.

01 Criação do PoP em janeiro/2001.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE RENAl

POP Nº 03
Elaboração: Priscila da Silva Cota Barreira – maj          

revisão: Elizabeth ornelas dos Santos – Enf

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na medição do volume interno das fibras do dialisador antes da 
primeira utilização com o objetivo de verificar sua capacidade funcional 
quanto ao volume e à integridade. 

2 - INDICAÇÃO:
o preparo do dialisador antes do primeiro uso é uma exigência determi-
nada pela ANvISA, pois qualquer resultado indicando redução superior a 
20% do volume inicial fornecido pelo fabricante torna obrigatório o descar-
te do dialisador, independente do número de vezes que ele tenha sido 
reprocessado.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
o preparo do dialisador no reúso estará dispensado quando, durante uma 
sessão dialítica, ocorrer ruptura ou coagulação do sistema. Nesse caso, será 
necessário substituí-lo e efetuar a lavagem na máquina de HD.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 dialisador novo;
•	 caneta tipo marcador permanente;
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI): capote impermeável, 

touca, botas, luvas de borracha e máscara com filtro para gases + 
óculos de proteção;

•	 solução esterilizante;
•	 compressas limpas;
•	 reprocessador automatizado de dialisadores;
•	 impresso: ficha de Controle de reúso.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o reúso deverá ter exaustor para proteger o profissional que manu-

seia o material;
•	 o dialisador deve ser preenchido corretamente com a solução este-

rilizante (esterilizante a frio para uso no reprocessamento de filtros 
dialisadores);

•	 o dialisador é mantido estéril no período interdialítico com a mistu-
ra de ácido peracético a 4,5% e peróxido de hidrogênio a 22%. 
recomenda-se incubar o dialisador com a solução esterilizante por, 
no mínimo, 10 horas antes de proceder ao reúso; 

•	 o uso da solução esterilizante para preencher o dialisador requer 
teste da presença da mesma em nível adequado antes de proceder a 
sua retirada com solução fisiológica (teste Pré);

•	 após o teste, deve-se proceder à diálise em circuito fechado contra 
líquido de diálise fresco a 37 ºC, durante 10 minutos. Em seguida, 
retira-se o produto dos tubos e compartimentos sanguíneos e colhe-
-se amostra da solução fisiológica, realizando o teste Pós;

•	 a cada primeiro uso, deve ser solicitada a assinatura do paciente em 
folha própria de controle;

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 mensurar adequadamente o priming inicial para que sirva como refe-

rência na avaliação do dialisador nos usos seguintes a fim de auxiliar 
na decisão de descarte ou manutenção do mesmo;

•	 preencher adequadamente o dialisador com a solução esterilizan-
te, que deverá ser monitorada em relação à efetividade diariamente, 
antes do início dos procedimentos;

7 - REFERÊNCIAS:
BrASIL. ministério da Saúde. Agência Nacional de vigilância Sanitária. 
resolução de Diretoria Colegiada – rDC nº 11 de 13 de março de 2014. 
Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de funcionamento para os 
Serviços de Diálise e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, Df: Imprensa Nacional, n. 50, 14 mar. 2014.

DAUgIrDAS, J. t.; BLAKE, P. g.; INg, t. S. Manual de Diálise. 4. ed.  rio 
de Janeiro: medsi, 2013.

fErmI, m. r. v. Manual de Diálise para Enfermagem. 2. ed. rio de Janeiro: 
medsi, 2010.

rIELLA, m. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 
5. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2010. 
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PoP Nº 03

PREPARO DE DIALISADOR ANTES DO PRIMEIRO USO 

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
Enfermagem 
reusista

reúne todo o material necessário. Antes de iniciar 
o procedimento. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após reunir 
o material 
necessário.

Sala de 
Hemodiálise.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Coloca todo o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).

Após higienizar 
as mãos.

Sala de 
Hemodiálise.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Dilui a solução esterilizante que será 
utilizada no reprocessador automati-
zado de dialisadores de acordo com 
as orientações do fabricante (caso o 
recipiente para armazenamento esteja 
vazio).

Após colocar o 
EPI. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Confere os parâmetros de efetividade 
da solução esterilizante que será utili-
zada no reprocessador automatizado de 
dialisadores utilizando os testes especí-
ficos para este fim.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

observa a data de validade e as carac-
terísticas originais da embalagem do 
dialisador.

Após conferir 
os parâmetros 
de efetivida-
de da solução 
esterilizante.

Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Abre a embalagem do dialisador.
Após assegurar-
se da qualidade 
do dialisador.

Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Leva o dialisador para próximo do 
reprocessador automatizado de diali-
sadores, retira a mangueira com o 
adaptador de Hansen que está conec-
tada à saída SALIDA DE DIALIZADo 
CoNECtor PArA AUtoLImPIEZA e 
conecta essa mangueira à câmara exter-
na do dialisador (localizada na extremi-
dade venosa do mesmo).

Após abrir a 
embalagem do 
dialisador.

Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira o adaptador branco que perma-
neceu na saída descrita anteriormente e 
o conecta à câmara externa do  dialisa-
dor (localizada na extremidade arterial 
do mesmo).

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira a mangueira cuja extremida-
de vermelha está conectada à saída 
AUtoLImPIEZA/ArtErIAL e conecta 
a mesma à extremidade arterial do 
dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira a mangueira cuja extremi-
dade azul está conectada à saída 
AUtoLImPIEZA/vENoSo e conecta 
a mesma à extremidade venosa do 
dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Liga o botão preto localizado na parte 
traseira do equipamento (à direita do 
operador).

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Executa as seguintes ações, operando a 
parte frontal superior do reprocessador 
de dialisadores onde existe a identifica-
ção CoNtroLES:

•	 pressiona o botão ENCENDEr, 
que ligará o equipamento (esse 
botão ficará aceso); 

•	 pressiona e mantém pressiona-
do o botão PrESIoNAr PArA 
ProgrAmAr e, simultanea-
mente, gira o botão SEt para 
a direita ou esquerda, até que 
seja atingido o valor de priming 
mínimo estimado para aquele 
dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Executa as seguintes ações operando a 
parte frontal inferior do reprocessador 
de dialisadores, onde existe a identifi-
cação DIAgNÓStICoS:

•	 aperta simultaneamente os 
botões SILENCIAr ALArmA 
e rEINICIAr até que no visor 
digital situado logo abaixo 
(PASo NÚmEro) apareçam as 
letras Hf, se o dialisador for de 
alto fluxo, ou CH, se o dialisador 
for de fluxo normal.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

continua...
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PoP Nº 03

PREPARO DE DIALISADOR ANTES DO PRIMEIRO USO 

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retorna para a seção CoNtroLES, 
localizada acima, e pressiona o botão 
INICIAr ProCESo (esse botão perma-
necerá aceso).

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Aguarda a realização do processo de 
limpeza e o preenchimento do dialisa-
dor com o agente esterilizante.

Após iniciar o 
procedimento 
no renatron.

Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

verifica o valor de priming que apare-
cerá no visor do reprocessador de 
dialisadores.

Após soar 
um alarme no 
renatron indi-
cando o fim do 
procedimento.

Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Desconecta a garra de Hansen da 
extremidade arterial do dialisador, 
colocando rapidamente a tampa branca 
adequada que fecha a câmara externa 
do  dialisador. 
repete esse processo com a garra de 
Hansen da extremidade venosa.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira a mangueira da extremidade 
arterial e fecha a mesma com tampa 
própria.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Inverte a posição do dialisador (extre-
midade venosa para cima) e repete o 
mesmo procedimento na extremidade 
venosa.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Seca o dialisador com uma compres-
sa limpa após certificar-se de que as 
tampas das câmaras externa e interna 
estão bem fechadas.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Identifica o dialisador com marca-
dor permanente, registrando o nome 
completo do paciente sem abreviaturas, 
o número do prontuário e a data do 
primeiro uso previsto, e acondiciona o 
dialisador no recipiente destinado àque-
le paciente.

Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira todo o EPI. Após realizar a 
etapa anterior. Sala de reúso.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
Enfermagem 
reusista

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão e a secagem com papel 
toalha.

Após realizar a 
etapa anterior.

Sala de 
Hemodiálise.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

registra o priming inicial do dialisador 
na ficha de Controle de reúso.

Após o 
término do 
procedimento.

Sala de 
Hemodiálise.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

07 revisão do PoP em junho/2017.

06 revisão do PoP em outubro/2016.

05 revisão do PoP em janeiro/2016.

04 revisão do PoP em janeiro/2015.

03 revisão do PoP em janeiro/2013.

02 revisão do PoP em janeiro/2002.

01 Criação do PoP em janeiro/2001.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

 1 - DEFINIÇÃO:
A hemodiálise é um procedimento que permite substituir a função renal em 
pacientes portadores de insuficiência renal crônica ou aguda. Um volume 
de sangue é removido do corpo para o sistema extracorpóreo com o auxílio 
de uma bomba e impulsionado para dentro de um filtro/dialisador, também 
conhecido como rim artificial. Nesse processo, são retirados os produtos 
indesejados e também água em excesso, e, então, esse sangue é devolvido 
ao corpo. 
A assistência de enfermagem na terapia hemodialítica consiste na realiza-
ção de diversos cuidados que ocorrem desde a admissão do paciente na 
Unidade renal até a liberação do mesmo para o seu setor de origem ou a 
residência.

2 - INDICAÇÃO:
A assistência de enfermagem na terapia hemodialítica é indicada a todos os 
pacientes que necessitem submeter-se a esse tipo de tratamento, desde que 
possuam prescrição médica para tal.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 dialisador (também denominado capilar);
•	 linha arterial (também denominada Equipo Arterial ou Set Arterial); 
•	 linha venosa (também denominada Equipo venoso ou Set venoso);
•	 equipo de soro;
•	 solução fisiológica a 0,9%;
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI): touca + máscara com 

visor ou máscara + óculos de proteção, capote, luvas de procedi-
mento ou luvas estéreis (dependendo da situação);

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE RENAl

POP Nº 04
Elaboração: Priscila da Silva Cota Barreira – maj          

revisão: Elizabeth ornelas dos Santos – Enf
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•	 seringas de 3 ml, 10 ml e 20 ml;
•	 agulhas de calibres variados;
•	 agulhas para fístula arteriovenosa (fAv) nº 16 e nº 17;
•	 dois frascos para realização do teste;
•	 recipiente para coletar a solução drenada do sistema;
•	 clorexidina alcoólica, clorexidina degermante e álcool a 70%; 
•	 esparadrapo, fita microporosa e filme transparente;
•	 heparina; 
•	 gazes (estéreis e não estéreis) e compressas;
•	 balança;
•	 esfigmomanômetro;
•	 máquina de hemodiálise; 
•	 reprocessador automatizado de dialisadores; 
•	 solução esterilizante;
•	 soluções para hemodiálise (frações ácida e básica)
•	 reagente para detecção do agente esterilizante.

Impressos:
•	 folha mensal de Hemodiálise;
•	 ficha de Controle de Curativo;
•	 folha de Evolução do Enfermeiro – Pacientes Baixados;
•	 folha de registro da Sessão de Diálise do técnico de Enfermagem – 

Pacientes Baixados;
•	 folha de Evolução da Hemodiálise;
•	 ficha de Controle de reúso; 
•	 ficha de Desinfecção da máquina.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 ao final de cada diálise, deve-se observar a limpeza detalhada da 

máquina de hemodiálise, incluindo todas as suas mangueiras e 
compartimentos; 

•	 rubricar a ficha de Desinfecção que se encontra ao lado da máquina;
•	 as máquinas de reserva deverão ser limpas diariamente e 

imediatamente antes de serem utilizadas; 
•	 o dialisador deve ser adequadamente reprocessado para que possa 

ser utilizado até 12 vezes pelo mesmo paciente sem que haja dimi-
nuição significativa da efetividade da diálise. Este número de usos 
até 12 vezes foi definido pela chefia do serviço, pois de acordo com 
a ANvISA poderia ser utilizado até, no máximo, 20 vezes, desde que 
observada a medida mínima permitida do volume interno das fibras.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 na recepção do paciente, ele deverá ser pesado pela enfermagem e 

orientado quanto à lavagem prévia do membro da fAv para minimi-
zar as possibilidades de infecção;

•	 o paciente deve ser avaliado nos primeiros minutos após o início do 
tratamento. Caso apresente qualquer reação, interromper a diálise e 
recircular o sistema por 15 a 20 minutos. o médico deverá ser acio-
nado para prescrever a medicação necessária;

•	 evitar ao máximo realizar punções muito próximas a cicatrizes de 
punções anteriores para minimizar o risco de sangramento durante 
a HD e reduzir a possibilidade de formação de pseudoaneurismas;

•	 observar a ocorrência de dificuldades na hemostasia dos pontos de 
punção, registrando o fato para que sejam tomadas as providências 
cabíveis: ajuste da dose de heparina, administração de protamina 
conforme prescrição médica e/ou aplicação de compressas geladas 
no local;

•	 durante o procedimento, anotar os seguintes itens: data, horário 
de início e término da sessão, reações do paciente, intercorrências, 
pressão arterial e peso; o executante deverá assinar a ficha mensal e 
a folha de Evolução de Hemodiálise;

•	 sempre realizar a desinfecção das máquinas de hemodiálise entre 
turnos de diálise como medida de proteção e redução de riscos;

•	 na limpeza externa, deve-se atentar para que cada compartimento 
seja minuciosamente limpo com álcool a 70%.

7 - REFERÊNCIAS:
BrASIL. ministério da Saúde. Agência Nacional de vigilância Sanitária. 
resolução de Diretoria Colegiada – rDC nº 11 de 13 de março de 2014. 
Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de funcionamento para os 
Serviços de Diálise e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, Df: Imprensa Nacional, n. 50, 14 mar. 2014.

DAUgIrDAS, J. t.; BLAKE, P.g.; INg, t. S. Manual de Diálise. 4. ed.  rio 
de Janeiro: medsi, 2013.

fErmI, m. r. v. Manual de Diálise para Enfermagem. 2. ed. rio de Janeiro: 
medsi, 2010.



88

SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Procede à higienização das mãos e 
paramenta-se com o EPI para o prepa-
ro do sistema de diálise.

Ao iniciar o turno 
de hemodiálise.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

reúne o material necessário próximo 
à máquina de hemodiálise, conferin-
do os dados do paciente registrados 
no sistema a ser montado para evitar 
riscos ao paciente.

Após higienizar as 
mãos.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Liga a máquina de hemodiálise no 
botão LIgA/DESLIgA e aguarda 
alguns segundos até a estabilização.

Após conferir os 
dados do paciente 
no sistema.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Conecta as varetas nas frações ácida e 
básica e aperta o botão de teste que, 
nesse momento, estará piscando.

Após ligar a 
máquina de 
hemodiálise.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Aguarda a realização do teste, que 
dura, em média, 6 minutos.

Após conectar 
as varetas nas 
frações ácida e 
básica e iniciar o 
teste.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

monta o sistema e colhe de algum 
acesso (ponteira) cerca de 3 ml da 
solução que o está preenchendo, colo-
cando-a em um frasco com 5 gotas de 
iodeto de potássio. 
Essa solução deverá apresentar colo-
ração amarelo-escura ou vermelha 
(tEStE PoSItIvo), indicando a 
presença do agente esterilizante. 
Caso o teste seja negativo (líquido 
transparente), comunica ao enfermeiro 
do setor e descarta esse sistema.

Enquanto o tEStE 
t1 está sendo 
realizado.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

observa que, após o final do teste, 
a máquina alarmará tEStE t1 
fINALIZADo e mostrará a tela prin-
cipal com o modelo e a versão da 
máquina.

Após obter um 
resultado positi-
vo no teste para 
detecção do agen-
te esterilizante.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Adapta o dialisador à garra lateral da 
máquina, montando a linha arterial na 
bomba de sangue e conectando-a ao 
dialisador.

Após terminar o 
tEStE t1.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Conecta a linha venosa no dialisador, 
encaixa o cata-bolhas no sensor e une 
as pontas terminais das linhas arterial 
e venosa com o bypass.

Após conectar a 
linha arterial no 
dialisador.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

monta o equipo de soro e conecta no 
ramo arterial.

Após unir as 
linhas arterial 
e venosa com o 
bypass.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Conecta as garras de Hansen da 
máquina ao dialisador e programa a 
máquina com os seguintes dados: 
•	volume de ultrafiltração (Uf): 

200 ml; 
•	tempo de Uf: 10 min;
•	velocidade da bomba de sangue: 

250 ml/min.

Após conectar o 
equipo de soro ao 
ramo arterial.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Abre todas as pinças do sistema e 
também a do soro fisiológico, tendo 
o cuidado de manter as tampinhas 
fechadas.

Após progra-
mar os parâme-
tros básicos na 
máquina.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Liga a bomba de sangue e o led de 
Uf (oN/off) para começar a contar o 
tempo de Uf.

Após abrir todas 
as pinças do 
sistema.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Deixa o sistema recirculando pelo 
tempo programado.

Após ligar o led 
de Uf (oN/off) 
para começar a 
contar o tempo de 
Uf.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

realiza a abertura de todos os acessos 
do sistema (ponteiras), sendo um por 
vez, deixando fluir soro fisiológico 
por cerca de 10 segundos em cada um 
deles após a recirculação. 
Caso seja necessário, pode aumentar a 
velocidade da bomba de sangue para 
350 ml nesse momento, facilitando, 
com isso, a retirada do ar circulante no 
sistema.

Após recircu-
lar o sistema 
pelo tempo 
programado.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

faz o teste de resíduo, instilando 5 
gotas de iodeto de potássio num fras-
co transparente com 10 ml de soro 
fisiológico colhido das ponteiras do 
sistema; observa atentamente a colo-
ração, que deverá estar transparente 
(tEStE NEgAtIvo). 
Caso a solução esteja amarelada ou 
avermelhada, programa a máquina 
novamente para outra lavagem e reali-
za novo teste. 
o sistema só poderá ser liberado para 
o paciente quando o teste for negativo.

Após deixar fluir 
soro fisiológico 
por todos os aces-
sos do sistema.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Zera os parâmetros utilizados para a 
lavagem, entrando no menu moDo 
DE trAtAmENto. Conecta os isola-
dores de pressão e deixa o sistema 
recirculando até o momento de conec-
tar o paciente.

Após obter um 
resultado negati-
vo no teste para 
detecção de resí-
duos do agente 
esterilizante.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Deixa um novo frasco de 1000 ml de 
Sf 0,9% conectado ao ramo arterial.

Após deixar 
o sistema 
recirculando.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

retira as luvas e realiza a higienização 
das mãos com água e sabão e a seca-
gem com papel toalha.

Após conectar o 
soro fisiológico ao 
ramo arterial.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Deixa o local limpo e organizado. 
registra na folha mensal de 
Hemodiálise os resultados pré e pós 
do teste para detecção de resíduos da 
solução esterilizante.

Após higienizar as 
mãos.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Aguarda a liberação verbal do médi-
co ou do enfermeiro supervisor para 
iniciar o turno de HD.

Após registrar 
os resultados do 
teste realizado 
anteriormente.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Busca o paciente na Sala de Espera ou 
na Copa, certificando-se de que ele 
não esteja em jejum.

Após confirmar 
a liberação, pelo 
médico ou pelo 
enfermeiro super-
visor, para o início 
do turno.

Sala de 
Espera ou 
Copa.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Pesa o paciente e registra o valor na 
folha mensal de HD.

Após realizar a 
etapa anterior.

Área 
contígua 
às Salas de 
Hemodiálise, 
onde se 
encontra a 
balança.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Solicita a lavagem do membro da fAv 
e relembra ao paciente sobre a confe-
rência da identificação do dialisador 
com seu nome completo.

Após registrar o 
peso do paciente.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Apresenta ao paciente o dialisador 
devidamente identificado e com o 
registro da data do primeiro uso.

Após solicitar 
a lavagem do 
membro da fAv.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Acomoda o paciente confortavelmente 
na poltrona/cama e informa sobre o 
procedimento a ser realizado, transmi-
tindo confiança e segurança.

Após apresentar 
o dialisador ao 
paciente.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Afere a pressão arterial e registra o 
valor na folha mensal de Hemodiálise.

Após acomodar 
o paciente na 
poltrona.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

realiza a lavagem das mãos com 
água e sabão e coloca o equipamen-
to de proteção individual (touca + 
máscara com visor ou máscara + 
óculos de proteção, capote, luvas de 
procedimento).

Após registrar a 
pressão arterial 
aferida.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Checa o funcionamento da fAv 
e pesquisa a presença de sinais 
flogísticos.
Caso detecte alguma alteração, comu-
nica ao enfermeiro supervisor (se o 
procedimento for realizado por um 
técnico).

Após registrar a 
pressão arterial 
do paciente com 
acesso venoso 
permanente (fAv).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

realiza as punções arterial e venosa 
com agulhas de calibre 15, 16 ou 17, 
tendo o cuidado de manter técnica 
asséptica, e procede à fixação das 
mesmas com micropore/esparadrapo.

Após conferir se a 
fAv está em boas 
condições para 
funcionamento.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Checa o funcionamento do Cateter 
Duplo Lúmen (CDL), observando o 
fluxo e possível obstrução; se identi-
ficar alguma alteração, comunicar ao 
enfermeiro supervisor (caso o procedi-
mento seja realizado por um técnico).

Após registrar a 
pressão arterial 
do paciente com 
acesso venoso 
provisório (CDL).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

observa o aspecto do curativo do 
orifício de saída do CDL e, em caso 
de sujidade visível e/ou presença de 
secreção, comunicar ao enfermeiro 
supervisor.

Após checar o 
funcionamento do 
CDL.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Lava as mãos com água e sabão, calça 
luvas estéreis e realiza o curativo 
de CDL pré-HD (mantendo técnica 
asséptica).

Após identificar o 
aspecto do CDL.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

retira as luvas estéreis, lava as mãos 
com água e sabão e registra o aspecto 
do curativo na folha de Evolução de 
Hemodiálise e na ficha de Controle de 
Curativo.

Após realizar o 
curativo do CDL.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

realiza a lavagem das mãos com água 
e sabão e calça luvas de procedimento 
(o restante do EPI preconizado já está 
sendo utilizado nesta etapa).

Após registrar 
o aspecto do 
curativo.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Coleta amostras de sangue para reali-
zação de exames admissionais em 
caso de procedência de outra clínica 
ou primeira sessão de HD.

Após realizar a 
etapa anterior 
(de acordo com o 
tipo de acesso do 
paciente: fAv ou 
CDL).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Entra no módulo de PA e programa a 
verificação horária da pressão arterial.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Entra no módulo mENU DE Uf: 
programa o voLUmE DE Uf na 
primeira lacuna e o tEmPo DE Uf na 
segunda lacuna. CoNfIrmAr. 
Nesse menu, também pode ser progra-
mado o PErfIL DE Uf, caso tenha 
sido prescrito.

Após programar a 
verificação horá-
ria da pressão 
arterial.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Altera a programação do dialisato, 
caso necessário, entrando no módulo 
mENU DE DIALISAto.
faz as alterações prescritas, que 
podem ser referentes a concentra-
ção do sódio, temperatura do banho, 
fluxo do dialisato e concentração do 
bicarbonato. 
Nesse menu, também pode ser progra-
mado o PErfIL DE SÓDIo, caso tenha 
sido prescrito. 
Após as alterações, deve-se sempre 
CoNfIrmAr. 
Para programar, a lacuna deve estar 
verde; para mudar de lacuna, utilizar 
as setas.

Após programar o 
mENU DE Uf.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Pausa o movimento da bomba de 
sangue, pinça as linhas venosa e arte-
rial, realiza fricção de álcool a 70% 
nas pontas dos sets ainda conectados 
ao bypass e nas pontas das agulhas 
da fAv ainda protegidas, ou nas vias 
venosa e arterial do CDL. 
retira o bypass do sistema e as tampi-
nhas das agulhas de fAv ou do CDL 
e realiza a conexão das linhas arterial 
e venosa às agulhas de fAv ou às vias 
do CDL.

Após programar 
o mENU DE 
DIALISAto.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Abre as pinças das linhas venosa e 
arterial e das agulhas de fAv ou vias 
do CDL.

Após conectar as 
linhas às agulhas 
de fAv ou CDL.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Abaixa o nível do cata-bolhas da linha 
venosa com seringa de 10 ou 20 ml, 
conectando-a ao isolador de pressão; 
realiza o mesmo procedimento na 
linha arterial.

Após abrir as 
pinças na etapa 
anterior.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Encaixa a linha venosa na trava do 
detector de bolhas e liga a bomba de 
sangue (DIÁLISE rEINICIAr e/ou oN/
off), colocando a velocidade de 200 
ml/min apenas para começar.

Após conectar as 
linhas arterial e 
venosa aos seus 
respectivos isola-
dores de pressão.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Abre a pinça do isolador de pressão 
da linha venosa e, se possível, abre 
também a pinça do isolador de pres-
são da linha arterial.  
Caso a máquina fique alarmando 
alterações na pressão arterial, a pinça 
deverá, então, permanecer fechada.

Após ligar a 
bomba de sangue.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Pressiona o botão rESEt para dar 
início à diálise, que ocorrerá quando o 
sistema estiver preenchido de sangue 
e o sensor abaixo do cata-bolhas iden-
tificar o fim da preparação.

Após abrir as 
pinças dos isola-
dores de pressão.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Liga o led de Uf (oN/off) para come-
çar a contar o tempo de Uf. 
Ajusta a velocidade da bomba de 
sangue gradativamente até 350 ml/
min, ou conforme prescrição médica.

Após iniciar a 
hemodiálise.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Leva o cursor até rEPrESENtAÇão 
DE DIÁLISE, utilizando as setas, e 
aperta o botão CoNfIrmA. 
Do lado esquerdo da tela, aparecerão 
as opções de DIAgrAmA, que deve 
ser mantido na tela principal durante a 
diálise. 
Ao acompanhar o CLEArANCE 
oN-LINE, colocar o diagrama de 
número 8 e, abaixo, o de número 
9 - DADoS DE o.C.m. (Clearance 
on-Line).

Após ajustar a 
velocidade da 
bomba de sangue.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Leva o cursor (com a seta) para o 
lado direito e lança os dados antro-
pométricos do paciente (peso seco, 
altura, idade, sexo); liga o módulo, 
lança os valores de Kt/v e hematócrito 
desejados; depois, pressiona o botão 
CoNfIrmAr. 
Com esses dados, a máquina calculará 
o volume de distribuição de ureia. Para 
alterar o sexo e ligar o o.C.m, basta 
utilizar as teclas de + ou - .

Após programar a 
rEPrESENtAÇão 
DE DIÁLISE.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

observa o paciente durante toda a 
duração da sessão de HD, com atenção 
especial às possíveis intercorrências.
Caso haja intercorrências, comunica 
ao enfermeiro supervisor ou ao médi-
co plantonista e executa as condu-
tas prescritas, registrando na folha 
mensal de Hemodiálise e na folha de 
Evolução de Enfermagem todo o ocor-
rido detalhadamente.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Higieniza as mãos, paramenta-se 
com o EPI adequado, reúne o material 
para a retirada do paciente e aspira a 
medicação prescrita, conforme técnica 
asséptica.

Antes de terminar 
a sessão de HD 
(cerca de 10 ou 15 
minutos).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Aplica o ferro polimaltosado Ev, 
quando prescrito, no rabicho do 
cata-bolhas.

Antes de termi-
nar a sessão de 
HD (cerca de 5 
minutos).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

observa o aviso tÉrmINo DE 
DIÁLISE no painel da máquina de 
hemodiálise, atentando para o alarme 
sonoro específico.

Quando o cronô-
metro regressivo 
da máquina chegar 
a 00:00.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

reduz o fluxo da bomba de sangue 
para 250 ml/min, pinça o segmen-
to anterior do equipo arterial antes 
da entrada do soro e abre o equipo, 
devolvendo ao paciente, pelo acesso 
venoso, a maior quantidade de sangue 
possível, usando aproximadamente 
300 ml de soro fisiológico previamen-
te instalado.

Após identificar 
a mensagem de 
tÉrmINo DE 
DIÁLISE exibida 
pela máquina de 
hemodiálise.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Desliga a bomba de sangue, pinça a 
linha arterial após a entrada do soro 
e devolve o conteúdo do segmento 
anterior à bomba do equipo arterial, 
pinçando-o logo em seguida.

Após devolver o 
sangue venoso 
para o paciente.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

fecha as pinças das linhas venosa e 
arterial e das agulhas de punção ou 
vias do CDL.

Após devolver o 
sangue arterial 
para o paciente.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Desconecta o sistema, adaptando o 
bypass nas linhas.
Seleciona na máquina de hemodiálise 
a opção DESINfECÇão QUÍmICA e 
encaminha o sistema à Sala de reúso.

Após fechar as 
pinças de linhas 
e agulhas ou vias 
do CDL.

Salas de 
Hemodiálise 
e Sala de 
reúso.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

retira as agulhas da fístula, pressiona 
o local com gaze até haver coagulação 
(6 a 10 minutos) e despreza as agulhas 
usadas na caixa de perfurocortantes, 
sem reencapá-las.

Após entregar o 
sistema na Sala 
de reúso (para 
pacientes com 
fAv).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Protege o orifício da punção com 
gazes secas, comprimindo-o leve-
mente, e fixa com micropore após a 
hemostasia, tendo o cuidado de não 
aplicar curativo circular em torno do 
braço.

Após desprezar as 
agulhas na caixa 
de perfurocortan-
tes (para pacientes 
com fAv).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Lava as vias arterial e venosa do CDL 
com pelo menos 10 ml de soro fisioló-
gico, preenche o cateter com heparina 
de acordo com o priming de cada via. 
realiza a proteção das vias com gaze 
e micropore/esparadrapo (ou protetor 
específico) e confere se o curativo 
realizado antes da HD está limpo e 
seco externamente ou se haverá neces-
sidade de realizar novo curativo.

Após entregar o 
sistema na Sala 
de reúso (para 
pacientes com 
CDL).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

retira as luvas e procede à higieniza-
ção das mãos com água e sabão e à 
secagem com papel toalha.

Após finalizar o 
curativo oclusi-
vo no CDL ou o 
curativo oclusivo 
nos orifícios de 
punção da fAv 
(após hemostasia).

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

verifica a pressão arterial do paciente 
e registra o valor na folha mensal de 
Hemodiálise e na folha de Evolução de 
Enfermagem.

Após higienizar as 
mãos.

Salas de 
Hemodiálise.

continua...
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Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Auxilia o paciente a levantar da 
poltrona, se necessário, e o encaminha 
até a balança para realizar a pesagem.

Após registrar a 
pressão arterial.

Salas de 
Hemodiálise 
e área contí-
gua, próxima 
à balança.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

registra o peso do paciente e demais 
informações pertinentes na folha 
mensal de Hemodiálise, na folha de 
Evolução de Enfermagem e na ficha de 
Controle de Curativo.

Antes, duran-
te e após a 
sessão de HD, 
de acordo com 
a realização dos 
procedimentos.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

Seleciona na máquina de hemodiálise 
a opção DESINfECÇão QUÍmICA. 
Esse procedimento deve ser realizado 
ao final de cada sessão de HD. 
Com uma compressa embebida em 
álcool a 70%, procede à desinfecção 
externa de toda a máquina.

Após realizar as 
últimas anotações 
na folha mensal 
de Hemodiálise 
e na folha de 
Evolução de 
Enfermagem.

Salas de 
Hemodiálise.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala

retira as luvas e realiza a higienização 
das mãos com água e sabão e a seca-
gem com papel toalha.

Após realizar a 
desinfecção exter-
na da máquina.

Salas de 
Hemodiálise.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

recebe o sistema do técnico de 
Enfermagem de Sala quando o reúso 
do dialisador estiver liberado. 
Quando o reúso não estiver libera-
do, o sistema deve ser desprezado 
na própria Sala de Diálise – lixo 
infectante.

Assim que o 
técnico de 
Enfermagem de 
Sala adentrar a 
Sala de reúso 
com um sistema.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

realiza a desconexão das linhas veno-
sa e arterial do dialisador e as despre-
za no lixo infectante.

Após rece-
ber o sistema 
do técnico de 
Enfermagem de 
Sala.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Conecta o dialisador, através de uma 
extensão, à torneira da bancada de 
reúso, tendo o cuidado de abrir a 
torneira devagar, virando para baixo o 
orifício do dialisador que ficou aberto 
e deixando sair o excesso de sangue.

Após desprezar 
as linhas arterial e 
venosa.

Salas de 
reúso.

continua...
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técnico de 
Enfermagem 
reusista

Conecta também uma garra de Hansen 
da bancada de reúso à câmara externa 
do dialisador e abre a torneira com 
cuidado.
Após o primeiro jato de água, mantém 
a extremidade oposta fechada com 
uma tampa para evitar desperdício de 
água tratada. 
Depois que o dialisador já estiver com 
uma coloração bem mais clara, inverte 
a posição da entrada de água, fazendo 
com que ela entre pela outra extre-
midade, de forma a limpar completa-
mente o dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Inverte também a posição da garra de 
Hansen adaptada à câmara externa 
(conectá-la à outra extremidade) e, 
após o primeiro jato de água, mantém 
a extremidade oposta fechada com 
uma tampa.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Leva o dialisador para próximo do 
renatron e executa os seguintes 
passos, após a limpeza inicial do 
dialisador: retira a mangueira com 
adaptador de Hansen que está conec-
tada à saída SALIDA DE DIALIZADo 
CoNECtor PArA AUtoLImPIEZA, 
conectando-a à câmara externa do 
dialisador (localizada na extremidade 
venosa).

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira o adaptador branco que perma-
neceu na saída descrita anteriormente 
e conecta a câmara externa do dialisa-
dor (localizada na extremidade arte-
rial); retira a mangueira cuja extremi-
dade vermelha está conectada à saída 
AUtoLImPIEZA/ArtErIAL e conecta 
a extremidade arterial do dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira a mangueira cuja extremi-
dade azul está conectada à saída 
AUtoLImPIEZA/vENoSo e conecta a 
extremidade venosa do dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

continua...
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técnico de 
Enfermagem 
reusista

Liga o botão preto localizado na 
parte traseira do equipamento (à 
direita do operador); na parte frontal 
superior, onde existe a identificação 
CoNtroLES, executa as seguintes 
ações: 

•	 aciona o botão ENCENDEr, 
que ligará o equipamento (este 
botão ficará aceso); 

•	 aciona e mantém pressionado 
o botão PrESIoNAr PArA 
ProgrAmAr e, simultanea-
mente, gira o botão SEt para a 
direita ou esquerda, até atingir 
o valor de priming mínimo 
desejado para aquele dialisador.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Executa o seguinte na parte frontal 
inferior, onde existe a identificação 
DIAgNoStICoS: aperta simulta-
neamente os botões SILENCIAr 
ALArmA e rEINICIAr, até que 
o visor digital situado logo abaixo 
(PASo NUmEro) mostre as letras 
Hf, se o dialisador for de alto fluxo, 
ou CH, se o dialisador for de fluxo 
normal.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retorna para a seção CoNtroLES, 
localizada acima, e aperta o botão 
INICIAr ProCESSo (esse botão 
permanecerá aceso); ao final do 
processo, soará um alarme; o valor de 
priming deverá ser registrado na ficha 
de reúso. 
Se o dialisador apresentar valor 
de priming abaixo do ajustado no 
renatron, aparecerá a mensagem 
fALLA DE voLUmEN e um alarme 
sonoro. o técnico repete o processo 
para certificar-se do resultado. 
Caso o mesmo valor se mantenha, 
esse dialisador deverá ser despre-
zado e outro será preparado para 
substituí-lo.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

continua...
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técnico de 
Enfermagem 
reusista

Desconecta a garra de Hansen da 
extremidade arterial do dialisador, 
colocando rapidamente a tampa 
branca adequada, que fecha a câmara 
externa do dialisador. 
repete este processo com a garra de 
Hansen da extremidade venosa.

Após registrar o 
valor de priming 
na folha de reúso.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

retira a mangueira da extremidade 
arterial e a tampa apropriada.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Inverte a posição do dialisador (extre-
midade venosa para cima) e repete o 
mesmo procedimento na extremidade 
venosa.

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

Confere se o dialisador está 
completamente fechado, seca-o com 
uma compressa limpa, armazena-o no 
recipiente correto (identificado com o 
nome do paciente, o número do pron-
tuário e o marcador viral).

Após realizar a 
etapa anterior.

Salas de 
reúso.

técnico de 
Enfermagem 
reusista

reforça as identificações no dialisa-
dor, caso haja necessidade (ou seja, 
quando a tinta utilizada para identi-
ficar o dialisador estiver desgastada 
com as sucessivas lavagens, o que 
prejudica a leitura).

Antes de armaze-
nar o dialisador 
no recipiente 
correto para aque-
le paciente.

Salas de 
reúso.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

08 revisão do PoP em junho/2017.

07 revisão do PoP em outubro/2016.

06 revisão do PoP em janeiro/ 2016.

05 revisão do PoP em janeiro/ 2015.

04 revisão do PoP em janeiro/ 2013.

03 revisão do PoP em janeiro/ 2012.

02 revisão do PoP em janeiro/ 2002.

01 Criação do PoP em janeiro/2001.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na determinação do estado de hidratação do paciente através de 
equipamento que utiliza a espectroscopia de bioimpedância da composição 
corporal.

2 - INDICAÇÃO:
A avaliação do estado de hidratação é indicada a todos os pacientes com 
insuficiência renal crônica ou aguda em tratamento conservador ou dialíti-
co, desde que seja possível realizar a pesagem dos mesmos. 

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 desfibrilador implantável;
•	 marca-passos;
•	 stents ou estruturas metálicas ou suturas com material metálico no 

coração ou em grandes artérias;
•	 cateter venoso central conectado a aparelhos;
•	 próteses metálicas (não dentárias);
•	 idade < 18 e > 75 anos;
•	 gravidez.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 monitor de composição corporal;
•	 adaptador AC para o monitor de composição corporal; 
•	 cabo de conexão dos eletrodos;
•	 eletrodos de medição;
•	 cartão de registro de dados;
•	 fitas-teste;
•	 balança antropométrica;
•	 esfigmomanômetro + estetoscópio;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE RENAl

POP Nº 05
Elaboração: Priscila da Silva Cota Barreira – maj          

revisão: renata galvão Portella – Enf
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•	 computador com o programa fluid management instalado;
•	 álcool a 70% ou clorexidina alcoólica;
•	 gaze não estéril;
•	 impressos:
•	 Pacientes em ajuste de Peso Seco pelo monitor de Composição 

Corporal;
•	 folha mensal de Hemodiálise.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 verificar e registrar em folha específica a data de nascimento, a altu-

ra, o peso e a pressão arterial do paciente;
•	 durante a determinação do peso, assegurar-se de que o paciente não 

esteja utilizando roupas pesadas ou acessórios, como por exemplo: 
sapatos, roupas de pele, camisolas de lã, casacos ou carteiras;

•	 certificar-se de que o paciente não esteja utilizando adereços metáli-
cos, como: brincos, anéis, pulseiras, relógios, cintos, etc.;

•	 manter o paciente em decúbito dorsal sobre superfície não conduto-
ra durante todo o procedimento de medição;

•	 aplicar os eletrodos nas áreas designadas imediatamente após o 
paciente estar acomodado em decúbito dorsal. Devem decorrer, pelo 
menos, dois minutos entre a aplicação dos eletrodos e o início da 
medição para que o hidrogel na superfície de contato dos eletro-
dos permita uma medição leve nos primeiros dois minutos após a 
aplicação.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 não aplicar os eletrodos descartáveis em braço que tenha uma agulha 

inserida;
•	 não efetuar medição no decorrer da hemodiálise ou imediatamente 

após a sua realização, uma vez que o tratamento pode influenciar a 
qualidade dos dados;

•	 no caso de pelos corporais em grande quantidade, é conveniente 
realizar tricotomia nas áreas onde os eletrodos serão aplicados;

•	 certificar-se que a pele não esteja gordurosa e nem molhada. Se 
necessário, limpar as áreas de contato com álcool e secar antes da 
aplicação dos eletrodos;

•	 antes de iniciar a medição, pressionar ligeiramente os eletrodos 
contra a pele para assegurar um contato completo;
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•	 para a medição de amputados, o manual fornecido pelo fabricante 
do monitor de composição corporal (guardado na maleta de trans-
porte do equipamento) contém uma tabela que deverá ser consultada 
a fim de realizar as devidas correções nos resultados obtidos;

•	 é essencial assegurar que os braços não toquem no corpo e que as 
pernas e os pés estejam afastados (prestar atenção para que a face 
interna das coxas não toquem uma na outra);

•	 o paciente deverá manter os músculos relaxados e abster-se de se 
mexer ou falar durante a realização da medição.

7 - REFERÊNCIA:
frESENIUS mEDICAL CArE. Manual de Operações do Body Compositor 
Monitor. versão de software: 3.2 x, Edição: 7/05.10, Artigo nº: m44 686.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Localiza, na área de trabalho do computa-
dor, o ícone fLUID mANAgEmENt tooL 
e realiza um duplo clique sobre ele, com 
o botão direito do mouse, para abrir o 
programa.

Sempre que o 
paciente iniciar 
no programa 
ou a critério 
dos médicos ou 
enfermeiros do 
setor.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro Utiliza uma porta USB para conec-
tar o módulo de leitura do cartão ao 
computador.

Após abrir o 
ícone fluid 
management 
tool.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Insere o cartão magnético com o chip 
metálico dourado voltado para dentro 
e para a frente do módulo de leitura do 
cartão.

Após conec-
tar o módu-
lo de leitura 
do cartão ao 
computador.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Clica em CArD rEADEr e depois em 
CrEAtE NEW CHIPCArD. Seleciona um 
grupo de acordo com o turno de diálise 
do paciente e clica sobre ele. Em seguida, 
clica no botão verde oK.

Após inse-
rir o cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Clica em CrEAtE NEW PAtIENt (caso 
seja o primeiro exame do paciente) e inse-
re os seguintes dados: 

•	 LASt NAmE (sobrenome) e fIrSt 
NAmE (nome);

•	 no item gENDEr, clica em mALE 
(masculino) ou fEmALE (feminino);

•	 no item DoB insere a data de nasci-
mento do paciente;

•	 e, por último, em HEIgHt insere a 
altura do paciente em centímetros. 
Após isso, clica no botão verde oK.

Após realizar a 
etapa anterior 
para configu-
rar o cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Caso não seja a primeira avaliação do 
paciente, a etapa anteriormente descrita 
não é realizada. 
Assim, depois de selecionar o grupo de 
acordo com o turno de diálise do paciente, 
seleciona e clica no nome do paciente e,  
em seguida, clica no botão verde oK.

Após realizar a 
etapa anterior 
para configu-
rar o cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Clica no botão verde oK outra vez após 
o aparecimento da mensagem tHE 
CHIPCArD for tHE SELECtED PAtIENt 
HAS BEEN SUCCESSfULLY CrEAtED. 
Em seguida, o cartão já poderá ser reti-
rado do módulo de leitura do cartão e 
encaminhado para a sala onde a avaliação 
ocorrerá, juntamente com o equipamen-
to completo (monitor de composição 
corporal, adaptador AC, cabo de cone-
xão de eletrodos, dois pares de eletrodos 
de medição, álcool a 70% ou clorexidina 
alcoólica e gaze não estéril).

Após realizar a 
etapa anterior 
para configu-
rar o cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Encaminha o paciente à balança e realiza 
a pesagem, registrando o valor em uma 
folha de rascunho.

Após inserir os 
dados básicos 
do paciente 
em um cartão 
magnético.

Em uma das 
balanças dispo-
níveis no setor.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente em decúbito dorsal, 
sem travesseiros, com a cama totalmente 
na horizontal (zero grau), tendo o cuidado 
de não deixar o paciente tocar em qualquer 
superfície metálica (nem da cama, nem 
de quaisquer objetos, como, por exemplo, 
adereços).

Após realizar 
a pesagem do 
paciente.

Na Sala de 
recuperação 
ou em qual-
quer outra sala 
com uma cama 
disponível e 
uma tomada de 
110v.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica a pressão arterial e registra o valor 
em uma folha de rascunho.

Após posicionar 
o paciente na 
cama.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro
Acomoda o monitor de composição corpo-
ral em uma mesa.

Após verificar a 
pressão arterial 
do paciente.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

Conecta o adaptador AC e o cabo de 
conexão de eletrodos na parte posterior do 
monitor de composição corporal, locali-
zando as entradas de cada um. 
Logo em seguida, liga a tomada do adap-
tador AC à rede de energia elétrica dispo-
nível (tensão 110v).

Após acomodar 
o equipamento 
em uma mesa.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

Pressiona o botão oN/off para ligar o  
monitor de composição corporal  e depois 
insere o cartão magnético formatado 
previamente para aquele paciente com o 
chip metálico dourado voltado para cima e 
para dentro do equipamento.

Após conectar 
a tomada do 
adaptador AC à 
rede de energia 
elétrica.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Pressiona o botão da direita, logo abaixo 
da tela do equipamento, para confirmar 
a seguinte sequência de informações que 
aparecerão na tela do monitor de compo-
sição corporal (alterando, se necessário, 
algumas delas): 

•	 Nome do paciente (será visualizada 
a primeira letra do nome e o sobre-
nome) <continue>; 

•	 Nome completo e data de nasci-
mento <continue>; 

•	 New measurement <New meas>; 
•	 Enter Weight: 70 kg – neste passo, 

deverão ser utilizados os botões 
azuis mais abaixo, optando pela 
seta para cima ou para baixo de 
acordo com o peso do paciente 
(acima ou abaixo de 70 kg). Após 
essa seleção, realiza a confirma-
ção como nos passos anteriores 
<continue>;

•	 Enter BP sys:---mmHg – neste 
passo, o procedimento deverá ser 
idêntico ao anterior, desta vez para 
ajustar o valor de PA sistólica, e 
para confirmar <oK>; 

•	 Enter BP dia:---mmHg – neste 
passo, o procedimento será idênti-
co ao anterior, mas desta vez para 
ajustar o valor de PA diastólica, e 
para confirmar <oK>; 

•	 Enter Uf – volume:-----ml – este 
passo deverá ser ignorado, bastan-
do, para isso, confirmar no botão 
direito sem alterar nenhuma confi-
guração <continue>; 

•	 neste momento, aparecerão os 
dados já inseridos: sexo (gender – 
male ou female), altura (Height) em 
centímetros, peso (Weight) em kg e 
idade (Age) em anos; 

•	 após conferir se os dados foram 
inseridos corretamente, basta 
confirmar <confirm>; 

•	 nesta etapa, aparecerão os valores 
de PA sistólica e diastólica. Após se 
certificar que estão corretos, confir-
ma a operação <confirm>.

Após inserir o 
cartão magné-
tico formatado 
para aquele 
paciente.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

continua...
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PoP Nº 05

DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE HIDRATAÇÃO COM 

USO DO MONITOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Corrige algum dado incorreto inseri-
do equivocadamente no passo ante-
rior, pressionando o botão da esquerda          
<back> até chegar à etapa onde o erro 
foi identificado e realizar a correção do 
mesmo. 
Em seguida, efetua as confirmações 
novamente até chegar à tela StArt 
mEASUrEmENt.

Após obser-
var toda a 
sequência de 
informações 
que aparece-
rão na tela do 
equipamento no 
passo anterior.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

fixa um par de eletrodos em cada dorso 
da mão e do pé direitos ou da mão e do 
pé esquerdos do paciente (atentar para 
que os eletrodos sejam colocados sempre 
do mesmo lado do paciente, ou à direita 
ou à esquerda), posicionando um eletrodo 
próximo às falanges e o outro próximo ao 
punho/tornozelo.

Após alimentar 
o equipamento 
com os dados 
do paciente.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

Conecta os cabos de conexão dos eletro-
dos aos dois pares de eletrodos que foram 
previamente fixados na mão e no pé direi-
tos (ou mão e pé esquerdos), sendo que 
o cabo preto será conectado ao eletrodo 
proximal (falanges) e o cabo vermelho 
será conectado ao eletrodo distal (punho/
tornozelo).

Após fixar 
os eletrodos 
(conforme 
descrição no 
passo anterior).

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

orienta o paciente para que permaneça 
imóvel durante a realização da avaliação 
e pressiona o botão direito para iniciar o 
procedimento <Start>.

Após conectar 
os cabos aos 
eletrodos.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro Pressiona o botão direito para prosseguir 
<continue>.

Após surgir na 
tela um gráfico 
e ocorrer um 
alarme sonoro, 
alguns segun-
dos depois 
de iniciado o 
procedimento.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

Pressiona o botão direito <continue> para 
prosseguir com a operação assim que 
aparecer a mensagem ovErHYDrAtIoN, 
seguida de um valor em litros que poderá 
ser acompanhado de um sinal de mais (+) 
que indica hiperhidratação, ou um sinal de 
menos (-) que indica desidratação.

Após realizar a 
etapa anterior.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro
retira o cartão do equipamento assim que 
aparecer na tela a mensagem rEmovE 
CHIPCArD to EXIt mEASUrEmENt.

Após realizar a 
etapa anterior.

Próximo à cama 
ocupada pelo 
paciente.

Enfermeiro

Leva o monitor de composição corporal e 
o cartão magnético para a sala do compu-
tador e insere no módulo de leitura do 
cartão que já estava conectado. 
Na área de trabalho do computador, 
a tela do programa fluid management 
tool já aberto mostrará a mensagem No 
CHIPCArD INSErtED até que o cartão 
seja inserido. 
Após a inserção do cartão, aparecerão na 
tela os dados do paciente cuja avaliação foi 
realizada.

Após reti-
rar o cartão 
magnético do 
equipamento.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Clica com o botão direito do mouse sobre 
o link ImPort DAtA, visualiza na tela 
a mensagem Do YoU WANt ImPort 1 
NEW mEASUrEmENt(S)?, e confirma 
clicando no botão verde YES.

Após realizar a 
etapa anterior 
de extração dos 
dados do cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

visualiza na tela a mensagem tHE DAtA 
HAS BEEN ImPortED SUCCESSfULLY. 
PLEASE tAKE oUt tHE PACIENt CArD 
e confirma, clicando no botão verde oK.

Após realizar a 
etapa anterior 
de extração dos 
dados do cartão 
magnético.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Na tela seguinte, clica com o botão direito 
do mouse sobre o botão BACK no canto 
inferior direito. Em seguida, clica no link 
SAvED mEASUrEmENtS.

Após importar 
completamente 
os dados do 
cartão magné-
tico para o 
computador.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

visualiza na tela os grupos existentes de 
acordo com os turnos de diálise, localiza 
o turno do paciente e clica em cima do 
mesmo. Em seguida, confirma a operação 
clicando no botão verde oK.

Após identificar 
o link onde são 
armazenados os 
dados salvos.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Seleciona o nome do paciente em ques-
tão e clica com o botão direito do mouse 
sobre ele; na sequência, confirma clicando 
no botão verde oK, visualiza na tela todas 
as mensurações já realizadas para aquele 
paciente e, em destaque, a mais recente 
delas.

Após localizar 
o grupo do 
paciente de 
acordo com 
o turno de 
diálise.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

continua...
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PoP Nº 05

DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE HIDRATAÇÃO COM 

USO DO MONITOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Clica no botão PrINt PAtIENt ProfILE 
para imprimir uma folha com os dados 
do paciente. Aparecerá na tela a mensa-
gem tHE DoCUmENt HAS BEEN 
SUCCESSfULLY SENt to tHE PrINtEr, 
e a folha será impressa. 
Logo depois, clica no botão verde oK da 
tela seguinte.

Após visuali-
zar todas as 
mensurações já 
realizadas para 
aquele paciente.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro Localiza, na próxima tela, o botão cinza 
SHoW DAtA e clica nele.

Após realizar o 
comando para 
impressão.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

visualiza na tela à direita todos os dados 
de interesse amplo para auxiliar na tomada 
de medidas terapêuticas, com destaque 
para o dado NH WEIgHt, que é a suges-
tão para Peso Seco do paciente.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Anota esse valor (NH Weight: XX kg) no 
canto inferior direito da folha impressa 
com os dados do paciente.

Após identificar 
a sugestão de 
Peso Seco para 
o paciente.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Clica com o botão direito do mouse no 
botão cinza BACK, que aparecerá nas 
quatro telas seguintes.

Após anotar 
a sugestão de 
Peso Seco.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Localiza na tela a mensagem fLUID 
mANAgEmENt tooL, clica no tópico 
CArD rEADEr e depois no botão cinza à 
direita DELEtE mEASUrEmENtS.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

visualiza na tela a mensagem Do 
YoU rEALLY WANt to DELEtE ALL 
mEASUrEmENtS oN tHE CHIPCArD? e 
clica no botão verde YES.

Após realizar a 
etapa anterior, 
que visa deletar 
os dados do 
cartão.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Localiza na próxima tela o botão cinza à 
direita ErASE CHIPCArD e clica sobre 
ele.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE RENAl

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

visualiza na tela a mensagem Do YoU 
rEALLY WANt to ErASE ALL DAtA 
from tHE CHIPCArD? e clica no botão 
verde YES.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Identifica, na tela seguinte, a informação 
de que o chipcard está vazio e clica no 
botão cinza à direita BACK.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Localiza na tela fLUID mANAgEmENt 
tooL o botão vermelho à direita com a 
palavra QUIt ao lado.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro
Identifica a mensagem Do YoU rEALLY 
WANt to tHE QUIt tHE APPLICAtIoN? 
e clica no botão verde YES.

Após realizar a 
etapa anterior.

No computa-
dor situado no 
Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

Armazena na maleta específica o monitor 
de composição corporal, os acessórios e o 
cartão do paciente (que já está pronto para 
ser utilizado novamente).

Após fechar o 
software fluid 
management 
tool.

No Consultório 
multidisciplinar.

Enfermeiro

repassa para o médico plantonista, ou o 
responsável pelo programa de hemodiáli-
se, as informações do paciente que foram 
registradas na folha impressa para aquela 
avaliação.

Após concluir 
a avaliação do 
paciente com 
o monitor de 
Composição 
Corporal.

Na Unidade 
renal.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

06 revisão do PoP em junho/2017.

05 revisão do PoP em outubro/2016.

04 revisão do PoP em janeiro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/ 2015.

02 revisão do PoP em janeiro/ 2013.

01 Criação do PoP em janeiro/ 2012.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

M
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1 - DEFINIÇÃO:
Procedimento para monitorizar os parâmetros de ECg, respiração (rESP), 
saturação de oxigênio (Spo2), pressão não invasiva (PNI), temperatura 
(tEmP), pressão invasiva (PI).

2 - INDICAÇÃO:
Pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 monitor multiparamétrico;
•	 eletrodos descartáveis;
•	 sensor de oximetria;
•	 álcool a 70%;
•	 aparelho de barbear (caso seja necessário fazer a tricotomia da 

região torácica);
•	 cabo para braçadeira;
•	 braçadeira de PNI;
•	 sensor de temperatura;
•	 cabo de ECg;
•	 cabo de PI (caso necessário);
•	 removedor de esmalte;
•	 algodão e micropore.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Não há.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 01
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: Ana Paula Brito Pinheiro – 2° ten
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6 - PONTOS CRíTICOS: 
posicionamento correto dos eletrodos para a leitura das derivações das 
precordiais;
monitor multiparamétrico com boa qualidade de leitura e com localização 
favorável à visualização;
preparação do material necessário.

7 - REFERÊNCIA: 

mELtZEr, L.E. Enfermagem na Unidade Coronariana. rio de Janeiro: 
Atheneu, 1993.
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PoP Nº 01

MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Explica o procedimento ao paciente, 
sempre que possível.

Desde a 
admissão do 
paciente.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com 
água e sabão.

Antes do 
procedimento.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona os eletrodos descartáveis. Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o 1º eletrodo na região infracla-
vicular esquerda – cor branca.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o 2º eletrodo na região infracla-
vicular direita – cor verde.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o 3º eletrodo na região inframa-
mária esquerda, em espaço intercostal 
– cor vermelha.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o 4º eletrodo na região infra-
mamária direita, em espaço intercostal 
– cor preta.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca o 5º eletrodo no espaço 
mediastinal, espaço central – cor 
amarela ou azul.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Liga o aparelho, pressionando a tecla 
liga/desliga.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Seleciona a derivação (geralmente, DII 
é a derivação mais solicitada).

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

observa o traçado ECg e verifica se 
o traçado do monitor não apresenta 
alterações que podem ser causadas por 
posicionamento inadequado dos eletro-
dos, defeito no aparelho ou interferên-
cia de outros aparelhos.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Adéqua os níveis de alarme do apare-
lho às necessidades do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém o alarme sempre ligado. Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Comunica ao plantonista alterações 
detectadas no monitor e as registra no 
plano terapêutico.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a troca dos eletrodos sempre 
que necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o sensor de temperatura na 
região axilar.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o cabo de oximetria no dedo 
indicador.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o 
procedimento.

Leito da 
UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do PoP em outubro/2016.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
A cardioversão elétrica envolve a aplicação de uma corrente elétrica para 
o tratamento de arritmias cardíacas. trata-se, geralmente, de um procedi-
mento eletivo. Deve ser realizada sedação e/ou analgesia por via intraveno-
sa antes do procedimento. A intubação orotraqueal pode ser considerada. 
A intensidade da corrente utilizada deverá ser determinada pelo médico 
responsável pelo procedimento. A indicação de sincronização deve ser 
determinada antes da realização da cardioversão.

2 - INDICAÇÃO:
Para a reversão eletiva ou não de arritmias cardíacas, conforme indicação.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 monitor cardíaco;
•	 material para oxigenioterapia (máscara venturi ou cateter nasal, 

conforme indicação);
•	 reanimador manual;
•	 material para intubação orotraqueal;
•	 acesso venoso periférico;
•	 gel condutor;
•	 desfibrilador; 
•	 Carrinho de Parada Cardiorrespiratória para pronto emprego.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 02
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: renata Abdalla de Santana – Enf
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 registrar ECg antes e após o procedimento; 
•	 não permitir contato com outras pessoas no momento do choque;
•	 manter permeabilidade das vias aéreas e suporte de oxigenioterapia;
•	 monitorizar os sinais vitais;
•	 observar o restabelecimento do nível de consciência.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 monitorização correta do ritmo cardíaco; 
•	 sincronização do desfibrilador com o monitor cardíaco; 
•	 colocação do gel nas pás a fim de facilitar a condução da corrente 

elétrica e também evitar lesão na pele do paciente.

7 - REFERÊNCIA:
CUNHA, g. m.; CUNHA, C. m.; BrASILEIro, m. E. Assistência de enfer-
magem na cardioversão elétrica e medicamentosa: uma revisão da lite-
ratura. 2009. trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de 
Especialista em Emergência e Urgência. Centro de Estudos de Enfermagem 
e Nutrição (CEEN). goiânia/go.  
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PoP Nº 02

CARDIOVERSÃO ELÉTRICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Coloca o paciente em decúbito dorsal. Ao ser 
solicitado. UniCor.

Enfermeiro realiza ECg pré-procedimento. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro
Instala monitorização cardíaca, 
oximetria e manguito de pressão não 
invasiva.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
médico Instala oxigenioterapia. Após o passo 

anterior. UniCor.

Enfermeiro Punciona veia periférica. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro Sincroniza o desfibrilador com o moni-
tor cardíaco.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro
Coloca gel condutor nas pás do desfi-
brilador e seleciona a voltagem do 
choque.

Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Administra sedativos e/ou analgésicos. Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Coloca as pás no tórax do paciente e 
aplica a corrente elétrica.

Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Checa o ritmo cardíaco e a respiração 
após a cardioversão.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro realiza ECg pós-procedimento. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro Limpa o tórax do paciente e mantém a 
monitorização até que ele desperte.

Após o passo 
anterior. UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisado em outubro/2016.

01 Criado em fevereiro/2014.





121

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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IA1 - DEFINIÇÃO:

A coronariografia consiste na introdução de cateteres especiais até as 
câmaras cardíacas direitas e/ou esquerdas a fim de realizar estudo da circu-
lação coronariana e também das pressões intracardíacas. o acesso pode se 
dar pelas veias femorais (cateterização direita) e/ou pelas artérias radiais, 
braquiais e femorais (cateterização esquerda).

2 - INDICAÇÕES:
•	 avaliação anatômica e/ou hemodinâmica da circulação coronariana e 

da função ventricular esquerda ou direita;
•	 análise das circulações pulmonares e/ou sistêmicas;
•	 estudos oxidinâmicos;
•	 diagnóstico de defeitos cardíacos valvares ou estruturais, congêni-

tos ou adquiridos.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 discrasia sanguínea;
•	 plaquetopenia severa;
•	 inviabilidade clínica;
•	 infecção sistêmica.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 monitor cardíaco;
•	 eletrocardiógrafo;
•	 gel condutor.  

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Detectar precocemente arritmias e/ou sangramentos no local de acesso do 
procedimento.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 03
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: renata Abdalla de Santana – Enf
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6 - PONTO CRíTICO:
manter imobilização do membro onde foi feito o acesso e monitorização 
do ritmo cardíaco.

7 - REFERÊNCIA:
SAAD, J. A.; gArCIA, J. C. f.; gUImArãES, J. I. Diretriz para realiza-
ção de exames diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, v. 82 (suplemento 1), 1-6. 2004. Disponível em: 
< http://www.scielo.br/pdf/abc/v82s1/a01v82s1.pdf>. Acesso em: 03 fev. 
2016.



123

PoP Nº 03

ASSISTÊNCIA PÓS-CATETERISMO E ANGIOPLASTIA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Instala monitorização cardíaca. Ao ser 
solicitado. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Checa curativo do acesso da 
coronariografia.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Checa circulação distal ao local do 
acesso.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém imobilização do membro onde 
foi feito o acesso.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza eletrocardiograma. Após o passo 
anterior. UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.
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HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 
Hospital Real Militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
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Divisão TÉCNiCA 
sUbDivisão De eNfeRMAgeM 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 04
elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
Revisão: Ana Paula brito Pinheiro – 2° Ten

1 - DEFINIÇÃO:
É um método de reperfusão do fluxo sanguíneo coronariano utilizado nos 
pacientes com infarto Agudo do Miocárdio (iAM). Além de reperfundir a 
artéria, também tem o objetivo de limitar a extensão da necrose, preservar 
a função ventricular e diminuir a mortalidade precoce e tardia.

2 - INDICAÇÃO: 
sintomas sugestivos de iAM associado à presença, no eletrocardiograma, 
de supradesnível persistente do segmento sT > 1 mm em pelo menos duas 
derivações contíguas, ou de um novo ou presumivelmente novo bloqueio 
de ramo esquerdo, desde que não haja contraindicações.

3 - CONTRAINDICAÇÕES: 
As contraindicações absolutas ao procedimento são: 

•	 sangramento intracraniano;
•	 AvC isquêmico nos últimos três meses;
•	 dano ou neoplasia no sistema nervoso central;
•	 trauma significante na cabeça ou no rosto nos últimos três meses;
•	 sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação);
•	 qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação 

arteriovenosa); 
•	 suspeita de dissecção de aorta.

As contraindicações relativas ao procedimento são:
•	 história de AvC isquêmico > 3 meses ou patologias intracranianas 

não listadas nas contraindicações absolutas; 
•	 gravidez; 
•	 uso atual de antagonistas de vitamina K – quanto maior o iNR, 

maior o risco de sangramento; 
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•	 sangramento interno recente < 2-4 semanas; 
•	 ressuscitação cardiopulmonar traumática ou prolongada (> 10 min) 

ou cirurgia < 3 semanas;
•	 hipertensão arterial não controlada (pressão arterial sistólica > 180 

mmHg ou diastólica > 110 mmHg);
•	 punções não compressíveis; 
•	 história de hipertensão arterial crônica importante e não controlada; 
•	 úlcera péptica ativa; 
•	 exposição prévia a estreptoquinase (mais de 5 dias) ou reação alér-

gica prévia.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 monitor multiparamétrico;
•	 eletrocardiógrafo;
•	 gel condutor;
•	 material para punção de acesso exclusivo;
•	 material para parada cardíaca;
•	 agente fibrinolítico.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observação constante do paciente durante a infusão do trombolítico;
•	 restrição absoluta no leito;
•	 verificar frequência cardíaca SPo

2
 e PA de 10/10 min;

•	 não realizar procedimentos invasivos pós-infusão do trombolítico.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 leitura da prescrição médica e observância da dose;
•	 acesso venoso exclusivo de bom calibre (preferencialmente dois 

acessos);
•	 monitorização contínua da frequência cardíaca e da pressão arterial, 

além de possíveis sangramentos.

7 - REFERÊNCIA:
PIEgAS, L.S.; fEItoSA g.; mAttoS L.A.; NICoLAU J.C.; roSSI NEto 
J.m. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Iv Diretriz da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do Infarto agudo do miocárdio 
com Supradesnível do Segmento St. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 
2009; 93(6 supl.2):e179-e264.
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PoP Nº 04

ASSISTÊNCIA NA TROMBÓLISE FARMACOLÓGICA NO IAM

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza eletrocardiograma. Na admissão.
Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Instala monitorização multiparamétrica. Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Punciona veia periférica (acesso exclusivo). Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Dilui a medicação (trombolítico) de acordo 
com o protocolo e administra por via venosa.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra os sinais vitais de 10/10 min durante 
a infusão.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém material de parada cardíaca para 
pronto emprego.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

organiza o material após o procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra o procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
A desfibrilação cardíaca é a aplicação de um choque de corrente elétrica no 
precórdio com o intuito de interromper uma fibrilação ventricular ou uma 
taquicardia ventricular que causam um comprometimento hemodinâmico 
severo. 
É um procedimento de emergência que envolve a aplicação de um choque 
elétrico não sincronizado. Ao contrário, a cardioversão é um procedimento 
eletivo para a reversão de arritmias supraventriculares ou ventriculares por 
meio da aplicação de um choque elétrico sincronizado para incidir sobre 
um ponto seguro do ciclo cardíaco (onda r do complexo QrS).

2 - INDICAÇÕES:
•	 fibrilação ventricular; 
•	 taquicardia ventricular, sem pulso arterial periférico palpável; 
•	 colapso súbito com perda de pulso. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 desfibrilador completo; 
•	 pasta condutora; 
•	 biombo; 
•	 monitor cardíaco; 
•	 material para aspiração; 
•	 material para oxigenioterapia.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 05
Elaboração: Lílian da Costa fragoso – Cap          
revisão: renata Abdalla de Santana – Enf
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
•	 manipular o aparelho com o devido cuidado; 
•	 atentar para alterações respiratórias, cianose, midríase; 
•	 manter as pás metálicas limpas, removendo todo o excesso de pasta 

condutora; 
•	 testar o desfibrilador diariamente e mantê-lo em local certo; 
•	 observar a voltagem do aparelho; 
•	 realizar rigorosa monitorização dos traçados ECg, pressão arterial, 

ritmo cardíaco.

6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 evitar danificar o aparelho; 
•	 evitar acidente por condução elétrica; 
•	 testar o aparelho antes de usar; 
•	 obter eficiência da descarga elétrica; 
•	 preparar as pás metálicas com pasta eletrolítica para a realização 

do choque.

7 - REFERÊNCIA:
CUNHA, g. m.; CUNHA, C. m.; BrASILEIro, m. E. Assistência de enfer-
magem na cardioversão elétrica e medicamentosa: uma revisão da lite-
ratura. 2009. trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de 
Especialista em Emergência e Urgência. Centro de Estudos de Enfermagem 
e Nutrição (CEEN). goiânia/go.
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PoP Nº 05

TÉCNICA PARA DESFIBRILAÇÃO CARDÍACA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro monitoriza o paciente. Durante a permanên-
cia do paciente. UniCor.

Enfermeiro

Avalia a necessidade de desfibri-
lação, colocando o paciente em 
decúbito dorsal em superfície 
rígida.

Durante a perma-
nência do paciente 
(por meio dos sinais 
hemodinâmicos e 
palpação do pulso 
carotídeo).

UniCor.

Enfermeiro Aproxima todo o material 
necessário.

Após detectar alte-
rações dos sinais 
hemodinâmicos.

UniCor.

Enfermeiro Instala o sistema de aspiração e 
oxigenioterapia.

Após detectar alte-
rações dos sinais 
hemodinâmicos.

UniCor.

Enfermeiro Não permite contato com outras 
pessoas no momento do choque.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro
Em caso de paciente com marca-
-passo definitivo: afasta as pás 
da unidade geradora (5 cm).

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro

Liga o desfibrilador e regula 
em joule conforme solicitação 
médica. 
Inicia com baixa intensidade e 
aumenta progressivamente na 
tentativa de reversão da arritmia 
seguindo as orientações médicas.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro

Posiciona uma das pás do lado 
direito do esterno e abaixo da 
clavícula e a outra pá do lado 
esquerdo do mamilo na linha 
axilar média.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro Pressiona com firmeza e utiliza 
pasta condutora.

Após o passo 
anterior. UniCor.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

observa respiração, ritmo cardí-
aco, pulsação dos grandes vasos 
(artéria femoral, carotídea), 
midríase e cianose.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro repete o procedimento caso a 
fibrilação ventricular persista.

Após o passo 
anterior. UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

C
U

ID
A

D
O

S 
A

O
 

PA
C

IE
N

T
E
 C

O
M

 B
A

L
Ã

O
 I

N
T

R
A

-A
Ó

R
T

IC
O

 

1 - DEFINIÇÃO:
o balão é um dispositivo de assistência cardiocirculatória mecânica do 
tipo série com contrapulsação que atua diminuindo a pós e a pré-carga do 
ventrículo esquerdo, aumentando o débito cardíaco e, consequentemen-
te, reduzindo a congestão cardiopulmonar. É o dispositivo mecânico mais 
comumente usado para suporte circulatório.
Consiste na colocação de um cateter de Balão Intra-Aórtico (BIA) na aorta 
descendente, via artéria femoral (por acesso percutâneo ou dissecção), 
com sua ponta imediatamente após a artéria subclávia esquerda. 
o BIA tem dois componentes: um cateter balão e um console.

•	 Cateter Balão: rígido, apresenta um balão cilíndrico de poliuretano 
com elevada biocompatibilidade e baixa trombogenicidade, sendo 
mais utilizados os balões de 20, 30 e 40 cc;

•	 Console do Balão Intra-aórtico: é um dispositivo que visa insuflar 
e desinsuflar o cateter de acordo com sua programação prévia. o 
console é composto basicamente por: monitor fisiológico, seção 
pneumática, unidade controladora e tanque de gás dióxido de 
carbono ou hélio.

o procedimento pode ser realizado à beira do leito, na Sala de Hemodinâmica 
ou durante cirurgia cardíaca, por meio da técnica de Seldinger, principal-
mente pela artéria femoral.

2 - INDICAÇÕES:
•	 choque cardiogênico; 
•	 falência cardíaca refratária a tratamento farmacológico; 
•	 angina estável refratária a tratamento farmacológico; 
•	 complicações mecânicas do infarto do miocárdio (ex.: ruptura septal 

ventricular, ruptura do músculo papilar ou disfunção); 

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 06
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: Ana Paula Brito Pinheiro – 2° ten
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•	 taquicardia ventricular intratável resultante de isquemia miocárdica 
ou que cause instabilidade hemodinâmica;

•	 suporte cardíaco para pacientes de alto risco se submetendo a cirur-
gia não cardíaca; 

•	 choque séptico reversível causando severa disfunção hemodinâmica; 
•	 dificuldade para tirar um paciente do bypass cardiopulmonar; 
•	 suporte e estabilização durante arteriografia coronária ou angio-

plastia de alto risco.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 insuficiência aórtica severa; 
•	 aneurisma aórtico abdominal; 
•	 enfermidade vascular aórtica, aorto-ilíaca ou periférica obstrutiva 

grave; 
•	 diátese hemorrágica grave (pode evitar inserção percutânea). 

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 balão intra-aórtico de contrapulsação; 
•	 um cateter balão intra-aórtico de contrapulsação; 
•	 equipamento para a inserção do balão intra-aórtico:

– conjunto de agulhas angiográficas; 
– dois fios-guia; 
– um dilatador de 8 f; 
– um guia de introdução de tamanho apropriado para o cateter  
   balão que será usado, preferivelmente com uma válvula  
   hemostática e dilatador de guia de introdução coincidente; 
– um adaptador de três vias; 
– uma seringa de 60 ml; 
– uma válvula unidirecional; 
– tubos conectores; 
– conjunto para monitorização de pressão, para medição de 
   pressão através do lúmen central; 
– bacia de soro fisiológico a 0,9%; 
– anestésico local, como lidocaína a 1%; 
– lâmina de escalpe;

•	 monitorização eletrocardiográfica com conexões a um monitor que 
possa ser visto pelo operador, e também ao console balão intra-
-aórtico de contrapulsação para temporização e monitorização;

•	 monitorização da pressão intra-arterial através de uma artéria 
periférica ou do lúmen central do cateter balão intra-aórtico de 
contrapulsação.
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PoP Nº 06

CUIDADOS AO PACIENTE COM BALÃO INTRA-AÓRTICO

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 antes da inserção do cateter, é importante obter algumas informações 

para garantir o sucesso da terapia:
– verificar na história do paciente se há insuficiência de valva 
aórtica, doença aórtica ou doença vascular periférica;
– verificar o estado cardiovascular, hemodinâmico, vascular peri-
férico e neurovascular;
– obter exames laboratoriais, incluindo: coagulograma, plaquetas, 
tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial e tempo 
de coagulação;
– manter acesso venoso central para administração de drogas 
vasoativas;
– realizar o preparo do local para inserção do cateter;

•	 verificar o funcionamento do balão intra-aórtico de contrapulsação, 
observando a forma da onda de pressão para assegurar que a forma 
correta de onda está presente. É útil a visualização fluoroscópica do 
balão para se certificar que ele está abrindo completamente;

•	 uma vez que o balão esteja inserido, instituir anticoagulação. A hepa-
rina é o anticoagulante mais comumente usado para esse propósito;

•	 durante o uso do balão, a contagem de plaquetas deve diminuir. 
verificar a contagem de plaquetas diariamente;

•	 examinar diariamente a virilha à procura de sinais de infecção, sangra-
mento e hematoma durante todo o tempo em que o cateter balão esti-
ver no local;

•	 verificar diariamente os pulsos distais, manualmente ou por doppler, 
para assegurar a adequada perfusão da extremidade mais baixa;

•	 manter o paciente em supino ou com a cabeça elevada em até 30º 
enquanto o balão estiver em posição. Checar constantemente a perfu-
são do membro no qual o BIA está inserido;

•	 para assegurar o bom uso desse cateter, é preciso garantir o bom 
funcionamento do equipamento e, para isso, levar em consideração os 
cuidados relacionados ao dispositivo:

– avaliar a permeabilidade da via de monitorização da pressão 
aórtica e as condições do sistema pressurizado (vencimento, volu-
me de solução e pressão adequada);
– nivelar e zerar o sistema de monitorização da pressão;
– checar cilindro de gás hélio (pressão adequada);
– verificar as conexões do balão para que não haja vazamento ou 
dobras;
– conferir se os alarmes e alertas estão programados e adequados.
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 preparo do material necessário;
•	 orientação ao paciente;
•	 escolha do local de inserção;
•	 checagem do funcionamento do console.

7 - REFERÊNCIAS:
AroEStY, J. m. Percutaneous intra-aortic balloon insertion. In: 
groSSmAN, W. (editor). Cardiac catheterization and angiography. 3. ed. 
Philadelphia: Lea & febiger, 1986.

QUILICI, A.P.; BENto, A.m.; fErrEIrA, f.g.; CArDoSo, L.f.; morEIrA, 
r.S.L.; SILvA, S.C. Enfermagem em Cardiologia. 2. ed.  São Paulo: Atheneu, 
2014. 

SErotA, H. et al. High risk cardiac catheterization. In: KErN, m.J. (editor). 
The cardiac catheterization handbook. St Louis: mosby Year Book, 1991.
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PoP Nº 06

CUIDADOS AO PACIENTE COM BALÃO INTRA-AÓRTICO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

Checa constantemente o local de 
punção, inicialmente a cada 3 horas e 
espaçando para 6 horas após 12 horas 
da retirada.

Após a inser-
ção do cateter.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro
muda decúbito a cada 2 horas, 
mantendo o alinhamento da perna com 
o cateter balão.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro
Avalia sinais de perfusão periféri-
ca, tais como pulso pedioso e tibial 
posterior.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro verifica sinais de hipotensão. Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro
observa alterações do nível de consci-
ência, pois podem estar relacionadas 
ao deslocamento do balão.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro Avalia a saturação de o
2
, a expectora-

ção e a dinâmica respiratória.
Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro Avalia a presença de sinais inflamató-
rios no local da inserção.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro verifica a temperatura e avalia altera-
ções de débito urinário.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro
mantém curativo compressivo no lugar 
de inserção do cateter nas primeiras 24 
horas.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro Instrui o paciente a não flexionar a 
perna.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

Enfermeiro mantém a higiene e a integridade 
cutânea.

Após o passo 
anterior.

Leito da
UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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A estimulação cardíaca artificial fundamenta-se na utilização de estímulos 
elétricos de maneira semelhante aos estímulos elétricos que, em condições 
fisiológicas, promovem a despolarização/repolarização das células muscu-
lares cardíacas.

2 - INDICAÇÃO:
os marca-passos temporários ou provisórios são utilizados no tratamento 
de bradicardias reversíveis.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cabo de marca-passo provisório bipolar;
•	 kit introdutor;
•	 fonte geradora;
•	 bandeja de punção venosa profunda;
•	 material para curativo. 

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Poderá ocorrer síncope ou outras alterações relacionadas com o baixo débi-
to durante o procedimento. Por isso, faz-se necessária a monitorização 
cardíaca contínua e dos sinais vitais.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 orientação do paciente com relação aos cuidados;
•	 preparo do material;
•	 ajuste da unidade geradora de acordo com a prescrição médica.

7 - REFERÊNCIAS:

SoCIEDADE BrASILEIrA DE CIrUrgIA CArDIovASCULAr. Diretrizes 
para implante de marca-passo cardíaco permanente do Departamento 
de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular. Revista Brasileira de Marcapasso e Arritmia, 1988; 1:23-6.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 07
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: renata Abdalla de Santana – Enf
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Deita o paciente em decúbito dorsal. Ao ser 
solicitado. UniCor.

Enfermeiro orienta o paciente sobre o procedimento a ser 
realizado.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro verifica frequência e ritmo cardíaco no monitor. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro realiza o ECg. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza, se necessário, a tricotomia do tórax para 
que as pás fiquem bem aderidas.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Limpa a região da pele com álcool ou água e 
sabão para retirar a camada de gordura da pele.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Administra analgésicos ou sedação, se neces-
sário, pois é um procedimento incômodo para 
o paciente por produzir estímulos elétricos e 
sensação de choque.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro Prepara a bandeja de punção venosa profunda. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro Abre os kits de punção e o cabo de 
marca-passo.

Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Através da punção venosa profunda, posiciona o 
cabo de marca-passo adequadamente.

Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Ajusta os parâmetros da fonte geradora. Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro
realiza curativo sobre o local, fixando o gerador 
de preferência no tórax do paciente para evitar 
que o eletrodo se desloque.

Após o passo 
anterior. UniCor.

continua...
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PoP Nº 07

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM USO DE MARCA-PASSO PROVISÓRIO

8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro realiza o ECg. Após o passo 
anterior. UniCor.

médico Solicita radiografia de tórax de controle e regis-
tra o procedimento no prontuário médico.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém o paciente constantemente monitorado, 
atentando para sinais de baixo débito cardíaco, 
queda na perfusão periférica e palidez cutânea.

Após o passo 
anterior. UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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marca-passo definitivo é um equipamento totalmente implantado no qual 
a bateria se localiza no subcutâneo e os fios bicamerais são posicionados 
no átrio e no ventrículo. Necessita ser colocado através de procedimento 
cirúrgico.

2 - INDICAÇÃO:
É utilizado para iniciar o batimento quando o sistema intrínseco do coração 
é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do 
débito cardíaco. Emite um estímulo elétrico ao coração determinando sua 
despolarização e a consequente contração do miocárdio.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 monitor cardíaco; 
•	 eletrocardiógrafo.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Não há.

6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 implantação realizada no Centro Cirúrgico ou na Sala de 

Hemodinâmica, com o paciente sob anestesia local ou geral; 
•	 o paciente deve estar em jejum, com a tricotomia local realizada;
•	 possibilidade de sangramento no local de implantação; 
•	 possibilidade de alteração hemodinâmica;
•	 necessidade de antibioticoterapia profilática, de acordo com pres-

crição médica.

7 - REFERÊNCIAS:
SoCIEDADE BrASILEIrA DE CIrUrgIA CArDIovASCULAr. Diretrizes 
para implante de marca-passo cardíaco permanente do Departamento 
de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular. Revista Brasileira de Marcapasso e Arritmia, 1988; 1:23-6.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 08
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap          
revisão: renata Abdalla de Santana – Enf
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

recebe o paciente da Hemodinâmica ou do 
Centro Cirúrgico.

Após o 
procedimento.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Instala monitorização cardíaca contínua e confere 
com o médico os valores da frequência programa-
da no marca-passo.

Após o passo 
anterior.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Aplica gelo sobre o curativo do acesso do implan-
te, observando a presença de sangramentos e 
hematomas.

Após o passo 
anterior.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém o paciente restrito ao leito nas primeiras 
horas pós-implante a fim de observar alterações 
hemodinâmicas.

Após o passo 
anterior.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica os sinais vitais de 4 em 4 horas a fim de 
observar alterações dos parâmetros.

Após o passo 
anterior.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza o ECg.
Após o passo 
anterior.

UniCor.

Enfermeiro realiza o curativo diário. Diariamente. UniCor.

médico
Disponibiliza o Cartão de Identificação do 
Paciente, relatando que ele é portador de um 
marca-passo definitivo (mPD).

No momento 
da alta.

UniCor.

médico / 
Enfermeiro

orienta o paciente sobre a importância de ter o 
cartão sempre consigo.

No momento 
da alta.

UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em fevereiro/2016.

01 Criação do PoP em fevereiro/2014.



145

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o pós-operatório imediato tem o enfoque na manutenção da estabilidade 
hemodinâmica e na recuperação da anestesia geral, considerados os riscos 
pré-operatórios, visando ao manejo da homeostasia após o procedimento 
cirúrgico.

2 - INDICAÇÃO:
Prestação de assistência de enfermagem levando em consideração algumas 
necessidades especiais. Exige competência da equipe de enfermagem de 
modo a favorecer a estabilidade hemodinâmica do paciente para a alta.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 ventilador mecânico multiprocessado e filtro de barreira biológica;
•	 reanimador manual;
•	 sistema de aspiração e aspirador portátil;
•	 válvulas de ar comprimido, o

2
, vácuo com fluxômetro;

•	 sistema de drenagem torácica conectado à aspiração, vacuômetro 
com regulagem a 20 cm H2o;

•	 monitor multiparamétrico com módulos e cabos para ECg, PAm e 
PvC, oximetria de pulso e termômetro; 

•	 transdutor de pressão, bolsa pressórica e frasco de 500 ml Sf 0,9% 
+ 0,2 ml de heparina;

•	 carro de PCr, desfibrilador;
•	 frascos para coleta de exames de sangue;
•	 aparelho e fita de Hgt;

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE CORONARIANA

POP Nº 09
Elaboração: Lilian da Costa fragoso – Cap 

 maria Cristina Augusta Coelho – Enf
       revisão: renata Abdalla de Santana – Enf 

micheli t. oliveira – Enf
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•	 aparelho para eletrocardiograma;
•	 aparelho de gasometria;
•	 bomba infusora;
•	 impressos:

– Admissão do Paciente em Pós-operatório Imediato de Cirurgia 
Cardíaca;

– Balanço Hídrico.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
conhecer os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações 
iminentes do pós-operatório imediato e instituir medidas para reverter sua 
progressão, identificando sinais e sintomas precocemente;
proceder à monitorização contínua na admissão do paciente e durante o 
período de reabilitação do pós-operatório de cirurgia cardíaca;
realizar assistência vigilante, prestar cuidados para obtenção ou manuten-
ção da estabilidade hemodinâmica e intervir caso ocorram complicações.

6 - PONTOS CRíTICOS:
focalizar monitorização do estado cardiopulmonar, tratamento da dor, 
cuidado da ferida operatória, estado vascular periférico, nutrição, estado 
neurológico, estado hidroeletrolítico.

7 - REFERÊNCIA:
CHEEvEr, K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. tradução: Patrícia Lydie voeux. 13. ed. v. 
1. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2015.
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PoP Nº 09

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a lavagem das mãos; 
paramenta-se com EPI;
prepara a unidade do paciente, incluindo a cama 
de operado;
realiza o preparo do sistema de dreno em selo 
d’água. Em caso de uso de dreno digital, testar 
as funções previamente e realizar os ajustes 
necessários na configuração do aparelho de 
acordo com a prescrição médica;
 instala monitor multiparamétrico com módulos 
e cabos para ECg, PAm e PvC, oximetria de 
pulso e termômetro;
testa as funções do monitor previamente, certifi-
cando-se do funcionamento adequado;
confere se as válvulas de ar comprimido, o2 e 
vácuo com fluxômetro estão operantes.

No período 
anterior à 
admissão do 
paciente.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza transporte seguro do paciente do Centro 
Cirúrgico para a Unidade Coronariana. Em caso 
de instabilidade hemodinâmica ou alguma 
outra não conformidade, aguarda a resolução do 
problema e/ou avalia os riscos/benefícios junta-
mente com o médico responsável para autorizar 
ou suspender o transporte.

Após a saída 
da Sala 
Cirúrgica.

UniCor.

Enfermeiro / 
médico

realiza a admissão do paciente, recebendo da 
equipe cirúrgica o relato verbal da cirurgia (tipo 
de cirurgia, duração, tempo de CEC, intercorrên-
cias e drogas em uso).

Na admissão 
do paciente. UniCor.

Enfermeiro 
/ Equipe 
médica

Avalia o risco para desenvolvimento de compli-
cações decorrentes do procedimento cirúr-
gico e intervém imediatamente em caso de 
intercorrências.

Na admissão 
do paciente. UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a mobilização adequada do paciente da 
maca para o leito junto com a equipe cirúrgica. 
mantém a cabeceira elevada a 30º (Semi-fowler). 
Procede ao posicionamento adequado do 
paciente no leito.

Na admissão 
do paciente. UniCor.

continua...
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SUBDIvISão DE ENfErmAgEm

UNIDADE CORONARIANA

8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza monitorização contínua, com a instala-
ção de ECg, oximetria, termômetro PAm, PvC 
(nivelar, zerar e calibrar). obtém a avaliação do 
estado cardiopulmonar; realiza a manutenção da 
temperatura corporal adequada e o cuidado da 
ferida operatória; avalia o estado vascular peri-
férico, o estado neurológico e o estado hidroe-
letrolítico; realiza a promoção da troca gasosa, 
a coleta de amostra de sangue para exames, 
o hemoglicoteste, a gasometria e o exame de 
eletrocardiograma.

Na admissão 
do paciente. UniCor.

Enfermeiro / 
médico

Instala os drenos de aspiração contínua aos 
drenos pleural e mediastinal, com a manipulação 
correta e o posicionamento do dreno abaixo do 
nível do paciente.
Coloca fita adesiva como marcador de nível em 
cada frasco de drenagem. 
observa sinais de fuga, mede e registra a drena-
gem de hora em hora. 
realiza ordenha.

Após o passo 
anterior. UniCor.

Enfermeiro / 
médico

verifica os sinais vitais de 15 em 15 minutos nas 
primeiras 2 horas, e de 2 em 2 horas nas horas 
subsequentes.

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

Enfermeiro / 
médico

verifica se os clampes de drenos pleural e de 
tórax e sonda vesical de demora encontram-se 
desclampeados.
observa sangramentos de ferida operatória e 
sítios de inserção de cateteres, drenos toráci-
cos, punções venosas e arteriais; verifica se há 
presença de equimoses.

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mede e anota o débito urinário a cada meia hora, 
observando e registrando alterações de colora-
ção. Se for constatado volume abaixo de 
1 ml/kg/h, indica diminuição da função renal.
realiza balanço hídrico rigoroso, registrando as 
eliminações e administrações de líquidos, como 
soluções Iv e hemoderivados, que aumentam o 
volume circulante, contribuindo para a sobrecar-
ga de líquidos.
mantém o paciente aquecido, se possível com 
uso de manta térmica.

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Preenche os impressos de admissão do paciente 
pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

continua...
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PoP Nº 09

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA

8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a conferência da documentação do 
paciente (prontuário, exames e folha de registro 
da cirurgia)

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém a monitorização diária do paciente com 
base na resposta hemodinâmica, atentando para 
alterações.

No pós-
-operatório 
imediato.

UniCor.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do PoP em junho/2017.

01 Criação do PoP em outubro/2016.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

POP Nº 01
Elaboração: Leonardo michel Corrêa de Barros – 1° ten          

revisão: Denise Carmo marques – Cap

1 - DEFINIÇÃO:
Instrumento de apoio utilizado na identificação rápida do paciente conforme 
o Sistema de Classificação de risco.

2 - INDICAÇÃO:
todos os pacientes que necessitam de atendimento médico de emergência.  

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.  
 
4 - MATERIAl NECESSÁRIO:

•	 pulseiras de classificação de risco (vermelha, amarela e verde);
•	 pulseiras de acompanhante (azul e laranja);
•	 automatizador de sinais;
•	 termômetro;
•	 algodão;
•	 álcool a 70%;
•	 aparelho de Hgt;
•	 computador conectado ao Sistema WEBSAU.  

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 o Sistema de Classificação de risco é um processo dinâmico de iden-

tificação de pacientes de acordo com o possível risco, agravos à saúde 
ou o grau de sofrimento. Dessa forma, o atendimento é priorizado 
conforme a gravidade clínica do indivíduo e não segundo a ordem de 
chegada à Unidade; 

•	 pacientes em Prioridade Zero (parada cardiorrespiratória, insuficiên-
cia respiratória, desidratação extrema, etc.) e Prioridade 01 (traumas 
graves, grandes queimados, etc.) serão levados diretamente para a Sala 
vermelha da Unidade de Emergência (UE). 
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5.1 - PROTOCOlO DE ATENDIMENTO NO ACOlHIMENTO DA 
EMERGÊNCIA DO HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO
o objetivo da implantação do Protocolo da Classificação de risco é classificar 
os pacientes que chegam ao Serviço de Emergência antes da avaliação 
diagnóstica e terapêutica completa, de maneira a identificar os pacientes com 
maior risco de morte ou evolução para sérias complicações, que não podem 
esperar para serem atendidos, e garantir aos demais pacientes avaliação 
contínua da equipe médica. 
o protocolo implementado na UE é baseado no Protocolo de manchester e 
adaptado para o setor.

5.1.1   EQUIPE mULtIDISCIPLINAr
A composição da classificação de risco é multidisciplinar: cada profissional 
desempenha uma função específica em prol do diagnóstico, do tratamento e 
da recuperação do paciente.

•	 mÉDICo – acolher, avaliar, diagnosticar e tratar o paciente de maneira 
integral até a sua alta hospitalar ou internação clinica;

•	 ENfErmEIro – acolher, classificar e prover meios para a execução 
dos procedimentos prescritos, como: cateterismos vesicais de alívio 
e de demora, sondagens nasoentéricas e nasogástricas, transfusão de 
hemocomponentes, entre outros cabíveis a sua função;

•	 tÉCNICo DE ENfErmAgEm – acolher, verificar sinais vitais, auxiliar 
no transporte e nos cuidados ao paciente impossibilitado, orientar e 
direcionar o paciente em sua classificação, dar suporte ao enfermeiro 
nos procedimentos, abastecer e organizar o setor. 

5.1.2   fLUXogrAmA DE AtENDImENto

SALA 
AmArELA

SALA 
vErDE

AtENDImENto
mÉDICo

ALtA 
HoSPItALArINtErNAÇão

SALA 
vErmELHA ACoLHImENto

ABErtUrA DE BoLEtIm
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5.1.3   CLASSIfICAÇão DE rISCo DA EmErgÊNCIA
•	 vErmELHo

– Prioridade Zero;
– atendimento imediato para a sala de PCR;

•	 AmArELo
– atendimento urgente;
– tempo de espera até 60 minutos;

•	 vErDE
– atendimento pouco urgente;
– tempo de espera até 120 minutos.

5.1.3.1   Classificação de risco: vErmELHo
Pacientes que necessitam de atendimento médico e de enfermagem 
ImEDIAto, que correm riscos de vida. Deverão ser encaminhados diretamente 
à SALA vErmELHA, sem passar pelo acolhimento. As equipes médica, de 
enfermagem e de fisioterapia serão acionadas imediatamente.

•	 Critérios:
– parada cardiorrespiratória;
– insuficiência respiratória aguda, SPo2 < 85;
– politraumatizado grave: lesão grave de um ou mais órgãos e 

sistemas;
– trauma cranioencefálico grave;
– estado mental alterado, em coma ou glasgow < 12;
– comprometimentos da coluna vertebral;
– dor no peito associada a falta de ar e cianose; dor em aperto, 

facada, agulhada; com irradiação para um ou ambos os membros 
superiores, ombro, região cervical e mandíbula; de início súbito; 
de forte intensidade; acompanhada de sudorese, náuseas e 
vômitos ou queimação epigástrica; acompanhada de perda de 
consciência; com história anterior de IAm, angina, embolia 
pulmonar, aneurisma ou diabetes; qualquer dor torácica com 
duração superior a 30 minutos, sem melhora com repouso;

– perfurações no peito, abdome e cabeça;
– crises convulsivas;
– intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com glasgow < 12;
– anafilaxia ou reações alérgicas associadas à insuficiência 

respiratória;
– alterações de sinais vitais em paciente sintomático:

- fC > 150 ou < 45 bpm;
- A sistólica > 220 ou < 80 mmHg;
- PA diastólica > 130 ou < 40 mmHg;
- fR > 35 ou < 10;

– hemorragias não controláveis;
– infecções graves – febre, exantema petequial ou púrpura, alteração 

do nível de consciência;
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– fraturas de costela ou de mais de três costelas – possível contusão 
pulmonar;

– traumas abdominais e torácicos fechados ou abertos;
– perfuração por arma de fogo (PAF) ou por arma branca (PAB);

observação: pacientes classificados como vermelho passam direto 
para a Sala vermelha (Sala de Parada Cardiorrespiratória – SPCr).

5.1.3.2   Classificação de risco: AmArELo
Pacientes que necessitam de atendimento médico e de enfermagem 
com UrgÊNCIA, mas não correm riscos imediatos de vida. Deverão 
ser encaminhados diretamente à Sala de Consulta de Enfermagem para 
classificação de risco e, posteriormente, conduzidos à SALA AmArELA.

Critérios:
•	 politraumatizado com glasgow entre 13 e 15, sem alterações de sinais 

vitais;
•	 cefaleia intensa de início súbito ou rapidamente progressivo, acompa-

nhada de sinais ou sintomas neurológicos,  parestesias, alterações do 
campo visual, dislalia, afasia;  

•	 trauma cranioencefálico leve;
•	 hemorragias moderadas e cortes contusos que necessitem de sutura 

ou avaliação da Cirurgia geral;
•	 diminuição do nível de consciência;
•	 alteração aguda de comportamento – agitação, letargia ou confusão 

mental;
•	 transtornos psiquiátricos de qualquer natureza;
•	 história de convulsão, convulsão nas últimas 24 horas; 
•	 dor torácica intensa, antecedentes com problemas respiratórios, cardio-

vasculares e metabólicos (diabetes); 
•	 crise asmática e de bronquite agudizada;
•	 processo alérgico com risco para edema de glote;
•	 diabético apresentando: glicemia acima de 300 mg/dl ou abaixo de 60 

mg/dl, sudorese, alteração do estado mental ou mal estar;
•	 desmaios e síncopes;
•	 estados de pânico ou overdose;
•	 alterações de sinais vitais em paciente sintomático:

– fC entre 45 e 150 bpm;

– PA sistólica entre 160 e 220 mmHg; 
AvALIAr SINAIS E 
SINtomAS PArA 

AvC E IAm– PA diastólica entre 50 e 120 mmHg;
– tAX > 39 ºC;

•	 história recente de melena ou hematêmese ou enterorragia, com PA 
sistólica 100 mmHg ou fC > 120 bpm; 

•	 epistaxe com alteração de sinais vitais;
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•	 dor abdominal intensa, com náuseas e vômitos, sudorese, alteração de 
sinais vitais (taquicardia ou bradicardia, hipertensão ou hipotensão), 
febre;

•	 sangramento vaginal com dor abdominal e alteração de sinais vitais;
•	 náuseas, vômitos e diarreia persistente com sinais de desidratação 

grave, letargia, mucosas ressecadas, alteração de sinais vitais;
•	 pacientes ostomizados ou cateterizados (ex.: CvD);
•	 fraturas anguladas e luxações com comprometimento neurovascular 

ou dor intensa;
•	 intoxicação exógena sem alteração de sinais vitais, glasgow de 15;
•	 vítimas de abuso sexual;
•	 imunodeprimidos (ex.: SIDA);
•	 pacientes em tratamento no HDIA: oncologia, Hematologia ou qual-

quer tipo de câncer, principalmente se apresentar debilidade do esta-
do geral;

•	 pacientes com insuficiência renal aguda ou crônicos, ou provindos da 
hemodiálise por baixa no ato do procedimento;

•	 pacientes com encaminhamento de outra unidade que sinaliza urgên-
cia no atendimento;

•	 idosos com dificuldades de locomoção, com doenças degenerativas 
(Alzheimer, Parkinson, demência, etc.) ou com dificuldade de se sentar 
por um período de tempo;

•	 portadores de neuropatias de qualquer natureza, independente dos 
sintomas; 

•	 suspeita de H1N1;
•	 doenças transmissíveis por contato, aerossóis e gotículas; 
•	 gestantes;
•	 militares sob custódia, para atendimento médico ou realização de 

Exame de Corpo de Delito;
•	 militares do Hospital Central do Exército de serviço no dia;
•	 pacientes originários do HDIA com prescrição para hemotransfusão;
•	 pacientes em maca, provenientes de outras unidades hospitalares ou 

de residência;
•	 pacientes com qualquer tipo de dor aguda, a ser avaliada pela Escala 

visual Analógica (EvA):

fonte: www.henriquecarneiro.com.br/dor-de-cabeça/
escalaanalogica-visual-de-dor/

observações: 
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•	 pacientes vindos de ambulância de outras unidades hospitalares que 
realizarem contato prévio com o Chefe de Equipe, após o oficial ou o 
sargento de apoio notificá-lo, não passarão pelo acolhimento; 

•	 no caso de paciente com suspeita de doença infecto-contagiosa, 
oferecer-lhe máscara; 

•	 vítimas de queda ou politrauma devem ser encaminhadas primeira-
mente ao clínico para descartar traumas internos e/ou cranianos; em 
seguida, o clínico acionará o especialista. 

5.1.3.3   Classificação de risco: vErDE
Pacientes em condições agudas (UrgÊNCIA rELAtIvA) ou não agudas 
atendidos com prioridade sobre consultas simples devem ser encaminhados 
para a SALA vErDE.

Critérios:
•	 retornos com período inferior a 24 horas devido a não melhora do 

quadro;
•	 reavaliação de exames laboratoriais;
•	 diagnóstico anterior de enxaqueca;
•	 cefaleia leve ou moderada; 
•	 otalgia moderada a grave;
•	 faringite;
•	 doenças oftalmológicas;
•	 dermatites;
•	 DSt;
•	 dor abdominal sem alteração de sinais vitais;
•	 sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal leve;
•	 vômitos e diarreia sem sinais de desidratação;
•	 história de convulsão sem alteração de consciência;
•	 lombalgia intensa;
•	 abscessos;
•	 distúrbios neurovegetativos;
•	 síndromes gripais;
•	 surtos endêmicos (ex.: zica, dengue e chikungunya) – observação: 

avaliar quadro clínico e atentar para sinais de complicações das doen-
ças, como sangramentos e dor intensa;

•	 alteração de sinais vitais:
– fC entre 46 e 149 bpm;
– PA sistólica entre 120 e 159 mmHg;  AvALIAr SINAIS E 

SINtomAS
– PA diastólica entre 90 e 120 mmHg;
– tAX < 39 ºC;

•	 ferimentos leves, escoriações e hematomas;
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•	 intercorrências ortopédicas (entorse suspeita de fraturas, luxações, 
dores agudas de coluna vertebral, mialgias e distensões musculares) – 
observação: pulseira verde e triar para a ortopedia.

5.1.3.4    observações:
•	 o paciente será identificado por meio de pulseiras, de acordo com a 

cor de sua classificação. o acompanhante deverá ser identificado com 
a pulseira de cor laranja; 

•	 só será permitida a entrada de acompanhantes, devidamente identifi-
cados, para pacientes com menos de 18 anos, mais de 60 anos ou de 
acordo com a necessidade do paciente;

•	 os acompanhantes do atendimento pediátrico serão identificados 
com a pulseira azul (sem classificção de risco, somente para 
circulação interna no setor).  

6 - PONTO CRíTICO:
Agilizar o atendimento de pacientes idosos, cadeirantes, portadores 
de doenças crônicas e gestantes em trabalho de parto.   

7 - REFERÊNCIAS:
ANZILIEro, f. Emprego do Sistema de triagem de manchester na estratifica-
ção de risco: revisão de literatura. Porto Alegre, 2011. (trabalho de Conclusão 
de Curso). Escola de Enfermagem, Universidade federal do rio grande do 
Sul. 47 p.

BrASIL. ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional 
de Humanização da Atenção e gestão do SUS. Acolhimento e classificação 
de risco nos serviços de urgência. Brasília: ministério da Saúde, 2009. 56 p.: 
il. color. (Série B. textos Básicos de Saúde). 

oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro Seleciona e chama o paciente pelo 
Sistema WEBSAU.

Após abertura 
do Boletim de 
Atendimento 
médico (BAm).

Sala de 
Acolhimento/
UE.

Enfermeiro

Acolhe o paciente e pergunta sobre 
queixa principal, sintomas, alergias, 
cirurgias prévias e história clínica.
Insere os dados coletados no Sistema 
WEBSAU.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Acolhimento/
UE.

Enfermeiro

Analisa e realiza classificação de 
risco do paciente de acordo com o seu 
quadro clínico (pulseira verde, amarela 
ou vermelha).

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Acolhimento/
UE.

Enfermeiro
Encaminha o paciente às especiali-
dades de acordo com a necessidade 
relatada.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Acolhimento/
UE.

Enfermeiro

Informa que o nome do paciente e o 
consultório onde será atendido apare-
cerão na tela da sala de espera verde ou 
amarela.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Acolhimento/
UE.

Enfermeiro Conduz o pacientes para a sala de 
espera, caso haja necessidade.

Após o passo 
anterior.

Sala de 
Acolhimento/
UE.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em junho/2017.

02 revisão do PoP em outubro/2016.

01 Criação do PoP em junho/2016.
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1 - DEFINIÇÃO:
É a entrada e permanência do paciente na Unidade de Emergência por um 
determinado período de tempo com finalidade terapêutica. 

2 - INDICAÇÃO:
Procedimento realizado com todos os internados com o objetivo de faci-
litar a adaptação do paciente e de seus familiares ao ambiente hospitalar, 
proporcionando conforto e segurança com a equipe multiprofissional que 
irá acompanhá-lo durante o período de internação.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 prontuário do paciente;
•	 pulseira de identificação do paciente;
•	 exames existentes anexados;
•	 álcool a 70%;
•	 colchão caixa de ovo ou pneumático (quando necessário);
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI);
•	 aparelho de pressão; 
•	 termômetro;
•	 estetoscópio; 
•	 monitorização paramétrica (braçadeira de PNI, eletrodos, etc.);
•	 bomba infusora;
•	 impressos próprios.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

POP Nº 02
Elaboração: Denise Do Carmo marques – Cap          

revisão: Ana Carolina Albino de oliveira – 2° ten
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 é essencial a presença de um familiar ou responsável com os docu-

mentos necessários para a internação;
•	 o atendimento humanizado ao paciente e a seus acompanhantes, 

com gentileza, cordialidade e compreensão, ajudarão a quebrar 
várias barreiras de relacionamento entre a equipe multiprofissional, 
o paciente e o acompanhante;

•	 deve-se agilizar os trâmites necessários para o atendimento imedia-
to do paciente.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 comunicação entre o Setor de Internação e os familiares;
•	 paciente inconsciente, dificuldade de fala, sem a presença de fami-

liares para a coleta de dados.

7 - REFERÊNCIAS:
oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.

PottEr, P. A.; PErrY, A. g. Fundamentos de enfermagem. rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009.

SoUZA, v. H. S.; moZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospita-
lar. 3. ed. Curitiba: os Autores, 2009.

UNIvErSIDADE fEDErAL fLUmINENSE. Hospital Universitário Antônio 
Pedro. Diretoria de Enfermagem. PINto, m. m. m. (Coord.). Manual de 
Procedimentos Operacionais Padrão. rio de Janeiro, 2010.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Prepara o leito do paciente: forra a cama, 
instala colchão caixa de ovo, prepara 
os equipamentos de monitorização, 
disponibiliza bombas infusoras e equi-
pamentos de oxigenioterapia (conforme 
necessidade).

Solicitada 
internação. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Na admissão do paciente, coloca o EPI 
adequado de acordo com a indicação 
clínica do paciente: padrão ou específica 
para contato, gotículas ou aerossóis.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

recebe e acompanha o paciente e seu 
familiar até o leito preparado.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica a pulseira de identificação do 
paciente e confere as informações da 
identificação com o prontuário e com o 
familiar e/ou responsável. 
Caso o paciente esteja sem a pulseira, 
providencia uma no Setor de Internação.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente no leito e conecta os 
equipamentos multiparamétricos (eletro-
dos de monitores, cabo de oximetria, 
etc.), conforme necessário.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

verifica sinais vitais (pressão arte-
rial, frequências cardíaca e respirató-
ria e temperatura axilar), saturação de 
oxigênio e glicemia capilar (conforme 
necessário).

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza exame físico no paciente com 
controle de infusões, verificando a 
permeabilidade do acesso venoso e os 
dispositivos em uso.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

retira o EPI e higieniza as mãos. Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a evolução ou a anotação de 
enfermagem em impresso próprio.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

continua...
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8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Confere o prontuário do paciente e os 
exames soltos/anexos, avaliando as 
condições em que os mesmos foram 
recebidos.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Arrola e recolhe pertences (roupas, próte-
ses dentárias, acessórios, etc.), entregan-
do-os aos familiares mediante recibo. 
relata no Livro de Protocolo de Pertences 
do setor os objetos entregues ao familiar 
e/ou responsável, bem como data, horário 
e nome da pessoa que os recebeu.

Após o passo 
anterior. Box ou leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Providencia a ficha de Identificação do 
Paciente para identificar o leito, afixando-a 
no local designado.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Presta esclarecimentos sobre as normas e 
rotinas do setor e do hospital.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Inicia a prescrição e as solicitações de 
exames pedidos pelo médico.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem 

Anota a admissão no Livro de ordens 
e ocorrências do setor, registrando o 
número do leito, o nome do paciente, a 
idade, o número do prontuário, o setor 
de origem do paciente e o horário da 
admissão.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em junho/2017.

02 revisão do PoP em outubro/2016.

01 Criação do PoP em junho/2016.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

POP Nº 03
Elaboração: Ana Paula Brito Pinheiro – 2° ten          

revisão: Denise do Carmo marques – Cap 
                           Ana Carolina Albino de oliveira – 2° ten
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1 - DEFINIÇÃO: 
É a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e/ou da respiração.

2 - INDICAÇÃO:
 Inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Pacientes com recomendação médica, registrada em prontuário, para a não 
realização das manobras de reanimação cardiopulmonar.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – luvas de procedimento, 

óculos protetor, capote;
•	 reanimador manual;
•	 máscara facial de oxigênio;
•	 fluxômetro;
•	 umidificador (não é necessário complementar com água destilada, 

pois a prioridade é o suporte de oxigênio);
•	 conexão de borracha e/ou silicone para oxigênio;
•	 fonte de oxigênio;
•	 superfície rígida e plana para aplicação de compressão torácica 

(tábua de PCr);
•	 escada auxiliar para paciente;
•	 Desfibrilador Externo Automático (DEA).
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 sequência simplificada do atendimento em Suporte Básico de vida 

(SBv) – o CABD Primário: 
– C: checar responsividade e respiração do paciente, chamar 

ajuda com desfibrilador, checar pulso do paciente, compressões 
(30 compressões);

– A: abertura de vias aéreas;
– B: boa ventilação (duas ventilações); e 
– D: desfibrilação;

•	 as compressões torácicas de alta qualidade conseguem promover 
débito cardíaco de aproximadamente 25% do normal e perfusão 
cerebral de aproximadamente 10% do normal. Apesar de reduzi-
das, as perfusões coronariana e cerebral promovidas pelas compres-
sões torácicas são fundamentais para aumentar a probabilidade de 
sucesso da desfibrilação, com maiores chances de retorno à circula-
ção espontânea;

•	 as Diretrizes da American Heart Association (AHA) para a reani-
mação cardiopulmonar (rCP) enfatizam a importância de compres-
sões torácicas de alta qualidade (a uma frequência e profundidade 
adequadas, permitindo retorno total do tórax a cada compressão). 
o número de compressões torácicas aplicadas por minuto durante 
a rCP é fator determinante para o retorno da circulação espontânea 
(rCE) e a sobrevivência do paciente com boa função neurológica;

•	 o profissional responsável pelas ventilações deve posicionar-se atrás 
da cabeça do paciente;

•	 colocar a máscara contra o rosto do paciente, usando a ponta nasal 
como guia para obter a posição correta;

•	 vedar a máscara contra o rosto: usando as mãos, colocar os dedos 
indicadores e os polegares ao longo da borda da máscara, formando 
dois “C”;

•	 colocar os dedos restantes ao longo da margem óssea da mandíbula, 
fazendo dois “E”, e elevá-la. Executar uma manobra de inclinação da 
cabeça e do queixo para abrir a via aérea;

•	 ao erguer a mandíbula, pressionar com firmeza e por completo em 
torno da borda exterior da máscara para vedá-la contra o rosto;

•	 é importante observar a elevação do tórax do paciente;
•	 as Diretrizes da AHA dão ênfase à desfibrilação precoce integrada 

com rCP de alta qualidade como ponto principal para melhorar a 
sobrevivência do paciente;
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•	 a equipe de enfermagem possui respaldo legal para a utilização do 
desfibrilador externo automático (DEA) quando devidamente capa-
citada e habilitada para o seu manuseio. o DEA é um aparelho 
eletrônico portátil que diagnostica automaticamente as potencial-
mente letais arritmias cardíacas de fibrilação ventricular e taqui-
cardia ventricular em um paciente. Além de diagnosticar, o DEA é 
capaz de tratá-las por meio da desfibrilação;

•	 de acordo com recomendação da AHA, os desfibriladores externos 
automáticos podem ser considerados, para o ambiente hospitalar, 
como forma de facilitar a desfibrilação precoce (meta de adminis-
tração de choques em ≤ 3 minutos do colapso), especialmente em 
áreas cujo pessoal não esteja capacitado para reconhecer ritmos ou 
onde o uso de desfibriladores não seja rotina;

•	 as pás do desfibrilador podem ser posicionadas de quatro manei-
ras diferentes, tendo a mesma eficácia no tratamento das arritmias 
atriais e ventriculares: anterolateral, anteroposterior, esquerda-ante-
rior infraescapular e direita-anterior infraescapular;

•	 para pacientes portadores de marca-passo definitivo ou cardiover-
sor-desfibrilador implantável, as pás devem ficar afastadas pelo 
menos 2,5 cm, ou deve-se optar por outro posicionamento, pois, se 
estiverem muito próximas, podem prejudicar a análise do ritmo pelo 
DEA e/ou interferir na programação do aparelho.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 a cada minuto sem desfibrilação, o paciente perde 10% da chance 

de sobrevivência;
•	 no caso de ausência de médico na unidade, solicitar a presença de 

equipe médica entrando em contato com o plantão geral;
•	 ventilações em excesso podem causar distensão gástrica e aumento 

da pressão intratorácica, diminuindo o retorno venoso para o cora-
ção, o débito cardíaco e a taxa de sobrevivência.

7 - REFERÊNCIAS:
AmErICAN HEArt ASSoCIAtIoN. Destaques das Diretrizes da American 
Heart Association 2015 para RCP e ACE. Disponível em: <https://eccguide-
lines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-guidelines-Highli-
ghts-Portuguese.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2017.

SoCIEDADE BrASILEIrA DE CArDIoLogIA. Treinamento de 
Emergências Cardiovasculares –  TECA: Básico. 1. ed. Barueri, SP: manole, 
2013.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

reconhece os sinais de parada cardiopul-
monar: inconsciência, apneia ou respiração 
agonizante (gasping) e ausência de pulso 
carotídeo.

Ao identifi-
car alguma 
alteração.

No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Afere pulso central (carotídeo), sendo que 
essa avaliação deve ser realizada entre 
5 a 10 segundos. No caso de dúvida da 
presença de pulso, inicia imediatamente as 
compressões torácicas.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Solicita ajuda de outro profissional de 
saúde.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca os equipamentos de proteção 
individual.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente em decúbito dorsal 
sobre uma superfície rígida e plana (colocar 
a tábua de PCr embaixo da região torácica 
do paciente).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Expõe o tórax do paciente, certificando-se 
de que esteja seco.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona a base de uma das mãos (região 
hipotenar) no centro do tórax do paciente 
(linha intermamilar, na metade inferior do 
esterno).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca a base da outra mão sobre a 
primeira. Após o passo 

anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Entrelaça os dedos das mãos e se assegu-
ra de que as compressões estejam sendo 
realizadas sobre o esterno, fora do alcance 
das costelas do paciente.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Coloca-se na posição vertical em relação ao 
tórax do paciente, ao lado dele, em posição 
superior ao leito, e aplica movimentos de 
compressão com um ângulo de 90º. 
Caso seja necessário, utiliza a escadinha.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém os joelhos com certa distância um 
do outro para ter mais estabilidade.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Inicia compressão torácica externa de 
qualidade: 30 compressões/minuto, com 
uma frequência mínima de 100/minuto, e 
com uma profundidade mínima de duas 
polegadas (6 cm).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Permite o retorno total do tórax após cada 
compressão, minimizando interrupções 
nas compressões, sem perder o contato das 
mãos com o esterno do paciente.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Evita interrupções nas compressões 
torácicas.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

As compressões torácicas devem ser inicia-
das o mais rapidamente possível, pois 
garantem o fornecimento de sangue para 
os órgãos nobres e aumentam o sucesso da 
desfibrilação.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

reveza com outro profissional a cada dois 
minutos (cinco ciclos de 30 compressões 
torácicas externas e duas ventilações).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Aplica duas ventilações rápidas (com 
duração de um segundo cada) com bolsa 
ventilatória manual conectada a uma fonte 
de oxigênio com suporte de 15 litros/
minuto após o término de cada ciclo de 30 
compressões torácicas.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém observação sobre a elevação da 
caixa torácica durante a ventilação.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém a sequência de 30 compressões 
e duas ventilações (ciclo) por dois minu-
tos (completando, assim, cinco ciclos de 
manobras).

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

reavalia a resposta do paciente após 
completar cinco ciclos (dois minutos) de 
manobras aplicadas, checando a responsi-
vidade, o pulso carotídeo e a expansão da 
caixa torácica.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Liga o DEA apertando o botão oN-off 
(alguns aparelhos ligam automaticamente 
ao abrir a tampa).
Atentar para o tipo de desfibrilador presen-
te na unidade e verificar se possui a função 
DEA.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona os eletrodos do desfibrilador 
no tórax do paciente de acordo com as 
recomendações do fabricante e a idade do 
paciente. 
É importante observar os desenhos indica-
tivos registrados nas pás.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Encaixa o conector das pás (eletrodos) ao 
aparelho. Em alguns aparelhos, o conector 
do cabo das pás já está conectado.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Aguarda a análise do ritmo: se o choque 
for indicado, o aparelho dará uma adver-
tência para todos se afastarem do paciente 
e pressionar o botão de choque.
A rCP deverá ser iniciada pelas compres-
sões torácicas imediatamente após o 
choque.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

A cada dois minutos, o DEA analisa o 
ritmo novamente e poderá indicar novo 
choque, se necessário. 
Se não indicar o choque, deve-se reiniciar 
a rCP imediatamente, caso o paciente não 
retorne ao ritmo.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

o choque só deve ser disparado após o 
comando de “EU mE AfASto, voCÊ SE 
AfAStA, toDoS EStão AfAStADoS”.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Na ausência do DEA, mantém os procedi-
mentos de compressão torácica externa e 
ventilação artificial até a chegada da equipe 
médica.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém os procedimentos de reanimação 
até a chegada da equipe médica e/ou equi-
pe de emergência, ou, em situações extre-
mas, até a exaustão da equipe.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

relata à equipe médica todos os procedi-
mentos realizados até a sua chegada.

Após o passo 
anterior. No leito.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Atende às solicitações da equipe médica na 
prestação de assistência durante as mano-
bras de reanimação cardiopulmonar.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Deixa o paciente confortável ao término 
das manobras com resposta positiva.

Após o passo 
anterior. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

mantém a organização da unidade do 
paciente.

Após o 
procedimento. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Despreza o material utilizado nos locais 
apropriados.

Após o 
procedimento. No leito.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza a higienização das mãos com água 
e sabão.

Após o 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

realiza as anotações necessárias, assinan-
do e carimbando o relato no prontuário do 
paciente.

Após o 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do PoP em junho/2017.

03 revisão do PoP em outubro/2016.

02 revisão do PoP em janeiro/2014.

01 Criação do PoP em dezembro/2000.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É a punção intermitente na rede arterial (radial, braquial ou femoral) do 
paciente utilizando uma seringa conectada a uma agulha.

2 - INDICAÇÃO:
Coleta de sangue arterial para a realização de gasometria ou outros exames 
laboratoriais.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
Doença arterial periférica grave e distúrbios da coagulação sanguínea.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 agulha hipodérmica (30x8,0 e 30x7,0) – artéria femoral;
•	 agulha hipodérmica (25x8,0 e 25x7,0) – artéria radial e braquial;
•	 heparina (ou seringa específica para gasometria arterial);
•	 seringa de 3 ml, 5 ml ou 10 ml;
•	 algodão;
•	 gaze;
•	 álcool a 70% ou clorexidina alcoólica;
•	 tubo para coleta de sangue;
•	 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – máscara cirúrgica, capo-

te descartável, gorro, óculos de proteção e luvas de procedimento.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a coleta da gasometria arterial é realizada por meio de uma punção 

arterial, normalmente na artéria radial, braquial ou femoral. É uma 
técnica extremamente asséptica, a fim de prevenir infecções, e deve 
ser realizada por profissional treinado;

•	 a heparina deve ser utilizada apenas para umedecer as paredes da 
seringa.

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

POP Nº 04
Elaboração: marcela Cristina de oliveira gatti – 2° ten          

revisão: Denise do Carmo marques – Cap
                           Ana Carolina Albino de oliveira – 1° ten
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 para a punção da artéria braquial, é feita uma angulação oblíqua, 

com um ângulo de 45°;
•	 na punção da artéria radial, a agulha deve ser introduzida com um 

ângulo de 30° (angulação oblíqua); 
•	 na artéria femoral, é introduzida a agulha com um ângulo de 90°;
•	 após a punção, o profissional deve fazer compressão com movimen-

to firme na artéria por, no mínimo, cinco minutos ou até que tenha 
cessado completamente o sangramento no local, a fim de evitar 
hematomas e traumas na artéria. 

7 - REFERÊNCIAS:
fALCão, L. f. r.; CoStA, L. H. D.; AmArAL, J. L. g. Emergências – 
Fundamentos & Práticas. 1 ed. São Paulo: martinari, 2010.

oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.

motA, I. L.; QUEIroZ, r.S. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico e gaso-
metria arterial: uma revisão crítica. Revista Digital – Buenos Aires, ano 14, 
n. 141, fev. 2010. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd141/equili-
brio-acido-basico-e-gasometria-arterial.htm>. Acesso em: 12 jul. 2017.
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PoP Nº 04

PUNÇÃO ARTERIAL COM AGULHA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro reúne o material.

Quando 
for solicita-
do e antes 
de iniciar o 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Higieniza as mãos e se paramenta (EPI).
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Posto de 
Enfermagem.

Enfermeiro Explica o procedimento ao paciente.
Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
Expõe o local de punção, localizando a 
artéria (palpa a artéria e marca visualmen-
te sua posição).

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
realiza o teste de Allen no caso de arté-
ria radial.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
faz antissepsia com álcool a 70% ou 
clorexidina a 2% e deixa secar.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
Palpa a artéria e fixa seu trajeto entre 
os dedos indicador e médio da mão não 
dominante.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
mantém o punho do paciente em dorsi-
flexão moderada e alinhada (no caso de 
punção radial).

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro

Punciona o meio da artéria, já aspirando 
a seringa, num ângulo entre 45 (artérias 
radial e braquial) e 90 (artéria femoral) 
graus.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
Colhe o volume de sangue de acordo com 
o exame solicitado.

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro retira a agulha rapidamente.
Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
mantém compressão sobre a artéria com 
algodão/gaze seca até que o sangramento 
cesse.

Após o passo 
anterior.

No leito.

continua...
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8 - Continuação
qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro

recolhe o material, desprezando-o 
de acordo com a especificação 
(lixo comum, biológico ou infectante, e 
perfurocortante).

Após o passo 
anterior.

No leito.

Enfermeiro
registra em prontuário o procedimento 
realizado.

Após o passo 
anterior.

Posto de 
Enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

05 revisão do PoP em junho/2017.

04 revisão do PoP em outubro/2016.

03 revisão do PoP em janeiro/2016.

02 revisão do PoP em janeiro/2013.

01 Criação do PoP em janeiro/2010.
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real militar e Ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o registro gráfico padronizado para diagnóstico de problemas cardíacos 
no qual são realizadas e detectadas as alterações elétricas produzidas por 
ativação, contração e relaxamento do músculo cardíaco em toda a superfí-
cie do corpo do paciente. 
o ECg registra graficamente as 12 derivações, sendo seis precordiais (v1, 
v2, v3, v4, v5, v6) e seis periféricas (DI, DII, DIII, Avr, AvL, Avf). 

2 - INDICAÇÃO:
Para detectar ou suspeitar do diagnóstico das seguintes patologias:

•	 isquemia ou infarto do miocárdio;
•	 arritmias e bloqueios de condução;
•	 hipertrofia ou dilatação de câmeras;
•	 sinais de infarto antigo;
•	 distúrbios hidroeletrolíticos;
•	 doenças do miocárdio;
•	 doenças do pericárdio;
•	 intoxicações medicamentosas.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há. 

4- MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 eletrocardiógrafo (aparelho de ECg);
•	 álcool a 70% (para limpar a pele do paciente e para posterior desin-

fecção do equipamento);
•	 gel hidrossolúvel ou pasta condutora eletrolítica;
•	 algodão seco;
•	 seis eletrodos descartáveis;
•	 um aparelho de barbear (caso seja necessário fazer tricotomia da 

região torácica);

DIvISão tÉCNICA 
SUBDIvISão DE ENfErmAgEm 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA
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•	 cabos com eletrodos conectados; 
•	 papel toalha;
•	 folha quadriculada específica para o aparelho.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
o registro é feito em um papel milimetrado, com linhas finas a cada 1 mm 
e linhas grossas a cada 5 mm, delimitando quadrados pequenos e grandes;
cada quadrado pequeno representa 0,04 segundos de duração (na horizon-
tal) e 0,1 mv de amplitude de corrente elétrica detectada (na vertical);
cada quadrado grande representa 0,2 segundos de duração. Isso significa 
que a velocidade padrão de registro no papel é de 25 mm a cada segundo.

5.1  LoCALIZAÇão DAS PLACAS E DEr IvAÇÕES torÁCICAS 
Do ELEtroCArDIogrAmA

fonte: http://telemedicinamorsch.com.br/blog/2013/08/
eletrocardiograma-alterado-o-que-fazer/

6 - PONTOS CRíTICOS:
interferências e artefatos no traçado eletrocardiográfico podem ocorrer 
devido a movimentos do paciente, campos magnéticos ou elétricos próxi-
mos, mau contato, falta ou excesso de gel condutor, falta de gel nos eletro-
dos adesivos, necessidade de aparar os pelos que possam estar prejudi-
cando a aderência dos eletrodos, sudorese ou umidade excessiva da pele, 
entre outros fatores.

7 - REFERÊNCIAS:
oLIvEIrA, r. g. Blackbook – Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook 
Editora, 2016.
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PottEr, P. A.; PErrY, A. g. Fundamentos de enfermagem. rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 

SmELtZEr, S. C.; BArE, B.g. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2005.

UNIvErSIDADE fEDErAL fLUmINENSE. Hospital Universitário Antônio 
Pedro. Diretoria de Enfermagem. PINto, m. m. m. (Coord.). Manual de 
Procedimentos Operacionais Padrão. rio de Janeiro, 2010.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Explica ao paciente o procedimento a ser 
realizado.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

retira objetos metálicos do paciente. Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona o paciente deitado e relaxado, 
em decúbito dorsal, com o tórax, os ante-
braços e os tornozelos expostos.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Limpa a pele do paciente com álcool a 
70%, desengordurando o local de contato 
com os eletrodos.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Conecta os eletrodos na face interna do 
braço ou antebraço e na face lateral inter-
na das pernas, evitando proeminências 
ósseas. 
No caso de amputação ou de impedimen-
to do membro, fixa o eletrodo na raiz do 
membro.
Com essas conexões dos eletrodos, são 
determinadas no traçado as derivações 
periféricas: DI, DII, DIII, Avr, AvL, Avf.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Posiciona os fios nos eletrodos de acor-
do com as cores padronizadas ou pelas 
iniciais: 
•	rA: braço direito - fio vermelho;
•	LA: braço esquerdo - fio amarelo;
•	rL: perna direita - fio preto;
•	LL: perna esquerda - fio verde.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Conecta os eletrodos para a realização das 
derivações precordiais com os seguintes 
posicionamentos:
•	v1: 4° espaço intercostal, na borda ester-

nal direita;
•	v2: 4° espaço intercostal, na borda 

esternal esquerda;
•	v3: situado entre v2 e v4;
•	v4: 5° espaço intercostal esquerdo na 

linha hemiclavicular;
•	v5: 5° espaço intercostal esquerdo na 

linha axilar anterior;
•	v6: 5° espaço intercostal esquerdo na 

linha axilar média.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Liga e inicia o registro no 
eletrocardiógrafo.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Pede para o paciente ficar relaxado e o 
mais imóvel possível.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Avalia se o registro efetuado pelo equipa-
mento está adequado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Identifica a folha do ECg com o nome do 
paciente, o número do prontuário, a data e 
a hora do exame.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

remove os eletrodos e limpa o gel utili-
zando papel toalha nos braços, pernas e 
tórax.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

registra em impresso próprio (Evolução de 
Enfermagem) o procedimento realizado.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

Enfermeiro / 
técnico de 
Enfermagem

Anexa o papel do ECg ao prontuário do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

No leito do 
paciente.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

03 revisão do PoP em junho/2017.

02 revisão do PoP em outubro/2016.

01 Criação do PoP em junho/2016.
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“Cuidar de você nos motiva.”


	POP | Vol 2
	EXPEDIENTE
	PREFÁCIO
	APRESENTAÇÃO
	INTRODUÇÃO
	SUMÁRIO
	CTI / UCI CIR
	01. ADMINISTRAÇÃO DENUTRIÇÃO PARENTERAL (NP)
	02. ADMISSÃO DO PACIENTEPELA EQUIPE DE ENFERMAGEM
	03. ASPIRAÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS INFERIORES ATRAVÉS DE TUBO OROTRAQUEAL (TOT) OU TRAQUEOSTOMIA (TQT) – SISTEMA ABERTO
	04. CONFECÇÃO DE BALANÇO HÍDRICO
	05. CUIDADOS COM O PACIENTE COM ACESSO VENOSO CENTRAL
	06. CUIDADOS COM O PACIENTETRAQUEOSTOMIZADO
	07. CUIDADOS NA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA INVASIVA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM)

	HEMODINÂMICA
	01. PREPARO DO PACIENTE NA SALA DE PRÉ-OPERATÓRIO
	02. PREPARO DO PACIENTE NASALA DE HEMODINÂMICA
	03. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEMDURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA SALA DE HEMODINÂMICA
	04. PROCESSO DE ALTADO LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

	UNIDADE RENAL
	01. PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA
	02. MANEJO DE CATETER DUPLA LUZ
	03. PREPARO DE DIALISADORANTES DO PRIMEIRO USO 
	04. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NATERAPIA HEMODIALÍTICA
	05. DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE HIDRATAÇÃO COM USO DO MONITOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL

	UNIDADE CORONARIANA
	01. MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA
	02. CARDIOVERSÃO ELÉTRICA
	03. ASSISTÊNCIA PÓS-CATETERISMO E ANGIOPLASTIA 
	04. ASSISTÊNCIA NA TROMBÓLISE FARMACOLÓGICA NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)
	05. TÉCNICA PARADESFIBRILAÇÃO CARDÍACA
	06. CUIDADOS AOPACIENTE COM BALÃO INTRA-AÓRTICO 
	07. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM USO DE MARCA-PASSO PROVISÓRIO
	08. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PÓS-IMPLANTE DE MARCA-PASSO DEFINITIVO
	09. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA

	UNIDADE DE EMERGÊNCIA
	01. ACOLHIMENTO DO PACIENTE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA
	02. ADMISSÃO DO PACIENTENA UNIDADE DE EMERGÊNCIA
	03. ATENDIMENTO AO PACIENTEEM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (SUPORTE BÁSICO DE VIDA)
	04. PUNÇÃO ARTERIAL COM AGULHA
	05. REALIZAÇÃO DEELETROCARDIOGRAMA (ECG)



