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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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 01
elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  

revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em aplicar o medicamento na forma de creme, pomada, gel ou 
solução em pó sobre a superfície cutânea ou mucosa.

2 - INDICAÇÃO:
proporciona uma ação local sobre o tecido ou órgão afetado de modo que 
o princípio ativo passe em quantidade mínima para a circulação sanguínea, 
evitando os efeitos sistêmicos. 

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
em casos de hipersensibilidade a algum componente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicamento prescrito;
•	 fita ou esparadrapo (identificação);
•	 gaze;
•	 álcool a 70%;
•	 soro fisiológico (sf) a 0,9%; 
•	 um par de luvas;
•	 bandeja inox.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a área a ser tratada deve estar limpa para promover o contato direto 

do fármaco a ser utilizado no tecido;
•	 os medicamentos tópicos podem se apresentar na forma de loções, 

cremes e pomadas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
É importante orientar o paciente a relatar qualquer alteração.
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7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

uNIversIDADe feDerAL fLuMINeNse. Hospital universitário Antônio 
pedro. Diretoria de enfermagem. pINto, M. M. M. (Coord.). Manual de 
Procedimentos Operacionais Padrão. rio de Janeiro, 2010.

su
B

D
Iv

Is
ã

o
 D

e 
eN

fe
r

M
A

g
eM

C
l
íN

IC
A

 M
é
D

IC
A



17

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via tópica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
paciente certo;
medicamento certo;
dose certa;
hora certa;
via certa;
registro certo;
ação certa;
forma farmacêutica certa;
monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Limpa a pele com sf 0,9%, retirando o 
excesso de administrações anteriores, e 
seca cuidadosamente com gaze.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica a medicação sobre a área a 
tratar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 01

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA TÓPICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

espalha o medicamento de modo 
suave e uniforme; o excesso deve ser 
retirado com gaze.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrências.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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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 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 02
elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  

revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     

1 - DEFINIÇÃO:
É a introdução de medicamento no reto em forma de supositório ou 
clister medicamentoso, aplicado acima do esfíncter anal interno e do anel 
anorretal.
A droga, que pode atuar localmente ou produzir efeitos sistêmicos, é 
absorvida pela mucosa retal e através da drenagem venosa para o fígado 
(circulação porta hepática).

2 - INDICAÇÕES:
•	 em pessoas impossibilitadas de deglutir fármacos;
•	 nos estados de coma ou inconsciência;
•	 em casos de náuseas e vômitos;
•	 em crianças que não sabem deglutir;
•	 quando se deseja evitar a ação do suco gástrico ou a circulação 

porta.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 sangramentos intestinais graves;
•	 ocorrência de diarreia.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicamento retal;
•	 bandeja de inox ou cuba rim;
•	 gel lubrificante hidrossolúvel;
•	 gazes; 
•	 álcool a 70%;
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 uma máscara;
•	 biombo.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a extremidade arredondada dos supositórios retais evita a ocorrên-

cia de trauma anal durante sua inserção;
•	 os supositórios retais devem ser mantidos em refrigerador para 

evitar a desintegração;
•	 em se tratando de crianças, deve-se comprimir levemente as náde-

gas para evitar o retorno do supositório.

6 - PONTOS CRíTICOS:
As maiores limitações ao uso de medicamentos por via retal são: 

•	 o incômodo na administração;
•	 a possibilidade de efeitos irritativos para a mucosa anal; 
•	 a absorção errática devido à pequena superfície absortiva e à incerta 

retenção no reto.     

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar 
a medicação 
por via retal.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o pas-
so anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação do 
medicamento com: nome, dose, horário, via 
de administração e paciente.

Após o pas-
so anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o pas-
so anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser utilizado. Após o pas-
so anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do paciente. Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar na posição de sims 
(decúbito lateral esquerdo), mantendo-
-o coberto, apenas com o orifício retal 
exposto.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

examina as condições externas do ânus e, 
se necessário, palpa as paredes retais.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o supositório da embalagem e 
lubrifica a extremidade arredondada com 
gel lubrificante hidrossolúvel; também lubri-
fica o dedo indicador da mão dominante.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 02

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA RETAL
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

pede ao paciente para respirar lenta e pro-
fundamente pela boca e relaxar o esfíncter 
anal.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retrai as nádegas com a mão não 
dominante. 
Insere o medicamento no ânus até o esfínc-
ter interno e contra a parede do reto: 10 cm 
em adultos e 5 cm em crianças e bebês. 
Aplica uma pequena pressão para segurar 
as nádegas juntas de forma que o medica-
mento não seja expelido.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o dedo e limpa a região perianal com 
gaze.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove as luvas de procedimento. Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a permanecer deitado 
em decúbito dorsal ou lateral por, pelo 
menos, cinco minutos para evitar que o 
medicamento seja expelido, e, portanto, 
possa ser absorvido.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o ambiente em ordem e o paciente 
confortável.

Após o pas-
so anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o pas-
so anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso haja 
intercorrência.

Após o pas-
so 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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 03

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em injetar o medicamento dentro do tecido muscular. Depois da 
via endovenosa, a via intramuscular é a de mais rápida absorção devido à 
maior vascularização do músculo.

2 - INDICAÇÃO:
Administração de vacinas, medicamentos, suspensões e soluções oleosas, 
garantindo sua absorção em longo prazo.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 se a região estiver com infecção, necrose, equimose ou abrasão; 
•	 quando o paciente apresentar hipersensibilidade a algum compo-

nente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 medicamento prescrito; 
•	 máscara descartável;
•	 uma seringa de 1 ml a 5 ml, conforme o volume a ser administrado; 
•	 uma agulha 25x7 mm ou 30x8 mm para a administração do 

medicamento; 
•	 álcool a 70%;
•	 duas bolas de algodão embebidas em álcool;
•	 uma bola de algodão seca;
•	 um par de luvas de procedimento.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a via intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medi-

camento do que a subcutânea devido à maior vascularização do 
músculo;

•	 regiões do corpo para administração intramuscular: vasto lateral da 
coxa, região ventroglútea, deltoide e glúteo;

•	 o peso e a quantidade de tecido adiposo podem influenciar a sele-
ção do tamanho da agulha;

•	 o músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos.

5.1  LoCAIs De ApLICAÇão De MeDICAMeNto INtrAMusCuLAr

Região glútea Músculo vasto lateral da coxa

 Músculo deltoide Região ventroglútea

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 fatores como choque circulatório ou menor perfusão tissular local;
•	 formação de hematomas, abscessos e nódulos no local da aplicação.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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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pop Nº 03

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.

Antes de admi-
nistrar a medi-
cação por via 
intramuscular.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

palpa os músculos e avalia as condi-
ções da pele, evitando administrar em 
áreas de atrofia muscular, equimoses 
ou edemas, ou, ainda, em áreas 
inflamadas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa a integridade e o tamanho 
dos músculos, a presença de dor ou 
endurecimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

seleciona a região adequada para a 
administração do medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente na posição mais 
confortável, fazendo com que ele 
relaxe o membro ou a região do corpo 
escolhida.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a antissepsia da região com as duas 
bolas de algodão embebidas em álcool 
a 70% com movimentos unidirecionais.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

segura a bola de algodão seca entre o 
terceiro e o quarto dedos da mão não 
dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o protetor da agulha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

segura a seringa entre os dedos pole-
gar e indicador com a mão dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão não dominante, faz uma 
prega envolvendo o músculo a ser 
puncionado na região onde foi feita a 
antissepsia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante, introduz a 
agulha de maneira firme e rápida no 
músculo em ângulo de 90º em relação 
à pele. Introduzida a agulha, estabiliza 
a seringa com a mão não dominante. 
Move a mão dominante para o fim do 
êmbolo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

puxa o êmbolo para detectar a possível 
ocorrência de retorno venoso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Não havendo retorno, injeta lentamente 
o medicamento.
Caso haja retorno venoso, realiza novo 
procedimento. para isso, é necessário 
proceder à troca da agulha para a 
realização de nova punção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 03

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira suavemente a agulha após admi-
nistrar o medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica a bola de algodão seco no local, 
sem massagear.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 04

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em injetar o medicamento sob a pele, entre a derme e a epiderme.

2 - INDICAÇÕES:
•	 realização de testes cutâneos (triagem tuberculínica, processo de 

dessensibilização e testes alérgicos);
•	 administração de vacina BCg;
•	 aplicação de anestésicos locais.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 presença de lesões ou deformidade nos locais de aplicação;
•	 hipersensibilidade do paciente a algum componente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja ou cuba rim;
•	 medicamento prescrito; 
•	 máscara descartável;
•	 uma seringa de 1 ml; 
•	 uma agulha 13x4,5 mm; 
•	 uma bola de algodão; 
•	 álcool a 70%;
•	 um par de luvas de procedimento.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a injeção lenta minimiza o desconforto no local da aplicação;
•	 a utilização de algodão embebido em álcool nos casos de aplicação 

de vacina está suspensa devido à interferência na reação vacinal.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 o surgimento de edema, vermelhidão ou endurecimento da região 

ao redor do local da injeção intradérmica deve ser comunicado ao 
enfermeiro; 

•	 a formação de pápula e abscesso são esperados na aplicação da 
vacina BCg.

7 - REFERÊNCIAS:
•	 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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara 
Koogan, 2011.

•	 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

Higieniza as mãos.

Antes de admi-
nistrar a medi-
cação por via 
intradérmica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	 paciente certo;
•	 medicamento certo;
•	 dose certa;
•	 hora certa;
•	 via certa;
•	 registro certo;
•	 ação certa;
•	 forma farmacêutica certa;
•	 monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

seleciona a região adequada para a 
administração do medicamento; inspe-
ciona a pele à procura de equimoses e 
edemas; e palpa os locais em busca de 
abaulamentos ou dor, evitando essas 
áreas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua..

pop Nº 04

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRADÉRMICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente na posição mais 
confortável, fazendo com que ele 
relaxe o membro ou a região do corpo 
escolhida.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a antissepsia da região com bola 
de algodão embebida em álcool a 70% 
com movimentos unidirecionais. 
se for administrar vacina, usar algodão 
seco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o algodão dentro da bandeja. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o protetor da agulha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante, segura a serin-
ga entre o dedo polegar e o indicador 
com o bisel apontado para cima.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão não dominante, estica a 
pele sobre o local com o indicador e o 
polegar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Introduz lentamente a agulha com o 
bisel voltado para cima em ângulo de 
5º a 15º, com a agulha quase contra 
a pele do paciente, até que sinta uma 
resistência.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avança com a agulha através da 
epiderme, aproximadamente até 3 mm 
abaixo da superfície da pele. 
A extremidade da agulha poderá ser 
observada sob a pele.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Injeta lentamente o medicamento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

estabiliza a agulha durante a injeção 
usando a mão não dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa a formação de uma pequena 
pápula, de aproximadamente 6 mm, na 
superfície da pele.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua..

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a agulha enquanto aplica, 
gentilmente, uma bola de algodão seco 
sobre a região. Não massageia o local.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em uma posi-
ção confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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.

pop Nº 04

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRADÉRMICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 05

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em administrar fármacos na mucosa vaginal. A utilização dessa via 
é uma boa opção para a absorção de medicamentos, pois permite a intro-
dução de dosagens menores, causando diminuição nos efeitos colaterais.

2 - INDICAÇÃO:
A via vaginal é uma área de grande irrigação sanguínea. A absorção é feita 
diretamente para a circulação, evitando a passagem pelo fígado e pelo 
sistema gastrintestinal. No caso de contraceptivos, por exemplo, isso signi-
fica menos hormônios e menos efeitos colaterais. Além disso, através da 
vagina um fármaco pode ser administrado por um longo período, tornando 
desnecessária a ingestão diária do medicamento.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 a aplicação de medicamento pela via vaginal é contraindicada 

durante o período menstrual;
•	 em caso de hipersensibilidade a algum componente do produto que 

será aplicado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 medicamento vaginal;
•	 gel lubrificante hidrossolúvel;
•	 bandeja de inox ou cuba rim;
•	 gazes; 
•	 dois pares de luvas de procedimento;
•	 máscara;
•	 toalha de papel;
•	 gorro; 
•	 biombo;
•	 álcool a 70%.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 os medicamentos vaginais estão disponíveis como supositórios 

(óvulos), espumas, velas, géis ou cremes;
•	 os supositórios vêm embalados individualmente em papel laminado 

e, algumas vezes, devem ser guardados em refrigerador para preve-
nir o derretimento dos que são sólidos e em formato oval;

•	 após a inserção do supositório no canal vaginal, a temperatura 
corporal o leva ao derretimento e, consequentemente, à sua distri-
buição e absorção;

•	 espumas, géis e cremes são administrados com um aplicador;
•	 uma vez que, na maioria das vezes, os medicamentos são prescri-

tos para solucionar infecções, a secreção tem, geralmente, odor 
desagradável.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 suspender o procedimento caso a mulher fique agitada ou agres-

siva durante a sua realização, de modo a reduzir o risco de lesão 
acidental;

•	 em caso de pacientes virgens: qualquer medicamento via vaginal 
pode ser administrado com a utilização de espéculo de virgem ou 
uma seringa, na qual se adapta uma sonda uretral nº 4 ou n° 6, com 
orientação do enfermeiro ou do médico responsável.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via vaginal.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certa;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento à 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados da 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona a paciente em posição 
ginecológica.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém o abdome e as extremidades 
inferiores cobertas.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

continua...

pop Nº 05

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA VAGINAL
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

examina as condições da genitália 
externa e do canal vaginal, observando 
a ocorrência de qualquer secreção. 
Higieniza a área, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas usadas e calça um novo 
par, caso as primeiras tenham sido 
danificadas ou estejam sujas.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

Administração de supositórios / óvulos vaginais:

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o envoltório e aplica uma 
quantidade de gel lubrificante na extre-
midade lisa ou arredondada. o dedo 
indicador da mão dominante com luvas 
deve ser lubrificado.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

expõe o orifício vaginal com a mão não 
dominante, retraindo gentilmente as 
dobras labiais.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante, insere a extre-
midade arredondada do supositório/
óvulo ao longo da parede posterior 
do canal vaginal, utilizando todo o 
comprimento do dedo para garantir a 
distribuição uniforme do medicamento 
ao longo das paredes do canal vaginal.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o dedo e limpa o lubrificante 
restante ao redor do orifício e dos 
lábios.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta a paciente a permanecer 
deitada por, pelo menos, 10 minutos 
para permitir que o medicamento seja 
distribuído e absorvido igualmente em 
todo o canal vaginal.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Assegura-se de que a paciente esteja 
confortável e segura no leito.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

Administração de creme, espuma ou gel:

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

enche o aplicador com o medicamento, 
seguindo as instruções da embalagem.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lubrifica a extremidade do aplicador 
com gel hidrossolúvel.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retrai suavemente as pregas labiais 
com a mão não dominante para expor 
o orifício vaginal.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante enluvada, intro-
duz o aplicador por aproximadamente 
5 a 7,5 cm. 

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

empurra o êmbolo do aplicador para 
depositar o medicamento dentro da 
vagina, de modo a assegurar uma dis-
tribuição uniforme do medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o aplicador e o coloca sobre 
uma toalha de papel.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Limpa o creme residual dos lábios ou 
do orifício vaginal.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta a paciente a permanecer 
deitada por, pelo menos, 10 minutos 
para permitir que o medicamento seja 
distribuído e absorvido igualmente em 
todo o canal vaginal.

Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca um absorvente, se necessário. Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito da 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência. 

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.

pop Nº 05

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA VAGINAL
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 06

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em colocar o medicamento sob a língua e deixar que seja absor-
vido pela mucosa bucal.

2 - INDICAÇÃO:
propicia a rápida absorção de pequenas doses de alguns fármacos direta-
mente na corrente sanguínea, devido ao suprimento sanguíneo e à pouca 
espessura da mucosa absortiva.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 deformidades anatômicas na boca;
•	 lesões ou sangramentos na mucosa oral;
•	 em casos de hipersensibilidade a algum componente do 

medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 copo ou recipiente descartável para medicamentos;
•	 medicamento prescrito;
•	 caneta; 
•	 fita ou esparadrapo (para identificação);
•	 bandeja inox; 
•	 álcool a 70%.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 as formas farmacêuticas são, geralmente, comprimidos, que devem 

ser dissolvidos inteiramente pela saliva, não devendo ser deglutidos;
•	 a via sublingual é considerada de fácil acesso, segura, de baixo 

custo, com baixa incidência de intoxicação e indolor;
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•	 não são todos os medicamentos que podem ser administrados por 
via sublingual; deve-se verificar a bula do medicamento ou pedir 
orientação ao farmacêutico em caso de dúvida;

•	 alguns medicamentos podem provocar irritação na mucosa oral do 
paciente.

6 - PONTO CRíTICO:
É importante orientar o paciente a não engolir o medicamento.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via sublingual.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente sentado ou em 
decúbito dorsal ou lateral, conforme 
sua condição, de forma que fique 
confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

entrega o medicamento ao paciente 
para que o coloque embaixo da língua, 
caso tenha condições de fazê-lo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

se o paciente não puder colocar o 
medicamento sozinho, solicita que ele 
levante a língua e posiciona o compri-
mido embaixo dela.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 06

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBLINGUAL
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica se o medicamento se dissolveu 
por completo, solicitando ao paciente 
que abra a boca para conferência.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em uma posi-
ção confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 07

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em administrar o medicamento no conduto auditivo externo 
(ouvido).

2 - INDICAÇÕES:
•	 prevenir ou tratar processos inflamatórios e infecciosos; 
•	 facilitar a saída de cerume e/ou corpo estranho.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 sangramento auricular grave;
•	 alergia a algum componente do produto que será aplicado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja de inox ou cuba rim;
•	 conta-gotas ou o próprio frasco do medicamento; 
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 um cotonete; 
•	 uma bola de algodão;
•	 álcool a 70%.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 as estruturas auriculares internas são muito sensíveis aos extremos 

de temperatura;
•	 a medicação prescrita deve ser usada somente no ouvido afetado;
•	 o frasco de medicação, depois de aberto, deverá ser datado e arma-

zenado conforme indicação;
•	 os medicamentos de uso coletivo deverão ser desprezados após o 

prazo de sete dias a partir da data de abertura do frasco.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 para a instilação, gotas ou fluidos de irrigação devem estar em 

temperatura ambiente; caso contrário, podem causar vertigens, 
tonturas ou náuseas;

•	 as gotas e soluções devem ser estéreis quando utilizadas em situa-
ções de ruptura do tímpano;

•	 a entrada de soluções não estéreis na orelha média pode levar a 
infecções;     

•	 suspender o procedimento caso o indivíduo fique agitado ou agres-
sivo durante a sua realização, devido ao risco de lesão acidental; 

•	 forçar o medicamento no canal auditivo ocluído gera pressão que 
poderá resultar em lesão do tímpano.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via auricular.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente: em decúbito 
lateral (se não for contraindicado para 
as suas condições) com a orelha a 
ser tratada apontando para cima; ou 
sentado em uma cadeira ou na lateral 
da cama.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avalia as condições externas do 
ouvido.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 07

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA AURICULAR
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza limpeza prévia (superficial) da 
orelha externa com cotonete, se houver 
necessidade.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Instila a medicação segurando o frasco 
da medicação ou o conta-gotas 1 cm 
acima do conduto auditivo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a permanecer na 
posição de decúbito lateral por, pelo 
menos, 2 a 3 minutos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica massagem ou pressão no pavi-
lhão auditivo com os dedos, a menos 
que seja contraindicado devido à dor.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

se necessário, coloca uma bola de 
algodão na região mais externa do 
canal, sem pressionar. 
remove o algodão após 15 minutos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 08

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em administrar colírio ou pomada oftálmica na conjuntiva ocular 
(saco conjuntival inferior).

2 - INDICAÇÕES:
•	 tratar infecções;
•	 dilatar ou contrair a pupila;
•	 promover a lubrificação do globo ocular.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 sangramento ocular grave;
•	 hipersensibilidade a algum componente do produto que será 

aplicado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja de inox ou cuba rim;
•	 conta-gotas ou o próprio frasco do medicamento; 
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 cinco gazes;
•	 lenço de papel;
•	 um frasco de 10 ml de sf 0,9%;
•	 álcool a 70%.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a córnea é ricamente inervada por fibras nociceptivas e, dessa 

maneira, é muito sensível a qualquer coisa aplicada a ela. Assim, 
deve-se evitar administrar qualquer forma de medicamento ocular 
diretamente na córnea;

•	 o medicamento prescrito deve ser usado somente no olho afetado;
•	 não realizar hiperextensão do pescoço em indivíduos com lesões na 

coluna cervical;
•	 quando administrar medicamentos que causem efeitos sistêmicos, 

aplicar pressão suave com o dedo e a gaze limpa sobre o ducto naso-
lacrimal por 30 a 60 segundos.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 o risco de transmitir infecções de um olho para outro é alto; assim, 

deve-se evitar tocar as pálpebras ou outras estruturas oculares com 
os colírios ou tubos de pomada;

•	 nunca permitir que um paciente utilize o medicamento oftálmico de 
outro. A solução oftálmica é de uso exclusivo;

•	 suspender o procedimento caso o indivíduo fique agitado ou agres-
sivo durante a sua realização, pois há um risco maior de lesão 
acidental no olho; 

•	 em caso de reação alérgica, deve-se suspender o medicamento e 
comunicar ao médico e ao enfermeiro imediatamente.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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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pop Nº 08

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA OFTÁLMICA

9 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via oftálmica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente em decúbito dor-
sal, ou sentado em uma cadeira, com o 
pescoço ligeiramente hiperestendido.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avalia as condições externas das estru-
turas oculares.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua..
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9 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica se o paciente tem algum sinto-
ma de alteração visual.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove, delicadamente, crostas ou 
secreções que estiverem presentes ao 
longo das margens das pálpebras ou 
próximas ao ducto lacrimal utilizando 
gaze com sf 0,9%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

segura o algodão (ou gaze limpa) com 
a mão não dominante sobre o malar 
do paciente, exatamente abaixo da 
pálpebra inferior.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

utilizando gaze ou algodão, pressiona 
a pálpebra inferior levemente para bai-
xo com o polegar ou o dedo indicador 
contra os ossos orbitais.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

pede ao paciente para olhar para cima. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Para instilar gotas de colírio: repousa 
a mão dominante sobre a fronte do 
paciente e instila o medicamento, con-
forme o número de gotas prescritas, a 
uma distância de aproximadamente 1 a 
2 cm do saco conjuntival.
Para aplicar pomada ocular: seguran-
do o aplicador acima da margem da 
pálpebra inferior, aplica uma fita fina 
de pomada homogeneamente ao longo 
da borda interna da pálpebra inferior 
na conjuntiva, do canto interno ao 
externo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

pede ao paciente para fechar os olhos 
após a instilação do medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece gaze ou lenço de papel, caso 
necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua..

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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9 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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.

pop Nº 08

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA OFTÁLMICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 09

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na administração, por via oral, de um fármaco que, após a deglu-
tição, será absorvido no trato digestivo, proporcionando o efeito de acordo 
com a indicação.

2 - INDICAÇÃO:
A via oral é utilizada quando não há nenhuma contraindicação ao seu uso 
e quando a necessidade do fármaco não é emergencial.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 presença de alterações do trato gastrointestinal;
•	 incapacidade do indivíduo para engolir alimentos ou fluidos;
•	 uso de sucção gástrica;
•	 em casos de hipersensibilidade a algum componente do 

medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 copo ou recipiente descartável para medicamentos;
•	 copo com água; 
•	 canudo (opcional);
•	 seringa de 20 ml;
•	 esmagador de pílulas ou pilão (opcional).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 formas farmacêuticas utilizadas para via oral: comprimidos, cápsu-

las, drágeas, suspensões, emulsões, elixires, xaropes, granulados, 
entre outros;
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•	 a via oral é considerada de mais fácil acesso, segura, de baixo custo, 
com baixa incidência de intoxicação, indolor e mais desejada pelos 
pacientes, em especial os pediátricos e idosos, pois, geralmente, 
eles são capazes de ingerir ou autoadministrar os medicamentos 
sem nenhuma dificuldade;

•	 nem todos os medicamentos podem ser fracionados. Deve-se verifi-
car a bula ou solicitar orientação ao farmacêutico em caso de dúvida;

•	 alguns medicamentos podem provocar irritação à mucosa gástrica.

6 - PONTO CRíTICO:
É importante proteger os pacientes de broncoaspiração no momento da 
administração do medicamento por via oral, avaliando a capacidade do 
indivíduo para deglutir.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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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pop Nº 09

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA ORAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via oral.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Auxilia o paciente a sentar ou a assu-
mir o decúbito lateral quando a posição 
sentada for contraindicada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece o medicamento ao paciente 
(um por vez).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece água ou outro líquido ao 
paciente para facilitar a deglutição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Administra lentamente, com uso de 
seringa, o medicamento que for mace-
rado e diluído.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica se o paciente engoliu o medi-
camento; se não tiver certeza, solicita 
que abra a boca para conferência.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em uma posi-
ção confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a checagem na prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 10

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em injetar o medicamento no tecido conjuntivo abaixo da pele. A 
via subcutânea também é chamada de hipodérmica.

2 - INDICAÇÕES:
•	 lentificação do tempo de absorção do medicamento administrado;
•	 administração de vacinas, medicamentos anticoagulantes e 

hipoglicemiantes.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 essa via não deve ser utilizada quando o paciente tem doença vascu-

lar oclusiva e má perfusão tecidual, pois a circulação periférica dimi-
nuída retarda a absorção do medicamento;

•	 hipersensibilidade a algum componente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja ou cuba rim;
•	 medicamento prescrito; 
•	 seringa de 1 ml; 
•	 agulha 13x4,5 mm ou 25x7 mm para administração do medicamento; 
•	 uma bola de algodão embebida em álcool;
•	 uma bola de algodão seca;
•	 álcool a 70%;
•	 um par de luvas de procedimento.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 como o tecido subcutâneo não é tão ricamente suprido com sangue 

quanto os músculos, a absorção do medicamento por aquela via é 
mais lenta. entretanto, caso a circulação do paciente esteja normal, 
os fármacos são absorvidos por completo;

•	 o tecido subcutâneo contém receptores de dor; portanto, o paciente 
pode sentir algum desconforto; 

•	 heparina de baixo peso molecular (enoxaparina) deve ser adminis-
trada exclusivamente na região abdominal.

5.1   LoCAIs De ApLICAÇão De MeDICAÇão suBCutÂNeA:

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 avaliar fatores como choque circulatório ou menor perfusão tissular 

local, além de adequação do tecido adiposo;
•	 verificar se há formação de hematomas, abscessos e nódulos.

7 - REFERÊNCIAS:
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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via subcutânea.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação do 
medicamento com: nome, dose, horário, 
via de administração e paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

seleciona a região adequada para a admi-
nistração do medicamento; inspeciona a 
pele à procura de equimoses e edemas; e 
palpa os locais em busca de abaulamen-
tos ou dor, evitando essas áreas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o paciente na posição mais 
confortável, fazendo com que ele relaxe o 
membro ou a região do corpo escolhida.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 10

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a antissepsia da região com bola de 
algodão embebida em álcool a 70% com 
movimentos unidirecionais.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

segura a bola de algodão seco entre o 
terceiro e o quarto dedos da mão não 
dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o protetor da agulha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

segura a seringa entre os dedos polegar e 
indicador da mão dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão não dominante, faz uma 
prega na pele da região onde foi feita a 
antissepsia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante, introduz a agulha 
de maneira firme e rápida no tecido 
subcutâneo:
•	em ângulo de 90º em relação à pele 

para agulhas 13x4,5 mm;
•	em ângulo de 45º para agulhas 25x7 

mm.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Libera a pele do paciente quando 
pinçada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Injeta lentamente o medicamento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira suavemente a agulha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica a bola de algodão seco no local, 
sem pressionar ou massagear.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a assumir posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso haja 
intercorrência.

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.

pop Nº 10

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 11

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em injetar a medicação diretamente na rede venosa em um acesso 
venoso profundo e de maior calibre. É a via de mais rápida absorção e o 
seu uso é muito frequente durante internações hospitalares, pois permite 
infusões de grandes volumes, além de propiciar efeito imediato.

2 - INDICAÇÕES:
•	 administração de medicamentos, em situações de emergência ou 

não, para: 
– estabelecer níveis terapêuticos sanguíneos constantes;
– fazer reposição hídrica nos indivíduos incapazes de receber 

líquidos por via oral;
– fornecer eletrólitos e nutrientes;

•	 administração de medicamentos irritantes ou vesicantes, soluções 
com hiperosmolaridade (nutrição parenteral) e drogas vasoativas;

•	 dificuldade de acesso periférico.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 infecção na pele ou no tecido subcutâneo, edema ou infiltração no 

local ou próxima ao local da punção;
•	 alterações anatômicas estruturais, tumorais e aneurismáticas ou 

trombose venosa profunda aparente ou confirmada que possam 
tornar o procedimento impossível ou perigoso; 

•	 quando o paciente apresentar alergia ou hipersensibilidade a algum 
componente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja para medicação;
•	 máscara descartável;
•	 medicamento prescrito e seu diluente (ou frasco com o medicamen-

to já diluído, pronto para administração); 
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•	 uma seringa para o medicamento com o volume definido conforme 
a quantidade a ser administrada; 

•	 duas agulhas 25x7 mm ou 30x8 mm;
•	 uma seringa de 10 ml;
•	 10 ml de sf 0,9%;
•	 uma bola de algodão embebida em álcool a 70%; 
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 relógio.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 os cateteres venosos centrais de curta permanência devem ser 

mantidos com infusão contínua. em situações extremas de restrição 
volêmica associada à dificuldade de acesso, pode-se utilizá-los de 
forma intermitente (BrAsIL, 2010);

•	 se o cateter for utilizado de forma intermitente, ele deverá ser sali-
nizado ou heparinizado, conforme a indicação;

•	 o cateter deve ser lavado após a administração da medicação, 
mesmo que esteja com hidratação contínua, uma vez que o fluxo 
dessa hidratação pode ser insuficiente para evitar o acúmulo de 
substâncias depositadas no lúmen do cateter;

•	 em alguns casos, não se obtém retorno venoso, mesmo que o acesso 
esteja desobstruído. se o local não apresentar sinais de infiltração e 
o fluido estiver sendo infundido sem dificuldades, pode-se prosse-
guir com o bolus intravenoso (Iv);

•	 se a medicação a ser administrada for incompatível com os líquidos 
Iv infundidos, deve-se interrompê-los, limpar o circuito com 10 ml 
de sf 0,9% ou água destilada, administrar a medicação e, em segui-
da, lavar com mais 10 ml de sf 0,9% ou água destilada na mesma 
velocidade em que a medicação foi infundida; só então, reiniciar a 
administração dos líquidos Iv na velocidade prescrita.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 alguns medicamentos Iv só podem ser infundidos com segurança 

quando o paciente está sendo monitorizado de forma contínua para 
arritmias, mudanças nos níveis pressóricos ou outras alterações 
mensuráveis;

•	 para infusão da medicação por uma linha Iv, é necessário deter-
minar a compatibilidade do  medicamento com os fluidos Iv e com 
quaisquer aditivos dentro da solução; 

•	 nunca administrar medicamentos Iv por um equipo destinado à 
infusão de hemocomponentes ou solução de nutrição parenteral;

•	 o uso prolongado do cateter venoso central aumenta a probabilidade 
de eventuais complicações, como infecções e sepse.
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7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. gerência geral de tecnologia 
em serviços. unidade de Investigação e prevenção das Infecções e dos efeitos 
Adversos (uIpeA). Orientações para Prevenção de Infecção Primária 
de Corrente Sanguínea. Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em: < https://
www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/ 
orientacoes-para-prevencao-de-infeccao-primaria-de-corrente-sangui-
nea>. Acesso em: 17 jun. 2017.

HospItAL DAs forÇAs ArMADAs. Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. Diretrizes assistenciais para prevenção e controle de infec-
ção da corrente sanguínea relacionada a cateteres vasculares. Brasília, 
2011/2012.

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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos;

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via endovenosa 
em acesso 
central.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	 paciente certo;
•	 medicamento certo;
•	 dose certa;
•	 hora certa;
•	 via certa;
•	 registro certo;
•	 ação certa;
•	 forma farmacêutica certa;
•	 monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação do 
medicamento com: nome, dose, horário, 
via de administração e paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa se há sinais flogísticos no sítio 
de inserção do cateter e verifica se o 
paciente manifesta queixas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha o clamp de controle de fluxo do 
acesso venoso caso o paciente esteja 
recebendo hidratação contínua.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção das conexões e dos 
injetores do circuito através de fricção 
vigorosa utilizando algodão embebido 
em álcool a 70%. 
permite que o local seque.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a via do cateter ou do extensor do 
equipo que será utilizado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta a seringa ou o equipo na via do 
cateter ou do extensor.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege a tampa com algodão e a deixa 
na bandeja.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o clamp e puxa o êmbolo da serin-
ga suavemente para trás para aspirar o 
retorno de sangue.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Injeta a medicação de acordo com a 
velocidade de infusão prescrita; ou con-
trola o gotejamento conforme a prescri-
ção ou o Manual de Diluição, disponível 
no posto de enfermagem. 
usa o relógio para marcar o tempo da 
administração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha o clamp e retira a seringa ou o 
equipo após a infusão do medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava a via do cateter com 10 ml de sf 
0,9% em bolus.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha a via do cateter ou o extensor com 
o conector próprio.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta o equipo do soro caso o pacien-
te esteja recebendo hidratação contínua.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o clamp de controle de fluxo do 
equipo do soro, regulando o gotejamen-
to da hidratação venosa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em uma posição 
confortável e segura no leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso haja 
intercorrência.

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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suBDIvIsão De eNferMAgeM 
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POP Nº 12

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em injetar o medicamento diretamente na rede venosa periférica. 
é a via de mais rápida absorção e o seu uso é muito frequente durante 
internações hospitalares, pois permite infusões de grandes volumes, além 
de propiciar efeito imediato.

2 - INDICAÇÕES:
Administração de medicamentos, em situações de emergência ou não, para: 

•	 estabelecer níveis terapêuticos sanguíneos constantes;
•	 fazer reposição hídrica nos indivíduos incapazes de receber líquidos 

por via oral;
•	 fornecer eletrólitos e nutrientes.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 infecção na pele ou no tecido subcutâneo, edema ou infiltração no 

local ou próxima ao local da punção;
•	 quando o paciente apresentar hipersensibilidade a algum compo-

nente do medicamento.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 máscara descartável;
•	 medicamento prescrito e seu diluente (ou frasco com o medicamen-

to já diluído, pronto para administração); 
•	 uma seringa para o medicamento com o volume definido conforme 

a quantidade a ser administrada; 
•	 uma agulha 25x7 mm ou 30x8 mm; 
•	 uma bola de algodão embebida em álcool; 
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 relógio.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 em alguns casos, não há retorno venoso, mesmo que o acesso este-

ja desobstruído. se o local não apresentar sinais de infiltração e o 
fluido estiver sendo infundido sem dificuldades, pode-se prosseguir 
com o bolus intravenoso (Iv);

•	 se a medicação a ser administrada for incompatível com os líquidos 
Iv, deve-se interrompê-los, limpar o circuito com 10 ml de sf 0,9% 
ou água destilada, administrar o medicamento e, em seguida, lavar 
com mais 10 ml de sf 0,9% ou água destilada na mesma velocidade 
em que a medicação foi infundida; só então, reiniciar os líquidos Iv 
na velocidade prescrita;

•	 não flexionar o braço do paciente quando a punção ocorrer na arti-
culação do cotovelo, pois pode provocar interrupção do fluxo, lesão 
e hematoma no local.   

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 alguns medicamentos Iv só podem ser infundidos de forma segura 

quando o paciente está sendo monitorizado de forma contínua para 
arritmias, mudanças nos níveis pressóricos e/ou outras alterações 
mensuráveis;

•	 para infundir o medicamento por uma linha Iv, deve-se determinar 
a compatibilidade da medicação com os fluidos Iv e com quaisquer 
aditivos dentro da solução;

•	 nunca administrar medicamentos Iv por um equipo destinado à 
infusão de hemocomponentes ou solução de nutrição parenteral.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. gerência geral de 
tecnologia em serviços. unidade de Investigação e prevenção das Infecções 
e dos efeitos Adversos (uIpeA). Orientações para Prevenção de Infecção 
Primária de Corrente Sanguínea. Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em: 
< https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publica-
coes/item/orientacoes-para-prevencao-de-infeccao-primaria-de-corrente-
sanguinea>. Acesso em: 17 jun. 2017; 

HospItAL DAs forÇAs ArMADAs. Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. Diretrizes assistenciais para prevenção e controle de infec-
ção da corrente sanguínea relacionada a cateteres vasculares. Brasília, 
2011/2012.

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. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

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

Higieniza as mãos.

Antes de 
administrar a 
medicação por 
via endovenosa 
em acesso 
periférico.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere os Nove Certos: 
•	paciente certo;
•	medicamento certo;
•	dose certa;
•	hora certa;
•	via certa;
•	registro certo;
•	ação certa;
•	forma farmacêutica certa;
•	monitoramento certo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz e coloca o rótulo de identificação 
do medicamento com: nome, dose, 
horário, via de administração e 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja com 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne na bandeja o material a ser 
utilizado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa e explica o procedimento ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere o rótulo com os dados do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

seleciona a porta de injeção do equipo 
Iv mais próxima do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere a permeabilidade do acesso 
venoso, observa se há sinais flogísticos 
e verifica se o paciente apresenta 
queixas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha o clamp do extensor multivias e 
o do controle de fluxo do acesso veno-
so caso o paciente esteja recebendo 
hidratação contínua.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção das conexões 
e dos injetores do circuito através de 
fricção vigorosa utilizando algodão 
embebido com álcool a 70%. 
permite que o local seque.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a via do extensor do equipo que 
será utilizado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta a seringa ou o equipo na via 
do extensor.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege a tampa do extensor com 
algodão e a deixa na bandeja.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o clamp e puxa o êmbolo da 
seringa suavemente para trás para 
aspirar o retorno de sangue.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Injeta a medicação de acordo com a 
velocidade de infusão prescrita; ou 
controla o gotejamento conforme a 
prescrição ou o Manual de Diluição, 
disponível no posto de enfermagem. 
usa o relógio para marcar o tempo da 
administração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha o clamp e retira a seringa 
ou o equipo após a infusão do 
medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

procede à salinização da via caso o 
cateter venoso seja de uso intermitente 
ou não contínuo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha a via do extensor com o conec-
tor próprio.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta o equipo do soro caso o 
paciente esteja recebendo hidratação 
contínua.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 12

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA ENDOVENOSA EM ACESSO PERIFÉRICO

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o clamp de controle de fluxo 
do equipo do soro, regulando o 
gotejamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ajuda o paciente a ficar em uma posi-
ção confortável e segura no leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz anotações de enfermagem caso 
haja intercorrência.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 13

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten                  
revisão: thuany de oliveira Abreu – 2º ten                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO: 
A glicemia capilar é um exame sanguíneo que oferece resultado imedia-
to da concentração de glicose nos vasos capilares da polpa digital. o 
exame é realizado com o aparelho atualmente utilizado no HCe, o Accu-
Chek Active, através de fitas que fazem a captação elétrica da gota de 
hemoglobina.

2 - INDICAÇÃO: 
Dosagem da glicemia em pacientes com:

•	 diabetes mellitus; 
•	 insulinoterapia; 
•	 nutrição parenteral; 
•	 terapêuticas que interfiram no metabolismo da glicose; 
•	 risco para desenvolver quadro clínico de hipoglicemia ou 

hiperglicemia; 
•	 histórico de lipotimia, desmaios e convulsões.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO: 
•	 água;
•	 solução degermante;
•	 gaze;
•	 luvas de procedimento; 
•	 algodão; 
•	 álcool a 70%;
•	 bandeja retangular; 
•	 fitas reagentes para glicose, específicas para o aparelho utilizado; 
•	 lancetas estéreis;
•	 caneta e papel para anotação do resultado encontrado.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Não há.

6 - PONTO CRíTICO:
paciente discrásico.

7 - REFERÊNCIA:
CHeever, K. H.; HINKLe, J. L. Brunner & Suddarth – Manual de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere a prescrição médica.
Assim que 
receber a 
prescrição.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Antes e após o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material necessário. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja ou 
cuba rim com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica o procedimento ao paciente e/
ou ao acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Liga o glicosímetro seguindo as orien-
tações específicas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a embalagem laminada da tira 
teste.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

escolhe o dedo no qual será aplicada a 
lanceta, realiza a antissepsia do local 
com gaze não estéril ou algodão embe-
bido em álcool a 70% e deixa secar por 
completo antes de efetuar a punção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

punciona a área da extremidade lateral 
da falange (polpa) com a lanceta, 
obtendo uma gota de sangue suficiente 
para o preenchimento da tira teste. 
segue as orientações descritas pelo 
fabricante do aparelho padronizado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Comprime o local puncionado com 
gaze ou algodão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 13

AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aguarda o resultado do teste: cerca 
de 20 segundos ou de acordo com o 
fabricante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Informa o resultado do teste ao 
paciente e/ou ao acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe o material, descartando a 
lanceta no coletor perfurocortante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o ambiente em ordem. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o procedimento e o resultado 
do teste, assinando e carimbando o 
relato.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 14
elaboração: eliane rodrigues Brito – 2° ten                   

revisão: Leandro de paula silva – 2° ten                                                                     

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste no método de terapia nutricional para auxiliar ou oferecer uma 
ingestão equilibrada de alimentos e líquidos adequada às necessidades do 
paciente.

2 - INDICAÇÃO:
fornecer nutrientes para a síntese ou a manutenção dos tecidos, órgãos ou 
sistemas.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
pacientes com impossibilidade de alimentação pela via oral.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:        
•	 recipiente próprio com a dieta prescrita;
•	 talheres descartáveis fornecidos pelo serviço de nutrição: colheres 

(de sobremesa e/ou de sopa), garfo, faca; 
•	 canudo;
•	 papel toalha e/ou campo impermeável;
•	 suporte para alimentação (mesa, bandeja individual ou superfície 

rígida);
•	 equipamento de proteção individual adequado, caso o paciente 

apresente algum tipo de precaução;
•	 lixeira para descarte adequado;
•	 álcool a 70%.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:                           
•	 auxiliar na manutenção dos processos metabólicos de pacientes 

desnutridos ou com alto risco para desnutrição; 
•	 oferecer a nutrição necessária dentro dos limites da dieta prescrita.

6 - PONTO CRíTICO:
Broncoaspiração.

7 - REFERÊNCIA:
sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.

su
B

D
Iv

Is
ã

o
 D

e 
eN

fe
r

M
A

g
eM

C
l
íN

IC
A

 M
é
D

IC
A



83

pop Nº 14

ALIMENTAÇÃO POR VIA ORAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere a prescrição do paciente.
Assim que 
receber a 
prescrição.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o acompanhante 
quanto ao procedimento, a fim de obter 
a aceitação plena e espontânea da dieta 
oral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere a dieta prescrita com a fornecida 
pelo serviço de Nutrição, que deverá 
estar, preferencialmente, na unidade do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente em fowler de forma 
confortável antes de iniciar o procedi-
mento (em caso de restrição para saída 
do leito).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz desinfecção do suporte para ali-
mentação com gaze embebida em álcool 
a 70%, em movimento unidirecional, 
repetindo três vezes; aguarda a secagem 
espontânea.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos com álcool gel a 70%. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento, se 
indicado; ou coloca equipamentos de 
proteção individual em caso da existência 
de algum tipo de precaução.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o lacre da embalagem dos talheres, 
colocando-os no suporte para alimenta-
ção, próximos ao paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece o auxílio de um talher adequado 
à dieta oral em pequenas porções; se 
necessário, utiliza o garfo e a faca para 
cortar os alimentos maiores, repetindo a 
ação de forma que a dieta seja oferecida 
ao paciente para a sua efetiva mastigação 
caso ele apresente restrição para mobili-
zação dos membros superiores.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

estimula a realização da higiene oral ao 
término da ingesta.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza a unidade do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos locais 
apropriados.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza as anotações necessárias, assi-
nando e carimbando o relato na folha de 
observação de enfermagem.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 15
elaboração: Leandro de paula silva – 2° ten           

revisão: eliane rodrigues Brito – 2° ten               

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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IA1 - DEFINIÇÃO:

Consiste em administrar a Nutrição enteral (Ne) por via oral ou através 
de cateteres posicionados no estômago, no duodeno ou no jejuno. A Ne 
é utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a 
alimentação oral em pacientes desnutridos, ou não, conforme suas neces-
sidades nutricionais.

2 - INDICAÇÃO:
pacientes que não satisfazem 60% de suas necessidades nutricionais diárias 
com a alimentação oral, mas que possuam a função do trato intestinal 
parcial ou totalmente íntegra.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
absoluta: 

•	 trato gastrointestinal não funcionante; 
relativas:

•	 condições do paciente, considerando homeostase, perfusão esplêni-
ca adequada e peristalse;

•	 íleo intestinal grave;
•	 fístula enterocutânea de alto débito (> 500 ml/dia);
•	 instabilidade hemodinâmica;
•	 síndrome do Intestino Curto (menos de 50 cm de jejuno com o cólon 

intacto, ou menos de 100 cm de jejuno sem o cólon direito);
•	 pancreatite complicada (Critérios de ranson).
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja ou cuba rim não estéril;
•	 equipo de dieta enteral (azul, com o terminal adaptável ao final do 

cateter; somente para uso em enteral);
•	 luvas de procedimento; 
•	 gaze não estéril; 
•	 almotolia com álcool a 70%; 
•	 almotolia com álcool a 70% glicerinado;
•	 toalha de papel;
•	 lixeira ou descarte apropriado.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 explicar ao paciente sobre o posicionamento correto da sonda e sua 

fixação, além dos riscos de seu deslocamento; 
•	 esclarecer ao paciente e/ou ao acompanhante que é necessário 

manter o decúbito elevado; 
•	 orientar o paciente quanto à importância de notificar: 
•	 a ocorrência de náuseas, vômitos, flatulência, aerofagia e dores 

abdominais; 
•	 a frequência e o aspecto das evacuações.

6 - PONTO CRíTICO:
Broncoaspiração.

7 - REFERÊNCIA:
CHeever, K. H.; HINKLe, J. L. Brunner & Suddarth – Manual de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2015.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro explica ao paciente e/ou ao acompa-
nhante o procedimento.

Antes de iniciar 
os cuidados.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confere a prescrição médica e verifica 
o rótulo da dieta.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Antes e após o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o material. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o paciente, colocando-o semis-
sentado com a cabeceira elevada a 30º.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Médico Confirma o posicionamento da sonda 
por meio de rX de tórax.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

programa a bomba de infusão. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Instala o frasco da dieta no suporte de 
soro e preenche o equipo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava a sonda com 20 ml de água 
potável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta o equipo da dieta à sonda. 
Administra a dieta por bomba de 
infusão, conforme prescrição, de forma 
contínua ou intermitente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Monitora a infusão da dieta. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ao término da dieta, pinça a sonda, 
retira o equipo e lava novamente a 
sonda com 20 ml de água potável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 15

ALIMENTAÇÃO POR SONDA NASOENTERAL / GASTROSTOMIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

se houver obstrução da sonda, segue 
o procedimento recomendado para a 
desobstrução: lava com aproximada-
mente 20 ml de água sob pressão (ou 
com volume maior) utilizando uma 
seringa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz o registro no prontuário do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 16
elaboração: Denise do Carmo Marques – Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
A aspiração naso e orofaríngea consiste na retirada mecânica das secre-
ções acumuladas que não podem ser mobilizadas de modo espontâneo 
pelo paciente. o procedimento é realizado com técnica limpa, por meio de 
um cateter conectado a um sistema de vácuo introduzido nas vias aéreas 
superiores.

2 - INDICAÇÕES:
tosse ineficaz, com sinais e sintomas de obstrução das vias aéreas, incluin-
do taquipneia, dispneia, uso da musculatura acessória, sons adventícios, 
presença de secreções nasais, salivação, secreções gástricas ou vômito na 
boca, saturação de oxigênio diminuída, ansiedade, nível de consciência 
reduzido, fadiga e cianose.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 dispneia severa;
•	 broncoespasmo;
•	 hipoxemia;
•	 hipercapnia.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 aspirador portátil com frascos, sendo um para vácuo e outro para a 

coleta de secreções, devendo este último ser preenchido com, pelo 
menos, 250 ml de água;

•	 um látex ou tubo de silicone estéril;
•	 cateter de aspiração de calibre adequado:

– adulto: numeração de 12 a 16;
– infantil: numeração de 8 a 10;
– neonatal: número 6.

•	 equipamento de proteção Individual (epI): luvas de procedimento, 
máscara descartável, avental, gorro e óculos protetores;
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•	 ampolas de sf 0,9%;
•	 um pacote de gaze;
•	 cuba rim; 
•	 papel toalha (para o paciente assoar o nariz).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 na realização do procedimento de aspiração nasofaríngea, inserir o 

cateter durante a inspiração do paciente; 
•	 no procedimento de aspiração orofaríngea, não inserir o cateter 

durante a deglutição;
•	 nunca aplicar a aspiração durante a inserção do cateter;
•	 a aspiração deve ser realizada em movimentos circulares, suaves e 

ascendentes, evitando traumas na mucosa;
•	 caso o paciente apresente êmese ou náusea provocada pelo proce-

dimento, pode-se inferir que, provavelmente, o cateter foi inserido 
além do necessário, devendo, por isso, ser tracionado; 

•	 evitar introduzir profundamente a sonda de aspiração para não 
causar microlesões à mucosa;

•	 a aspiração por mais de 15 segundos causa comprometimento 
cardiopulmonar, em geral, por hipoxemia ou sobrecarga vagal;

•	 trocar o frasco de aspiração e o látex a cada 24 h, assim como a 
embalagem protetora da extremidade proximal a cada aspiração;

•	 colocar 250 ml de água no frasco de aspiração no momento da troca 
para facilitar a limpeza  posterior do frasco;

•	 a aspiração deverá ser realizada conforme a avaliação do profissional. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 hipoxemia;
•	 atelectasia;
•	 broncoespasmo;
•	 alterações do ritmo cardíaco;
•	 náusea e/ou êmese;
•	 estimulação vagal: hipotensão, bradicardia.

7 - REFERÊNCIAS:
NettINA, s. M. Prática de Enfermagem. 8. ed. rio de Janeiro: guanabara 
Koogan, 2007.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7 ed. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.
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pop Nº 16

ASPIRAÇÃO NASO E OROFARÍNGEA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Instrui o técnico de enfermagem a 
reconhecer a necessidade de aspiração e 
a realizar o procedimento.

sempre que for 
necessária a 
aspiração naso 
e orofaríngea 
no paciente.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos e reúne o material 
necessário.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica o tipo e as características da 
respiração, a frequência cardíaca e os 
valores de saturação de oxigênio apre-
sentados pelo paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente de modo confortá-
vel, geralmente em posição semi-fowler 
(30 a 45º).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

proporciona privacidade e segurança ao 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

paramenta-se com os equipamentos de 
proteção individual (epI).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece oxigênio suplementar, se 
indicado, e encoraja o paciente a respirar 
profundamente, se possível.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta uma extremidade do tubo 
de conexão (látex ou silicone) ao 
equipamento de sucção (aspirador ou 
vacuômetro).
protege e posiciona a outra extremidade 
próxima ao paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Liga o aspirador portátil, verificando seu 
funcionamento, ou abre a rede de vácuo, 
se houver.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o invólucro do cateter e adapta sua 
extremidade à extensão proximal do 
látex, sem retirá-lo da embalagem.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento e remove 
o invólucro do cateter para fazer uma 
estimativa da profundidade de inserção. 
Mede a distância do lobo da orelha até 
a ponta do nariz ou comissura labial do 
paciente:
•	em adultos, essa distância é de aproxi-

madamente 16 cm; 
•	em crianças maiores, de 8 a 12 cm; 
•	em crianças menores, de 4 a 8 cm.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o oxigênio suplementar se o 
paciente estiver em oxigenoterapia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Insere suavemente o cateter em uma das 
narinas e avança ao longo do assoalho 
da cavidade nasal até a região posterior 
da faringe. 
Durante esse processo, mantém o látex 
clampeado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desclampeia o látex e aplica aspiração 
intermitente por cerca de 10 a 15 segun-
dos, retirando o cateter lentamente, em 
movimentos circulares e ascendentes.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece oxigênio, se necessário, e avalia 
a necessidade de repetir o procedimento 
de aspiração.
Instila sf 0,9%, caso as secreções 
estejam espessas, para fluidificá-las e 
facilitar o processo de aspiração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

terminada a aspiração nasofaríngea, lava 
o cateter com sf 0,9% e limpa sua face 
externa com gaze embebida em solução 
fisiológica antes de iniciar o procedimen-
to de aspiração oral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avalia sinais e sintomas de obstrução 
das vias aéreas por excesso de secre-
ções na cavidade oral que requeiram 
aspiração, tais como saliva, secreções 
gástricas, vômito ou secreções não 
expectoradas e não eliminadas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Insere o cateter lateralmente à cavidade 
oral até que ele atinja a orofaringe, man-
tendo o látex clampeado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 16

ASPIRAÇÃO NASO E OROFARÍNGEA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desclampeia o látex, de modo que a 
aspiração seja iniciada. remove o cateter 
gradativamente, em movimentos circula-
res e ascendentes. 
Além da orofaringe, aspira a linha 
gengival.
se necessário, instila sf 0,9% para 
fluidificação das secreções.
repete o procedimento, se for o caso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava a extensão do látex ao final do 
procedimento, aspirando o sf 0,9%.
Despreza o cateter e protege a extremi-
dade do látex.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove as luvas de procedimento e 
desliga o aspirador ou vacuômetro.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

se o paciente estiver em uso de oxigênio 
suplementar, recoloca o dispositivo 
utilizado para oxigenoterapia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza o ambiente, desprezando o 
material utilizado em local adequado.
Higieniza as mãos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa o procedimento na prescrição de 
enfermagem e faz o registro no impresso 
evolução de enfermagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem 

registra o consumo de materiais no 
impresso gastos Hospitalares.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

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

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 17
elaboração: Ana paula Brito pinheiro – 1° ten                    

revisão: giselle rosa Barroso – enf                                                                     
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1 - DEFINIÇÃO: 
A aspiração nasotraqueal é um método de remoção de secreções da traqueia 
e dos brônquios. 

2 - INDICAÇÕES:
•	 eliminar as secreções brônquicas em pacientes com tosse ineficaz; 
•	 obter aspirado traqueal para exame diagnóstico; 
•	 gerar conforto e facilitar a troca gasosa.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 passagens nasais ocluídas;
•	 traumas importantes de face;
•	 coagulopatias severas.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 equipamento de proteção Individual (epI);
•	 vacuômetro;
•	 dois látex esterilizados;
•	 um frasco vazio de 500 ml;
•	 um frasco receptor de 2.000 a 3.000 ml;
•	 duas sondas de aspiração nº 10, 12, 14 ou 16 (compatível com o 

paciente);
•	 gaze;
•	 água destilada ou soro fisiológico – ampola de 20 ml;
•	 cuba rim;
•	 um par de luvas estéreis;
•	 um par de luvas de procedimento;
•	 seringa de 20 ml.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 observar o estado geral do paciente;
•	 manter técnica asséptica;
•	 utilizar uma sonda para cada aspiração;
•	 não permanecer em aspiração por mais do que 10 segundos;
•	 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:
•	 utilizar uma sonda para cada aspiração de vias aéreas superiores;
•	 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;
•	 em caso de cianose perilabial, suspender a aspiração, ventilar o 

paciente, e repeti-la.

7 - REFERÊNCIA:

KNoBeL, e.; LAseLvA, C. r.;  MourA JÚNIor, D. f. Terapia Intensiva: 
Enfermagem. 1. ed. são paulo: Atheneu, 2010. 656 p.
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pop Nº 17

ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES 

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica o procedimento ao paciente. 
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avalia a narina do paciente para definir 
o calibre da sonda de aspiração a ser 
utilizada.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o epI adequado. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente, elevando a cabe-
ceira entre 30 e 45º.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oxigena o paciente por cerca 
de um minuto com o auxílio da 
macronebulização.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre o invólucro da sonda de 
aspiração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão dominante, conecta a son-
da à extremidade do coletor do sistema 
fechado de aspiração com a descrição 
Paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Com a mão não dominante, liga o 
sistema de vácuo, deixando a pressão 
entre 80 e 120 mmHg.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

pinça o circuito de aspiração, bloque-
ando o vácuo na introdução da sonda 
de aspiração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Introduz a sonda pinçada na narina. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica a aspiração enquanto remove e 
gira suavemente a sonda em movimen-
tos de 360°.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Contiuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira no menor tempo possível, não 
excedendo 10 segundos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oxigena o paciente com o dispositivo 
adequado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

repete as etapas por 10 a 15 segundos, 
até que a via respiratória esteja limpa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira a cavidade orofaríngea com 
o cuidado de não retornar à narina, 
evitando, assim, a contaminação.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza a sonda. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

utiliza uma nova sonda se houver 
necessidade de retornar à narina.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

utiliza a ampola de água destilada ou 
soro fisiológico para lavar o circuito 
do coletor do sistema fechado de 
aspiração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha a extremidade do circuito do 
coletor do sistema fechado de aspira-
ção, pendura-o e desliga o vacuômetro.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente, certificando-se 
de que esteja confortável.
observa a frequência e os movimentos 
respiratórios.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Adapta a macronebulização, se estiver 
em uso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o epI. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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pop Nº 17

ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES 

8 - Contiuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Documenta o volume, a coloração e a 
consistência das secreções em impres-
so próprio.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra os gastos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Assina e carimba. Após o passo 
anterior.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 18
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten           

revisão: sonia Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
processo de higienização corporal realizado em pacientes parcial ou total-
mente dependentes.

2 - INDICAÇÕES:
•	 remover células mortas, micro-organismos, sujidades e odores 

corporais;
•	 estimular a circulação; 
•	 prevenir infecção;
•	 observar a integridade da pele;
•	 promover conforto e bem-estar ao paciente.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
paciente hemodinamicamente instável (contraindicação relativa).

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 biombo;
•	 mesa de Mayo;
•	 bacia;
•	 jarra com água aquecida (na ausência de carrinho de banho);
•	 sabão líquido ou sabonete; 
•	 compressas limpas ou pedaços de gaze não estéril;
•	 álcool a 70%;
•	 hamper;
•	 equipamento de proteção Individual (epI): avental, máscara, luvas 

de procedimento;
•	 toalha;
•	 roupas de cama;
•	 fralda descartável; 
•	 camisola ou pijama.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 antes de iniciar o banho, é necessário avaliar a tolerância do pacien-

te ao procedimento, assim como seu nível de conforto;
•	 caso o paciente seja dependente de alimentação enteral contínua, é 

necessário interromper o fluxo da dieta por, no mínimo, 15 minutos 
antes de iniciar o banho no leito;

•	 é importante controlar os fatores ambientais que podem alterar a 
integridade da pele, como umidade, calor e fontes externas de pres-
são (roupas de cama enrugadas e equipos de drenagem aplicados de 
forma inadequada);

•	 pacientes restritos ao leito deverão ser mantidos em posição semi-
-fowler (30 a 45º) durante e após o procedimento.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 presença de muitos aparelhos ou aparatos ligados ao paciente, difi-

cultando sua movimentação;
•	 a exposição por tempo prolongado pode resultar em desconforto e 

hipotermia;
•	 a segurança do paciente durante a execução do procedimento pode 

ser ameaçada pela sua frequente mobilização, por uma possível 
agitação e pela manutenção de grades baixas para a realização do 
banho.  

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7. ed. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

sILvA, L. D.; pereIrA, s. e. M.; Mesquita A. M. f. Procedimentos de 
Enfermagem – Semiotécnica para o Cuidado. rio de Janeiro: Medsi, 2004.

souZA, v. H. s.; MoZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospita-
lar. 2. ed. Curitiba:  Manual real, 2005.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o ambiente: posiciona biombo, 
hamper e lençóis.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Dispõe os materiais necessários ao 
banho sobre a mesa de Mayo de modo 
a facilitar seu uso e acesso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

paramenta-se com avental, máscara e 
luvas de procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o leito em posição semi-
-fowler e baixa a grade lateral mais 
próxima.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desprende a roupa de cama. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o cobertor e o travesseiro do 
leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove a camisola ou a camisa do 
paciente, mantendo o tórax protegido 
com o lençol.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higiene ocular, nasal, oral e 
facial do paciente, assim como a do 
couro cabeludo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza os membros superiores, 
posicionando a toalha de banho longi-
tudinalmente sob o braço a ser lavado. 
Inicia o procedimento pelo lado oposto 
ao seu, ou seja, do mais distal para o 
proximal.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a lavagem do braço com 
água, sabonete e compressa, fazendo 
movimentos circulares e ascendentes 
(distal-proximal, ou seja, do punho à 
região axilar).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 18

BANHO NO LEITO
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8 - Conclusão

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

enxágua o braço com compressa limpa 
e molhada, procedendo à secagem do 
membro com a toalha.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza a mão do paciente, imergin-
do-a na bacia com água e seguindo as 
orientações anteriores.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

repete o mesmo processo com o mem-
bro superior oposto.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

expõe o tórax de modo que a higieni-
zação possa ser adequadamente reali-
zada: lavagem, enxágue e secagem.
Especial atenção deve ser dada à 
lavagem das pregas cutâneas sob as 
mamas de pacientes femininas e/ou 
obesos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

expõe a região abdominal e repete o 
procedimento anterior.
Especial atenção deve ser dada à 
lavagem do umbigo e das pregas 
abdominais.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Cobre as regiões torácica e abdominal 
com lençol limpo, preservando a tem-
peratura e a privacidade do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

A região genital deve ficar protegida 
durante a higienização dos membros 
inferiores. 
repete a técnica anteriormente des-
crita e empregada para os membros 
superiores.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Imerge e higieniza os pés, um por 
vez, na bacia de banho, de forma que 
os espaços interdigitais sejam inspe-
cionados e adequadamente lavados, 
enxaguados e secos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege toda a extensão corpórea do 
paciente com um lençol; em seguida, 
procede à troca da água de banho e 
das compressas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente em decúbito 
lateral e expõe a região dorsal para que 
seja inspecionada e lavada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Conclusão

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a toalha de banho longitudinal-
mente ao longo da lateral do corpo do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava, enxágua e seca o dorso do 
paciente, iniciando pelo pescoço e 
indo até as nádegas, empregando 
movimentos longos e firmes.
Especial atenção às dobras das nádegas 
e ao ânus.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém o paciente em decúbito lateral. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove gradualmente o lençol e o tra-
çado sujos e úmidos, empurrando-os 
em direção ao centro da cama, de for-
ma que a área livre do colchão possa 
ser higienizada com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Dispõe o lençol e o traçado limpos no 
centro da cama, de modo que o local 
previamente desinfetado possa ser 
recoberto.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

repete o mesmo processo do lado 
oposto do leito; para isso, é necessário 
reposicionar o paciente no decúbito 
lateral oposto.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reposiciona o paciente em decúbito 
dorsal, mantendo-o protegido com 
lençol.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

troca a água do banho novamente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

procede à troca da compressa, à 
remoção das luvas e à higienização das 
mãos. 
Calça novas luvas de procedimento e 
utiliza nova compressa para a finaliza-
ção do banho.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

expõe a genitália (ver pop de Higiene 
Íntima).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 18

BANHO NO LEITO
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8 - Conclusão

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove as luvas de procedimento 
sujas, higieniza as mãos e calça um 
novo par de luvas para a colocação de 
fralda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

veste o paciente com camisola ou pija-
ma, acomodando-o confortavelmente 
no leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Arruma o leito. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

eleva as grades do leito. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza o ambiente, recolhe todo o 
material utilizado e despreza o lixo em 
local adequado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o material utilizado no 
banho, passível de reprocessamento, 
para o expurgo da unidade.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o procedimento realizado. Após o passo 
anterior.

prontuário 
Médico.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do pop em junho/2017.

03 revisão do pop em outubro/2016.

02 revisão do pop em 2013.

01 Criação do pop em 2000.
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 19
elaboração: Denise do Carmo Marques – Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o cateterismo vesical consiste na introdução de uma sonda de látex ou 
silicone através da uretra para o interior da bexiga.

2 - INDICAÇÕES:
cateterização permanente de curta duração:

•	 obstrução do fluxo de urina;
•	 reparo cirúrgico de bexiga, uretra e estruturas circunjacentes;
•	 prevenção de obstrução uretral por coágulos após cirurgia 

geniturinária;
•	 mensuração do débito urinário em pacientes em estado crítico;
•	 irrigações contínuas ou intermitentes da bexiga;

cateterização permanente de longa duração:
•	 retenção urinária severa com episódios recorrentes de infecção do 

trato urinário;
•	 erupções cutâneas, úlceras ou feridas irritadas pelo contato com a 

urina;
•	 controle rigoroso do balanço hídrico em pacientes graves ou que não 

possuem controle do esfíncter uretral;
•	 doença terminal, quando as trocas de roupas de cama tornam-se 

difíceis e desconfortáveis para o paciente.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 uretrorragia; 
•	 edema perineal;
•	 hipertrofia prostática;
•	 prostatite;
•	 uretrite;
•	 citostomia.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
pré-procedimento:

•	 biombo;
•	 máscara descartável;
•	 luvas de procedimento;
•	 solução antisséptica degermante;
•	 solução fisiológica;
•	 gaze; 
•	 toalha;

procedimento:
•	 bandeja para cateterismo vesical de demora (bandeja, pinça pean ou 

similar, cuba rim, cuba redonda, campo fenestrado);
•	 cateter foley de tamanho apropriado ao procedimento (ter sempre 

um cateter extra);
•	 sistema de drenagem fechado (bolsa coletora);
•	 luvas estéreis (par extra);
•	 campos, sendo um deles fenestrado;
•	 lubrificante (uso único);
•	 uma seringa de 10 ml;
•	 agulha 40x12;
•	 uma ampola de água destilada;
•	 solução antisséptica (pvpI tópico ou clorexidina aquosa); 
•	 lixeira.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 as Infecções do trato urinário (Itu) são as causas mais comuns 

de infecção hospitalar (cerca de 40%) e uma importante fonte de 
sepse. geralmente, estão associadas à drenagem da urina através 
dos cateteres instalados por via uretral;

•	 sempre que possível, deve-se usar sondagem vesical intermiten-
te, drenagem suprapúbica e sonda externa tipo preservativo como 
métodos alternativos;

•	 higienizar as mãos com água e sabão ou álcool a 70% imediatamen-
te antes e após manipulação do cateter vesical de demora e da bolsa 
coletora;

•	 não reprocessar a sonda vesical de demora ou intermitente;
•	 não desconectar o circuito em hipótese alguma;
•	 o sistema de drenagem deve funcionar em circuito fechado com um 

sistema de esvaziamento projetado para evitar contaminação;
•	 utilizar sonda de menor calibre possível para evitar trauma à uretra;

– em mulheres, utiliza-se como parâmetro cateteres de numeração 
12 a 16 fr;

– em homens, utiliza-se como parâmetro cateteres de numeração 
16 a 18 fr;

– crianças utilizam cateteres de numeração 6 a 10 Fr;
•	 utilizar coletores de urina de circuito fechado com válvula antirre-

fluxo sempre que possível;
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•	 manter drenagem contínua, sem bloqueio do fluxo por dobras do 
cateter ou da extensão da bolsa  coletora;

•	 realizar a troca do sistema caso o circuito fechado tenha sido viola-
do ou houver quebra de técnica asséptica;

•	 as lavagens/irrigações/instilações da bexiga não previnem a infecção 
associada ao cateterismo vesical, devendo ser efetuadas apenas por 
razões clínicas específicas e não como prática de rotina;

•	 evitar o contato do coletor fechado com o chão ou com o frasco de 
coleta;

•	 realizar higiene da região perineal diariamente, pelo menos uma vez 
ao dia, com água e sabão, incluindo a junção cateter-meato uretral;

•	 o saco coletor deve ser mantido sempre abaixo do nível da bexiga e 
esvaziado regularmente (quando alcançar 2/3 de sua capacidade ou 
a cada 6 h) para que o fluxo se mantenha contínuo e não haja perigo 
de refluxo; 

•	 caso seja necessário elevar a bolsa durante a transferência do pacien-
te para um leito ou maca, deve-se clampear a sonda ou esvaziar 
primeiro o seu conteúdo para a bolsa coletora;

•	 a fixação do cateter deve ser refeita a cada 24 h;
•	 a remoção do cateter deve ser realizada o mais precocemente possí-

vel. É normal que o paciente experimente alguma disúria (especial-
mente se o cateter for mantido por vários dias ou semanas) até que a 
bexiga recupere o tônus completo. Alguns pacientes também expe-
rimentam maior frequência de micção ou retenção urinária.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 falha na técnica asséptica de cateterização e manuseio inadequado 

do sistema de drenagem fechado; 
•	 a presença de sonda vesical de demora por si só constitui fator de 

risco para a ocorrência de infecção do trato urinário. Além disso, 
outras condições como idade avançada, sexo feminino e doença de 
base severa são fatores predisponentes à manifestação de infecção;

•	 antes de insuflar o balão, certificar-se de que o cateter foi totalmen-
te introduzido e que seja insuflado somente no interior da bexiga, 
prevenindo a ocorrência de lesões iatrogênicas.     

7 - REFERÊNCIAS:

BrAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária (ANvIsA). Critérios 
Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.  Brasília: 
Anvisa, 2009. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/
manuais/criterios_nacionais_IsC.pdf>. Acesso em: 26 out. 2016.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7 ed. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

rICHtMANN, r. Guia Prático de Controle de Infecção Hospitalar. são 
paulo: soriak, 2005.

pop Nº 19

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro Higieniza as mãos.

Antes de 
realizar o 
cateterismo 
vesical.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Avalia a necessidade de cateterização. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro organiza e prepara o material necessário 
ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Coloca gorro e máscara descartável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Dispõe o material sobre a mesa de Mayo. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Higieniza as mãos e calça as luvas de 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Auxilia ou posiciona o paciente em 
decúbito dorsal de modo confortável, 
mantendo a cabeceira do leito levemente 
elevada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

remove a calça do paciente ou deixa a 
camisola suspensa sobre o abdome.
Mantém os membros inferiores apoiados 
com travesseiros de modo que os joelhos 
fiquem levemente flexionados.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro expõe a genitália do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro realiza a higienização perineal com 
água e sabão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro enxuga a região perineal com toalha de 
banho limpa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro retira as luvas e higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Abre o pacote de cateterismo vesical. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Calça as luvas estéreis. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro organiza o material. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

solicita que um membro da equipe 
de enfermagem, já paramentado com 
máscara, o auxilie com:
a abertura dos demais materiais 
necessários: pacotes de gaze; invólucros 
da seringa, da agulha e do cateter em 
tamanho adequado; pacote contendo o 
sistema de drenagem fechado;
a colocação da solução antisséptica na 
cuba redonda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Com os materiais necessários em mãos, 
conecta a agulha na seringa; solicita a 
abertura da ampola de água destilada 
que será aspirada para inflar o balonete 
presente na sonda. 
o volume a ser aspirado depende das 
orientações do fabricante do cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

estando o cateter íntegro, acopla-o 
à extensão do sistema de drenagem 
fechado. 
Mantém a extensão livre de clampea-
mento. entretanto, o clamp de saída da 
bolsa de drenagem deve permanecer 
fechado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Dobra as gazes que serão utilizadas 
para antissepsia da região perineal e da 
genitália.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

solicita ao técnico de enfermagem que 
abra o frasco de solução antisséptica, 
desprezando um pequeno volume no 
lixo antes de preencher a cuba redonda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Paciente Feminina:

enfermeiro

retrai cuidadosamente os pequenos 
lábios para expor completamente o 
meato uretral. 
esse posicionamento deve ser mantido 
até que a antissepsia seja completamente 
realizada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 19
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Com uma pinça na mão dominante, 
pega as gazes anteriormente dobradas 
(“bonequinhas”), imergindo-as em 
solução antisséptica para limpar a região 
perineal. Deve-se usar uma gaze embebi-
da para cada movimento.
terminada a antissepsia, utiliza gazes 
secas para a secagem da área.
ATENÇÃO: a direção da antissepsia 
deve ser sempre da frente para trás.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Paciente Masculino:

enfermeiro Com a mão não dominante, mantém 
o pênis do paciente perpendicular ao 
corpo, retrai o prepúcio e expõe o meato 
uretral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Com a mão dominante, pega as gazes 
com a pinça e realiza a limpeza do pênis. 
realiza movimento circular do meato 
uretral até a base da glande.
repete a limpeza por mais três vezes, 
usando sempre gazes limpas a cada 
movimento. 
Após a limpeza, secar o local.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro remove as luvas, higieniza as mãos com 
álcool e calça novas luvas estéreis.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro posiciona o campo fenestrado de modo 
que apenas a genitália fique exposta.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Introdução do cateter:

enfermeiro

solicita que o técnico de enfermagem 
abra o lubrificante, despreze um 
pequeno volume no lixo e, em seguida, 
coloque seu conteúdo sobre uma gaze 
estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Com o cateter em mãos, lubrifica sua 
face externa com o auxílio da gaze 
contendo o lubrificante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Paciente Feminina:

enfermeiro

expõe o meato uretral com a mão não 
dominante e inicia a inserção da sonda 
com ajuda da pinça ou com a própria 
mão dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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pop Nº 19

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Avança o cateter em aproximadamente 5 
a 8 cm ou até que a urina reflua; quando 
isso ocorrer, avance o cateter por mais 2 
a 5 cm.
se não houver fluxo de urina, verifica 
se o cateter está na vagina. se tiver sido 
colocado erroneamente, mantém o cate-
ter na vagina como marcação, indicando 
onde não inserir. Insere um novo cateter 
estéril no meato uretral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

feita a inserção correta, solta os peque-
nos lábios, segura o cateter com a mão 
não dominante e infla o balonete.
traciona levemente a sonda para certifi-
car-se de que ela se encontra ancorada 
na bexiga.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Paciente Masculino:

enfermeiro

Com a mão não dominante, mantém 
o pênis do paciente perpendicular ao 
corpo, retrai o prepúcio e expõe o meato 
uretral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Com o cateter lubrificado, avança de 15 a 
20 cm ou até que a urina flua. Quando a 
urina aparecer, avança o cateter por mais 
2 a 5 cm.
Caso haja resistência, retira o cateter; 
não se deve forçá-lo através da uretra.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Após a inserção, mantém o cateter segu-
ro pela mão não dominante enquanto o 
balonete é inflado.
traciona levemente o cateter para certi-
ficar-se de que ele se encontra ancorado 
na bexiga.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Ao final do procedimento, fixa o cateter 
na face interna da coxa de pacientes do 
sexo feminino. 
No caso dos pacientes masculinos, 
a fixação deve ser feita na região 
suprapúbica.
O cateter deve ser fixado de forma que 
não seja tracionado e que o movimento 
não crie tensão sobre o cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

posiciona a bolsa coletora abaixo do 
nível da bexiga, fixando-a na armação 
da cama, e nunca nas grades laterais do 
leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Identifica o procedimento na bolsa 
coletora com: data, número da sonda, 
volume de água no balonete, nome do 
profissional e setor.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro recolhe o material utilizado e remove as 
luvas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Auxilia ou posiciona o paciente de forma 
confortável no leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Despreza o lixo em local adequado, e 
encaminha a bandeja completa para o 
expurgo.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 20
elaboração: Denise do Carmo Marques – Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o cateterismo vesical intermitente consiste na introdução de um cateter de 
plástico através da uretra para o interior da bexiga, propiciando a drenagem 
periódica da urina. Na técnica intermitente, introduz-se um cateter reto e 
descartável longo o suficiente para drenar a bexiga por 5 a 10 minutos.

2 - INDICAÇÕES:
•	 alívio do desconforto da distensão vesical (medida de descompres-

são para retenção urinária);
•	 obtenção de amostra estéril de urina, quando por outro meio não 

for possível;
•	 tratamento a longo prazo de pacientes com lesões de medula espi-

nhal, degeneração neuromuscular ou disfunção vesical neurogênica.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 uretrorragia;
•	 edema perineal;
•	 hipertrofia prostática;
•	 prostatite;
•	 uretrite;
•	 cistostomia.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 biombo;
•	 máscara descartável;
•	 luvas de procedimento;
•	 solução fisiológica/água destilada;
•	 gaze;
•	 cuba rim;
•	 toalha;
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•	 cateter vesical de tamanho apropriado (ter sempre um cateter extra);
•	 saco coletor;
•	 lubrificante, se necessário;
•	 solução antisséptica tópica (clorexidina aquosa).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
As Infecções do trato urinário (Itu) são as causas mais comuns de infecção 
hospitalar (cerca de 40%) e uma importante fonte de sepse. geralmente, 
estão associadas à drenagem de urina através dos cateteres instalados por 
via uretral.

6 - PONTOS CRíTICOS:
ocorrência de infecção do trato urinário.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária (ANvIsA). Critérios 
Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.  Brasília: 
Anvisa, 2009. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/
manuais/criterios_nacionais_IsC.pdf>. Acesso em: 26 out. 2016.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7 ed. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.
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pop Nº 20

CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Higieniza as mãos.

Antes de 
realizar o 
cateterismo 
vesical.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

Avalia a necessidade de cateterização: 
referência de desconforto pelo paciente, 
inspeção e palpação de globo vesical 
(bexigoma).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro organiza e prepara o material necessário 
ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Dispõe o material sobre a mesa de Mayo. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Higieniza as mãos, calça as luvas 
de procedimento e coloca a máscara 
descartável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Auxilia ou posiciona o paciente em 
decúbito dorsal de modo confortável, 
mantendo a cabeceira do leito levemente 
elevada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

remove a calça do paciente ou deixa a 
camisola suspensa sobre o abdome.
Mantém os membros inferiores apoiados 
com travesseiros de modo que os joelhos 
fiquem levemente flexionados.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro expõe a genitália do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro realiza a higienização perineal com 
água e sabão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro enxuga a região perineal com toalha de 
banho limpa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro retira as luvas e higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Abre o invólucro do cateter e um pacote 
pequeno de gaze.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Calça as luvas de procedimento e 
expõe o meato uretral com a mão não 
dominante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Com a mão dominante, procede à 
antissepsia da região íntima com solução 
antisséptica aquosa (clorexidina aquosa).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Antes de iniciar o procedimento de 
inserção do cateter na uretra, posiciona 
a extremidade oposta do cateter no 
interior do saco coletor.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Inicia o procedimento introduzindo o 
cateter aproximadamente 7 cm; dire-
ciona o cateter para baixo e para trás, 
avançando até que a urina reflua.
se preferível, lubrifica a sonda com uma 
pequena quantidade de lubrificante 
colocada sobre uma das gazes.
Cateterização feminina: se não houver 
fluxo de urina, verificar se o cateter está 
na vagina. se tiver sido colocado erro-
neamente, mantém o cateter na vagina 
como marcação, indicando onde não 
inserir, e insere um novo cateter estéril 
no meato uretral.
Caso haja resistência, retira o cateter; 
não se deve forçá-lo através da uretra.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Após a inserção, mantém o cateter segu-
ro até que toda a urina seja drenada.
para se certificar de que todo o conteúdo 
urinário foi eliminado, palpa a bexiga do 
paciente. Caso seja constatada presença 
de urina residual, realiza as manobras de 
Credé e valsalva.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro terminado o procedimento, remove o 
cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

realiza o enxágue da região íntima com 
sf 0,9% ou água destilada, retirando 
todo o excesso da solução antisséptica, 
pois pode causar irritação na pele e até 
queimadura.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro verifica o volume drenado e faz o 
registro.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro recolhe o material utilizado. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
remove as luvas e higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o lixo em local adequado. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...
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pop Nº 20

CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro registra o procedimento no impresso 
evolução de enfermagem.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 21
elaboração: Marcela Cristina de oliveira gatti – 1° ten           

revisão: Camila Dias da paixão – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na coleta, em recipiente específico estéril, de uma amostra de 
urina de jato médio para avaliação laboratorial.

2 - INDICAÇÃO:
Diagnóstico e monitoramento de:

•	 doenças renais e do trato urinário; 
•	 doenças sistêmicas ou metabólicas; 
•	 doenças hepáticas e biliares; 
•	 desordens hemolíticas.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
pacientes anúricos.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cuba rim ou bandeja;
•	 álcool a 70%;
•	 comadre ou patinho, se necessário;
•	 luvas de procedimento;
•	 material para higiene genital;
•	 frasco de plástico estéril para coleta;
•	 etiqueta de identificação do material;
•	 seringa de 20 ml para coleta da urina, quando necessário;
•	 material para cateterismo vesical intermitente, quando o paciente 

não controlar a diurese.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 coletar a primeira urina da manhã ou duas horas após a última 

micção. Deve-se coletar cerca de 20 ml para a realização de exame 
de elementos anormais na urina (eAs); 
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•	 quando a amostra do material apresentar uma quantidade insufi-
ciente, deve-se repetir o procedimento.

•	 todos os frascos com amostras de urina devem ficar bem tampados, 
apropriadamente identificados no pote e não na tampa;  

•	 se a amostra não puder ser entregue ao laboratório dentro de uma 
hora, deve-se refrigerá-la (quando existir geladeira específica para 
armazenamento de material biológico no setor); 

•	 para mulheres, evitar a coleta no período menstrual ou durante o 
uso de pomadas ou cremes vaginais. Caso seja imprescindível, pode 
ser utilizado tampão vaginal durante a coleta; 

•	 pacientes em uso de cateter vesical de demora: coletar a urina no 
ejetor lateral utilizando seringa e agulha com técnica asséptica; 
clampear o circuito do coletor de urina uma hora antes do proce-
dimento; realizar previamente a desinfecção com álcool a 70% 
utilizando equipamento de proteção adequado (máscara cirúrgica, 
óculos de proteção e luvas de procedimento);  

•	 em pacientes com incontinência urinária ou não colaborativos, deve-
-se proceder ao cateterismo vesical intermitente.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 realizar higiene íntima adequada antes do procedimento;
•	 paciente em uso de sonda vesical de demora: clampear a sonda, 

fazer desinfecção com álcool a 70% e colher a urina com seringa.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7 ed. 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.
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pop Nº 21

COLETA DE URINA PARA EAS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lê o pedido de exame do paciente.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a etiqueta de identificação do mate-
rial contendo nome completo do pacien-
te, leito, prontuário, data e horário.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material para o procedimento, 
colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a etiqueta de identificação no 
frasco de coleta do material. Não colo-
car na tampa.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja até a unidade do pacien-
te e a coloca na mesa de cabeceira.

No início do 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o acompanhante 
quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

promove a privacidade, utilizando 
biombos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona adequadamente o paciente 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higiene íntima do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...



124

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o primeiro jato de urina e 
fornece o jato intermediário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a urinar diretamente 
no coletor de urina ou em comadre / 
patinho limpo e seco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira a urina da comadre ou do pati-
nho com seringa, caso seja necessário, e 
coloca no frasco identificado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a organização da unidade do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos locais 
apropriados.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz as anotações necessárias, incluindo 
as características da urina. 
Assina e carimba o relato.

Após o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o material coletado para o 
laboratório, registrando o recebimento 
no Livro de protocolo do setor.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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POP Nº 22
elaboração: Marcela Cristina de oliveira gatti – 1° ten           

revisão: Camila Dias da paixão – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
A urinocultura é um estudo realizado em laboratórios de microbiologia 
que consiste na coleta da urina com a finalidade de identificar o germe 
causador de uma infecção urinária. Além disso, a urinocultura também 
determina o grau de sensibilidade ou resistência aos antibióticos para o 
tipo de infecção, permitindo ao médico responsável prescrever o tratamen-
to adequado para o paciente.

2 - INDICAÇÃO:
Diagnóstico de infecções de trato urinário.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Contraindicado para pacientes anúricos.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 água, sabão e gaze;
•	 bandeja;
•	 etiqueta para identificação;
•	 luvas de procedimento;
•	 bolas de algodão;
•	 solução de gluconato de clorexidina;
•	 seringa de 20 ml;
•	 agulha 30x7mm;
•	 frasco tipo tubo de ensaio devidamente identificado para o acondi-

cionamento da amostra.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a coleta de urina deve seguir técnica asséptica rigorosa, evitando 

contaminação da urina com a microbiota da genitália;
•	 o ideal é a coleta da primeira urina da manhã; se isso não for possí-

vel, realizar a coleta no mínimo duas a três horas após a última 
micção;

•	 para a coleta de urina para análise bioquímica, utilizar o frasco do 
laboratório.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 realizar uma boa higiene íntima antes do procedimento;
•	 paciente em uso de sonda vesical de demora: clampear a sonda, 

fazer desinfecção e colher a urina com seringa.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 7 ed. 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.
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pop Nº 22

COLETA DE URINA PARA URINOCULTURA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica o pedido de exame do 
paciente.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a etiqueta de identificação do 
material contendo nome completo do 
paciente, prontuário, data e leito.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material para o procedimento, 
colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a etiqueta de identificação 
no frasco de coleta do material. Não 
colocar na tampa.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja até a unidade do 
paciente e a coloca na mesa de 
cabeceira.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o acompanhan-
te quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

promove a privacidade utilizando 
biombos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona adequadamente o paciente 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higiene íntima do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o primeiro jato de urina e 
coleta o jato intermediário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a urinar diretamente 
no coletor de urina ou em comadre ou 
patinho limpo e seco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Depois de o paciente ter urinado, 
aspira a urina com a seringa (caso 
seja necessário) e a coloca no frasco 
identificado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a organização da unidade do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos 
locais apropriados.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza as anotações necessárias, 
incluindo as características da urina; 
assina e carimba o relato.

Após o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o material coletado para o 
laboratório, registrando o recebimento 
no livro de protocolo do setor.

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

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 23
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten                  

revisão: Leandro de paula – 2° ten                                                                     

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em conferir a disponibilidade, a quantidade e a validade dos mate-
riais e medicamentos que compõem o carro de parada Cardiorrespiratória 
(pCr), assim como providenciar de imediato a reposição do que for 
necessário.

2 - INDICAÇÃO:
garantir os recursos para o atendimento no procedimento de ressuscitação 
cardiopulmonar e nos cuidados pós-ressuscitação.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4- MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 planilha de Controle Diário;
•	 lacre do carro de emergência (carro de pCr).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a conferência mensal do carro de emergência, que inclui a data de valida-
de dos itens que o compõem, deve ser realizada pelo enfermeiro (ou pelo 
técnico/Auxiliar determinado pelo enfermeiro) e registrada em impresso 
próprio.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Após a utilização do carro de emergência, a reposição dos medicamentos 
e materiais deve ser realizada imediatamente.
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7 - REFERÊNCIAS:
AMerICAN HeArt AssoCIAtIoN. Aspectos mais relevantes das dire-
trizes da American Heart Association sobre ressuscitação cardiopulmo-
nar e atendimento cardiovascular de emergência. Currents in Emergency 
Cardiovascular Care. 2006; v. 4, n.16. p.1-27. 

BeLLAN, M. C.; ArAÚJo, I. I. M.; ArAÚJo, s. Capacitação teórica do 
enfermeiro para o atendimento da parada cardiorrespiratória. Revista 
Brasileira de Enfermagem. 2010. v. 63, n, 6, p. 1019-1027.

BrAsIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamen-
tação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Brasília, Df, 26 jun. 1986.  Disponível 
em: <http://www.planalto .gov.br/ccivil_03/leis/L7498.htm>. Acesso em: 3 
nov. 2016.

______. Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem 
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Brasília, Df, 9 jun. 1987. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D94406.htm>. Acesso em: 3 nov. 2016.

CoNseLHo regIoNAL De eNferMAgeM De são pAuLo. parecer 
CoreN-sp CAt nº 030/2010, atualizado em 11/11/2011. Atendimento ao 
paciente em parada cardiorrespiratória (PCR). são paulo: CoreN-sp, 
2010.  Disponível em: <http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/pare-
cer_coren_sp_2010_30.pdf>. Acesso em 3 nov. 2016.

KNoBeL, e. et al. ressuscitação cardiopulmonar cerebral. In:  KNoBeL, 
e. et al. Terapia Intensiva: Enfermagem. são paulo: Atheneu, 2006. p. 
275-88. 

poNtes, v. o.; freIre, I. L. s.; MeNDoNÇA, A. e. o.; sANtANA, s. s.; 
torres, g. v. Atualização bibliográfica sobre protocolos para instituição 
dos carros de emergência. FIEP Bulletin, v. 80 - special edition, Article I, 
2010. Disponível em: <http://www. fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/
issue/view/10>. Acesso em 3 nov. 2016.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Certifica-se do profissional responsável 
por conferir o carro de emergência no 
turno.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
Confere o número do lacre do carro de 
emergência.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
registra o número do lacre, o nome do 
profissional e o CoreN.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

se o carro de emergência estiver 
aberto:
•	confere todos os itens e, na ausência 

de qualquer um deles, providencia a 
reposição;

•	caso não seja possível a reposição 
no momento da conferência, registra 
na planilha ou no Livro de ordens e 
ocorrências o item em falta e a previ-
são para a sua reposição;

•	comunica prontamente à Chefia de 
enfermagem a falta do item; registra 
e sinaliza na passagem de plantão;

•	lacra o carro de pCr.

Imediatamente.
posto de 
enfermagem.

enfermeiro

testa o desfibrilador conforme reco-
mendado pelo fabricante da marca do 
aparelho e registra. 
verifica se o desfibrilador está conec-
tado à rede elétrica.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
se o desfibrilador apresentar proble-
ma, providencia a substituição com a 
Chefia.

Imediatamente.
posto de 
enfermagem.

enfermeiro

testa o laringoscópio, checando todas 
as lâmpadas das lâminas disponíveis, e 
verifica se há pilhas reservas.  
se necessário, providencia reposição.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
verifica se há reanimador manu-
al (Ambu) disponível e providencia 
imediatamente se não houver.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

continua...

pop Nº 23

CONFERÊNCIA  DO CARRO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

substitui, com 15 dias de antecedência, 
itens com prazo de validade próximo 
do vencimento, justificando a repo-
sição à farmácia e ao Depósito de 
Material Cirúrgico (DMC) através do 
Documento Interno do exército (DIex), 
que deve ser entregue junto com os 
materiais a vencer.

Mensalmente.
posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 24
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten           

revisão: Leandro de paula – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em monitorar as temperaturas a fim de garantir a adequada 
preservação de medicamentos e outros produtos recomendados.

2 - INDICAÇÃO:
todas as unidades que possuem geladeira.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4- MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 termômetro;
•	 impresso de Controle de temperatura da geladeira.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a temperatura deve ficar entre 2º C e 8º C; 
•	 o visor do termômetro deve ser fixado na geladeira (em cima ou na 

lateral); 
•	 manter o sensor dentro do refrigerador no ponto em que é necessá-

ria a medição (próximo da medicação);
•	 evitar contato do sensor do termômetro com qualquer objeto; 
•	 a geladeira deve ser exclusiva para medicamentos e produtos 

recomendados;
•	 os medicamentos não devem ser colocados dentro de caixa de 

isopor nem na porta da geladeira;
•	 avisar ao enfermeiro caso haja qualquer alteração nos valores e 

anotar; 
•	 em caso de temperatura inadequada, corrigir a potência da geladei-

ra; caso persista a alteração, deve ser feita solicitação de revisão à 
Manutenção;



134

•	 manter a geladeira afastada da parede e observar se a porta está 
completamente fechada; 

•	 o impresso preenchido deve ser guardado por um período de três 
meses.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 não realização da conferência;
•	 registro inadequado das temperaturas;
•	 termômetro defeituoso.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Ministério da saúde.  secretaria de vigilância sanitária. portaria 
nº 272, de 8 de abril de 1998.  Aprova o regulamento técnico para fixar os 
requisitos mínimos exigidos para a terapia de Nutrição parenteral. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 23 abr. 1998.  

______. Ministério da saúde. secretaria Nacional de Ações Básicas de 
saúde. programa Nacional de Imunizações. Rede de Frio: noções básicas 
de refrigeração e procedimentos para conservação de imunobiológicos. 
Brasília: Centro de Documentação do Ministério da saúde, 1988.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro elabora a escala do profissional que irá 
realizar a conferência da temperatura.

No início do 
mês.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Confere a temperatura no início de 
cada plantão.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro verifica a temperatura a máxima e 
anota.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro verifica a temperatura mínima e anota. No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro verifica a temperatura do momento e 
anota.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Dá o comando reset para a próxima 
conferência.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro registra seu nome e o horário da 
conferência no impresso próprio.

No início do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

substitui, com 15 dias de antecedência, 
itens com prazo de validade próximo 
do vencimento, justificando a reposi-
ção à farmácia através do Documento 
Interno do exército (DIex), que deve 
ser entregue junto com os medicamen-
tos a vencer.

Mensalmente. posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do procedimento em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro de 2016.

pop Nº 24

CONTROLE DE TEMPERATURA DE GELADEIRA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 25
elaboração: thuany de oliveira Abreu – 2° ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano de souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

C
L
IS

T
E
R

 G
L
IC

E
R

IN
A

D
O

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na introdução de uma solução de pequeno volume (até 500 ml) 
no intestino através do reto, por via anal, lubrificando e colaborando para 
o seu esvaziamento.

2 - INDICAÇÃO:
o clister glicerinado, ou enema, é utilizado para:

•	 preparar o paciente para exames proctológicos, radiológicos e 
cirurgias; 

•	 remover fezes acumuladas; 
•	 aliviar distensão abdominal, flatulência e constipação.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 presença ou suspeita de apendicite;
•	 obstrução intestinal;
•	 sangramento retal;
•	 colite ulcerativa;
•	 alergia conhecida aos componentes da fórmula.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja de aço inoxidável; 
•	 clister glicerinado ou enema; 
•	 um par de luvas de procedimento; 
•	 lubrificante solúvel em água; 
•	 papel higiênico;
•	 fralda descartável; 
•	 um oleado e um traçado; 
•	 uma comadre; 
•	 material para higiene externa.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 introduzir o máximo de volume suportado pelo paciente;
•	 observar o ânus do paciente para que não haja lesão em possíveis 

hemorroidas;
•	 solicitar ao paciente que não faça força no momento da introdução 

do líquido;
•	 registrar na ficha de evolução de enfermagem o procedimento e o 

material utilizado, além do resultado do procedimento: quantidade 
de fezes eliminadas, características e odor;

•	 checar na prescrição médica o horário do procedimento.

6 - PONTO CRíTICO:
observar sinais de dor, desconforto, sangramento e hipotensão durante o 
procedimento, comunicando as intercorrências ao médico solicitante.

7 - REFERÊNCIAS:
CArMAgNANI, M. I. s. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. 
rio de Janeiro: Interlivros, 1995.

souZA, v. H. s.; MoZACHI, N. O Hospital: Manual do Ambiente 
Hospitalar. 3. ed. Curitiba:  Manual real, 2009.
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pop Nº 25

CLISTER GLICERINADO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica a prescrição médica.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o material. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Leva o material para o quarto do 
paciente na bandeja.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica o procedimento ao paciente e/
ou ao acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

forra a cama com o oleado e o traçado. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o paciente na posição de 
sims: decúbito lateral esquerdo, com 
o membro inferior direito em flexão 
e o inferior esquerdo estendido ou 
levemente flexionado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a cabeceira do leito a zero 
grau.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a tampa da cânula/sonda retal 
do frasco de clister glicerinado (ou 
enema) ou outra solução prescrita.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lubrifica a cânula/sonda retal com a 
xilocaína geleia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Insere suavemente a cânula/sonda no 
reto, utilizando a gaze.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Introduz o líquido, comprimindo o 
frasco suavemente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a cânula do reto. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a manter a posição 
até sentir forte vontade de evacuar (se 
possível, de 2 a 5 minutos).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe o material. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Auxilia o paciente a ir ao banheiro ou 
coloca-o na comadre.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Auxilia o paciente a realizar a higiene 
externa, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra no prontuário horário, tempe-
ratura e assinatura.

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 maio/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2010.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 26
elaboração: Denise do Carmo Marques – Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

C
U
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A
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S 
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M

O
R

T
E

1 - DEFINIÇÃO:
o procedimento inclui o preparo e encaminhamento do corpo depois de 
constatado o óbito; tem o intuito de preservar a dignidade da pessoa huma-
na após o seu falecimento.

2 - INDICAÇÃO:
sempre que ocorrer óbito no setor.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não se aplica.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 algodão;
•	 luvas de procedimento;
•	 bacia para banho;
•	 água morna;
•	 toalha de banho; 
•	 compressas;
•	 fralda descartável;
•	 esparadrapo;
•	 saco de óbito;
•	 etiqueta de identificação.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 constatado o óbito, a família deve ser comunicada para que possí-

veis suportes (psicológicos, emocionais, espirituais) possam ser 
oferecidos/solicitados, conforme se perceba a necessidade ou sejam 
requeridos pelos próprios familiares. esse comunicado é realizado 
pelo Chefe de equipe escalado ou pelo médico plantonista; 

•	 o Atestado de Óbito é fornecido pelo serviço Médico Legal e preen-
chido pelo médico plantonista. 
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 erro na identificação do corpo;
•	 erro no preenchimento do Atestado de Óbito;
•	 falha no preparo do corpo (não tamponamento de orifícios 

secretivos). 

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 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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pop Nº 26

CUIDADOS PÓS-MORTE

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

preenche o formulário de Notificação 
de Óbito em três vias e solicita aos 
padioleiros que realizem o encaminha-
mento das vias:
1. ao supervisor de Dia;
2. à supervisão de enfermagem;
3. a terceira deve ser encaminhada 
junto ao corpo para o serviço Médico 
Legal.

Quando for 
constatado 
óbito no setor.

unidade de 
internação.

técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos e organiza o mate-
rial necessário para a realização do 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem Calça as luvas de procedimento. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

procede à retirada de cateteres, son-
das, curativos e fixações.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem procede à higienização do corpo; Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

tampona as cavidades naturais do 
corpo com algodão, caso haja extrava-
samento de secreções.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

refaz curativos e estanca sangramen-
tos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Imobiliza a mandíbula com atadura 
de modo a manter a cavidade oral 
fechada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem posiciona o corpo em decúbito dorsal. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

realiza a colocação de fralda em caso 
de drenagem persistente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

fixa identificação no tórax. Nela devem 
constar as seguintes informações: 
nome completo, data de nascimento, 
registro, convênio, setor de origem, 
número do leito, horário e data do 
óbito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

envolve o corpo já preparado em saco 
de óbito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

fixa identificação na face externa do 
saco de óbito. Nela devem constar: 
nome completo, data de nascimento, 
número de registro, convênio, unidade 
de internação, número do leito, horário 
e data do óbito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta a equipe de padioleiros para 
o encaminhamento do corpo, devi-
damente preparado e identificado, ao 
serviço Médico Legal.

Após o passo 
anterior.

unidade de 
internação.

técnico de 
enfermagem

Mobiliza o corpo do leito para a maca 
de transporte.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

enquanto o transporte é realizado, 
outro membro da equipe recolhe os 
materiais e resíduos gerados e efetua 
a correta deposição na lixeira para 
resíduos contaminados e no expurgo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

solicita que a equipe de limpeza e 
higienização realize a limpeza terminal 
do leito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem remove as luvas e higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

procede às anotações pertinentes rela-
tivas ao cuidado pós-morte prestado 
e ao horário de encaminhamento do 
corpo ao serviço Médico Legal.

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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 27
elaboração: thuany de oliveira Abreu – 2° ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano de souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o parecer nº 043/2013 do Conselho regional de enfermagem de são paulo 
recomenda que a lavagem do cateter e a administração de medicamentos 
sejam, preferencialmente, realizadas por enfermeiros. 
o técnico de enfermagem, treinado e supervisionado por um enfermeiro 
habilitado, poderá realizar a lavagem do pICC, a administração de medi-
camentos e a realização de curativo, conforme o protocolo desenvolvido 
pela instituição. 

2 - INDICAÇÃO:
pacientes com pICC.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 um curativo transparente semipermeável estéril; 
•	 100 ml de clorexidina alcoólica a 0,5% ou álcool a 70%; 
•	 um par de luvas cirúrgicas; 
•	 uma máscara cirúrgica;
•	 gaze estéril;
•	 estabilizador.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 é recomendável a troca do curativo a cada sete dias ou quando 

necessário;
•	 caso seja necessário realizar curva de segurança, deve-se estabilizar 

o cateter para cima da inserção, fazendo uma curva não maior do 
que 3 cm paralelamente à veia puncionada;

•	 as setas azuis impressas no dispositivo devem estar sempre direcio-
nadas para a inserção do cateter.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 o curativo deve ser oclusivo e compressivo nas primeiras 24 horas, 

com gaze estéril e fita porosa; caso esteja sujo, úmido ou solto, deve 
ser trocado de imediato;

•	 após as 24 horas, deve-se realizar a troca pela película transparente 
semipermeável estéril, própria para cateter central;

•	 se depois das 24 horas houver sangramento presente, optar nova-
mente pelo curativo oclusivo e compressivo;

•	 a troca de rotina da película transparente deve obedecer às orien-
tações do fabricante, que, geralmente, recomendam o intervalo de 
sete dias;

•	 o procedimento do curativo deve seguir rigorosa técnica estéril com 
clorexidina alcoólica a 0,5%, assim como é realizado o curativo do 
cateter venoso central (CvC); 

•	 observar sinais de dor, calor, exsudato ou eritema na inserção do 
cateter. Caso presentes, comunicar à equipe médica e/ou ao time de 
pICC / grupo de Cateteres;

•	 antes do procedimento, aferir o perímetro braquial conforme deli-
mitado (10 cm acima da fossa cubital) e verificar se houve alteração.

7 - REFERÊNCIAS:
CoNseLHo feDerAL De eNferMAgeM (CofeN). parecer nº 15/2014/
CofeN/CtLN. Legislação profissional. Definição da prática da anestesia 
local pelo Enfermeiro da Inserção do PICC. Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://www.cofen.gov.br/parecer-n-152014 cofenctln_50321.html>. Acesso 
em: 3 nov. 2016. 

CoNseLHo regIoNAL De eNferMAgeM De são pAuLo. parecer 
Ct CoreN-sp 043/2013, atualizado em jun. 2014. Passagem, cuidados e 
manutenção de PICC e cateterismo umbilical. são paulo: CoreN-sp, 2014.  
Disponível em: <http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_
coren_sp_2013_43.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.
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pop Nº 27

CURATIVO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC)

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes de iniciar 
o preparo do 
material.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa os materiais. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Dirige-se ao paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o familiar 
quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o curativo anterior com cuidado, 
evitando tocar no cateter e na área de 
inserção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Caso seja película transparente, puxa 
de modo perpendicular à pele do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a luva de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz fricção das mãos com clorexidina 
alcoólica a 0,5%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça luvas estéreis. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a limpeza da área de inserção 
com gaze embebida com solução salina 
(sf 0,9%), removendo resíduos (se 
houver).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica a solução de clorexidina alcoóli-
ca a 0,5% com auxilio de gaze estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Certifica-se da posição do corpo do 
cateter para que não ocorra exterioriza-
ção acidental.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa a medida do corpo do cateter. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Nunca reintroduz o cateter caso ocor-
ra exteriorização acidental.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Inspeciona o sítio de inserção. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a caixa de acrílico do estabili-
zador e retira o cateter com cuidado, 
segurando-o pela asa de sutura.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o estabilizador com o auxílio de 
clorexidina a 0,5% ou álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a antissepsia do local com 
clorexidina a 0,5% ou álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica o sachê preparatório de pele, 
que acompanha o estabilizador, 
somente onde será colocado o outro 
estabilizador. Não aplicar em outro 
local.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

espera secar (cerca de 3 segundos). Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a caixa de acrílico do novo 
estabilizador, acopla a asa de sutura 
nas hastes azuis do produto e fecha, 
ouvindo um “click”.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove as fitas aderentes do estabi-
lizador e aplica na pele do paciente, 
no local onde previamente foi usado o 
sachê.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha o curativo conforme a técnica 
recomendada.
Coloca a data de troca no curativo, 
além de nome e turno de quem a 
realizou.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 27

CURATIVO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC)

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Não molha e nem aplica outros adesi-
vos e/ou pomadas no estabilizador.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o material utilizado duran-
te o procedimento ao local apropriado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra no prontuário a evolução do 
procedimento.

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.





151

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 28
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten           

revisão: Leandro de paula – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste em realizar a manutenção e a higiene da geladeira a fim de garan-
tir a adequada preservação de medicamentos, nutrição parenteral e outros 
produtos recomendados.

2 - INDICAÇÃO:
todas as unidades que possuem geladeira.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4- MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 pano limpo;
•	 água;
•	 material de limpeza preconizado pela Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH);
•	 planilha de Controle de Limpeza da geladeira.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a limpeza da geladeira deve ser feita a cada 15 dias, planejada de 

acordo com o turno e seguida do preenchimento da planilha de 
Controle de Limpeza da geladeira;

•	 a efetivação da limpeza da geladeira com a frequência necessária é 
de responsabilidade do enfermeiro, que determinará o dia e o perí-
odo de realização pela equipe de limpeza; 

•	 após o término do procedimento pelo auxiliar de limpeza, o profis-
sional de enfermagem deve conferir se a limpeza da geladeira está 
adequada e, em seguida, datar, assinar e carimbar a planilha de 
Controle de Limpeza da geladeira;

•	 a empresa de higienização do hospital utiliza materiais próprios 
para a limpeza de geladeira indicados pela CCIH.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 verificar a temperatura da geladeira antes de guardar as medicações; 
•	 os medicamentos não devem ser colocados dentro de caixa de 

isopor nem na porta da geladeira.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Ministério da saúde.  secretaria de vigilância sanitária. portaria 
nº 272, de 8 de abril de 1998.  Aprova o regulamento técnico para fixar os 
requisitos mínimos exigidos para a terapia de Nutrição parenteral. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 23 abr. 1998.  

______. Ministério da saúde. secretaria Nacional de Ações Básicas de 
saúde. programa Nacional de Imunizações. Rede de Frio: noções básicas 
de refrigeração e procedimentos para conservação de imunobiológicos. 
Brasília: Centro de Documentação do Ministério da saúde, 1988.

______. Agência Nacional de vigilância sanitária (Anvisa). segurança do 
paciente em serviços de saúde. limpeza e Desinfecção de Superfícies. 
Brasília-Df, Anvisa, 2010. 116p. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/
redeamb/manual-limpeza-edesinfeccaodesuperfcies>. Acesso em: 18 out. 
2017.

prefeIturA MuNICIpAL De rIBeIrão preto-sp. secretaria Municipal 
da saúde. Comissão de Controle de Infecção (CCI-sMs). Manual de limpeza, 
Desinfecção e Esterilização em Unidades de Saúde. ribeirão preto: sMs, 
2006. Disponível em: < https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/pdf/m-
-limp-desinfec-superficie.pdf>. Acesso em: 18 out. 2017.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro programa o dia de limpeza da 
geladeira.

Antes de 
completar 15 
dias da limpeza 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira os medicamentos e guarda 
em geladeira no setor previamente 
combinado.

No dia da 
limpeza.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o termômetro. No dia da 
limpeza.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desliga a geladeira para degelo. No dia da 
limpeza.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

supervisiona a higienização realizada 
pela equipe de limpeza.

Durante a 
limpeza.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Instala o termômetro, religa a geladeira 
e aguarda alcançar a temperatura 
adequada (de 2 a 8 ºC).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retorna com os medicamentos para a 
geladeira.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra no impresso próprio a data da 
limpeza, assina e carimba.

Após o passo 
anterior. posto de 

enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro de 2016.

pop Nº 28

DESCONGELAMENTO E LIMPEZA DE GELADEIRA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 29
elaboração: Marcela Cristina de oliveira gatti – 1° ten           

revisão: Camila Dias da paixão – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

E
X

A
M

E
 B

A
C

T
E
R

IO
L
Ó

G
IC

O
 

D
E
 F

E
Z

E
S

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na coleta de uma amostra de fezes com o acondicionamento em 
coletor específico.

2 - INDICAÇÕES:
Detecção de: sangramento gastrointestinal, icterícia obstrutiva, doença 
parasitária, disenteria, colite ulcerativa e aumento da excreção de gordura.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cuba rim ou bandeja;
•	 álcool a 70%;
•	 comadre (se necessário);
•	 luvas de procedimento;
•	 máscara cirúrgica;
•	 óculos de proteção;
•	 frasco coletor estéril específico para o acondicionamento de fezes;
•	 espátula;
•	 fralda (se necessário);
•	 material para higiene genital;
•	 etiqueta de identificação do material.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
recomendações de acordo com o exame a ser realizado:
Parasitológico de Fezes (EPF):

•	 coletar amostra única;
•	 quantidade: 10 g ou metade do frasco de coleta; se as fezes forem 

líquidas, coletar 10 ml; 
•	 as fezes podem ser mantidas refrigeradas por até 20 horas;
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Parasitológico com Conservador (SAF):
•	 utilizar o frasco fornecido pelo laboratório, que contém em sua solu-

ção ácido acético, acetato de sódio, formol e água destilada;
•	 é realizado para pesquisa de trofozoítos, protozoários e coccídeos;
•	 coleta única;
•	  não é necessário refrigeração;

Cultura de Fezes:
•	 após a coleta, encaminhar ao laboratório em até 3 horas, se em 

temperatura ambiente, ou em até 6   horas, se refrigerada;
•	 utilizar recipiente estéril para a coleta;

Pesquisa de Sangue Oculto:
•	 exame realizado para identificação de lesões do tubo gastrointesti-

nal que cursam sem sangramento clinicamente visível;
•	 o paciente deve estar com uma dieta prévia de três dias sem carne, 

evitando o excesso de clorofila   (vegetais verdes), e suspender o uso 
de medicamentos que contenham ferro, bismuto ou cobre, assim 
como o uso de aspirina e anti-inflamatório;

•	 a coleta não deve ser realizada: durante ou três dias após o período 
menstrual; se houver sangramento hemorroidário; ou em caso de 
presença de sangue na urina;

Rotavírus:
•	 coletar fezes recentes, preferencialmente a porção com muco, pus 

ou sangue;
•	 preencher 1/3 do frasco com volume de fezes;
•	 realizar a coleta preferencialmente 3 a 5 dias após o início dos 

primeiros sintomas (dor abdominal, vômito, diarreia e febre);
•	 conservar até 2 h em temperatura ambiente; depois, refrigerar entre 

2 a 8 ºC por até 48 h.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 orientar o paciente a não urinar no recipiente em que serão coletadas 

as fezes porque a urina inibe o crescimento das bactérias fecais;
•	 caso seja necessário acondicionar a amostra no setor, esta deverá 

ser colocada na geladeira;
•	 proceder às anotações no prontuário do paciente: hora da coleta; 

cor, odor e consistência das fezes; características incomuns; exis-
tência de dificuldade na eliminação fecal.
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7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.

prADo, M. L., geLBCKe, f. L. Fundamentos para o Cuidado Profissional 
de Enfermagem. florianópolis: Cidade futura, 2013.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lê o pedido de exame do paciente.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a etiqueta de identificação do 
material contendo nome completo do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material para o procedimento, 
colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a etiqueta de identificação no 
frasco de coleta do material. Não colocar 
na tampa.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro/ 
técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja até a unidade do paciente 
e a coloca na mesa de cabeceira.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou acompanhante 
quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Instrui o paciente com controle do 
esfíncter intestinal a utilizar uma coma-
dre limpa e seca quando tiver vontade 
de evacuar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca máscara cirúrgica e calça luvas de 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 29

EXAME BACTERIOLÓGICO DE FEZES
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa as características das fezes: 
coloração, consistência, odor e presença 
de sangue, muco ou pus.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coleta uma amostra representativa das 
fezes com auxílio da espátula. Não há 
necessidade de encher o frasco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha a tampa de forma bem apertada 
para evitar vazamentos e contaminação 
do lado de fora do recipiente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higiene genital do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz as anotações necessárias, incluindo 
as características das fezes.
Assina e carimba o relato.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ao término do procedimento de coleta 
do material, armazena o frasco na 
geladeira e aguarda o recolhimento do 
serviço de Laboratório.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. 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.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 30
elaboração: ten Marcela Cristina de oliveira gatti – 1° ten           

revisão: ten Camila Dias da paixão – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

E
X

A
M

E
 D

E
 E

SC
A

R
R

O

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na coleta de secreção brônquica para exames diagnósticos e inves-
tigação de tuberculose.

2 - INDICAÇÕES:
•	 pacientes sintomáticos respiratórios; 
•	 pacientes HIv positivos e imunodeprimidos com sintomas 

respiratórios; 
•	 no rastreamento de pacientes com agravamento do quadro clínico.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
Discrasias sanguíneas na presença de broncoespasmo, hemoptise, insufi-
ciência cardíaca grave, gravidez, doenças consumptivas, redução do reflexo 
da tosse e/ou alterações do sensório e insuficiência respiratória.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cuba rim ou bandeja;
•	 almotolia com álcool a 70%;
•	 luvas de procedimentos;
•	 frasco de coletor simples, preferencialmente de plástico transpa-

rente, com capacidade de 35 a 50 ml, altura mínima de 40 mm, de 
boca larga e com tampa rosqueável de 50 mm de diâmetro;

•	 etiqueta de identificação do material;
•	 papel toalha;
•	 máscara cirúrgica ou máscara N95 (nos casos de investigação de 

tuberculose);
•	 óculos de proteção;
•	 gorro; 
•	 capote não estéril.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Coletar de 5 a 10 ml de escarro. Quando essa quantidade não é alcançada, 
a realização dos exames e seu desempenho podem ficar prejudicados.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 colher secreção brônquica com técnica asséptica;
•	 usar máscara de proteção respiratória (N95 ou pff2).

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Ministério da saúde. secretaria de vigilância em saúde. 
Departamento de vigilância epidemiológica. Manual de Recomendações 
para o Controle da Tuberculose no Brasil. Brasília-Df: Ministério da saúde, 
2011.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.

su
B

D
Iv

Is
ã

o
 D

e 
eN

fe
r

M
A

g
eM

C
l
íN

IC
A

 M
é
D

IC
A



161

pop Nº 30

EXAME DE ESCARRO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro verifica o pedido de exame do 
paciente.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

Identifica o material com: nome com-
pleto do paciente, registro, enfermaria, 
leito, data e hora da coleta.
A etiqueta deve ser afixada na parte 
externa do pote, em local que não 
comprometa a observação da gradua-
ção do volume; não afixar na tampa do 
pote.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro realiza a higienização das mãos com 
água e sabão.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro separa uma bandeja ou cuba rim para 
o procedimento.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

faz a desinfecção da bandeja com gaze 
embebida em álcool a 70%, repetindo 
o movimento unidirecional três vezes e 
aguardando a secagem espontânea.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Higieniza as mãos com água e sabão e 
álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro separa o material para o procedimento, 
colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Coloca a etiqueta de identificação no 
frasco de coleta do material.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
Leva a bandeja até a unidade do 
paciente e a coloca na mesa de 
cabeceira.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Confere os dados de identificação na 
pulseira do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Avalia a capacidade do paciente para 
realizar o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro orienta o paciente e/ou o acompanhan-
te quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro promove a privacidade do paciente, 
utilizando biombos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro posiciona adequadamente o paciente 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro Higieniza as mãos com álcool a 70%. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Calça as luvas de procedimentos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

para a investigação de tuberculose:
orienta o paciente a enxaguar previa-
mente a boca, sem escovar os dentes 
ou utilizar soluções antissépticas, para 
remover a microbiota superficial; 
confere se o paciente está em jejum.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Mantém a máscara cirúrgica N95, 
os óculos de proteção e as luvas de 
procedimento durante todo o período 
de atendimento de sintomáticos res-
piratórios ou de casos que ainda têm 
baciloscopia positiva.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

em casos sem suspeita de tuberculose, 
pede ao paciente para tossir ou escar-
rar (mas não cuspir). 
paciente hospitalizado para investiga-
ção de tuberculose deve ser encami-
nhado para a sala de escarro Induzido.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Coleta o material. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

observa as características do material 
coletado e fecha a tampa do frasco 
adequadamente para evitar vazamen-
tos e contaminação do lado de fora do 
recipiente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Deixa o paciente confortável e mantém 
a organização da unidade.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Despreza os materiais utilizados nos 
locais apropriados.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
retira as luvas de procedimento e 
realiza a higienização das mãos com 
água e sabão.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

realiza as anotações necessárias no 
prontuário ou em impresso próprio, 
incluindo as características da secreção 
coletada.
Assina e carimba o relato.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Certifica-se de que o material foi entre-
gue ao laboratório adequadamente, 
registrando o recebimento no livro de 
protocolo do setor.

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 janeiro/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2010.

pop Nº 30

EXAME DE ESCARRO
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 31
elaboração: Marcela Cristina de oliveira gatti – 1° ten           

revisão: Camila Dias da paixão – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

E
X

A
M

E
 D

E
 U

R
IN
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D
E
 2

4 
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O
R

A
S

1 - DEFINIÇÃO:
o exame de urina de 24 horas é uma análise da urina coletada durante 24 
horas para avaliar a função dos rins.

2 - INDICAÇÕES:
pacientes:

•	 nefropatas;
•	 com alteração da função renal;
•	 em uso de nutrição parenteral total para avaliação diagnóstica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
pacientes anúricos.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja retangular;
•	 almotolia com álcool a 70%;
•	 comadre ou patinho, se necessário;
•	 luvas de procedimento;
•	 máscara cirúrgica;
•	 óculos de proteção;
•	 cálice graduado;
•	 frasco para coleta: de plástico, limpo e com tampa;
•	 etiqueta de identificação do material;
•	 material para cateterismo vesical de demora.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
o exame de urina de 24 horas serve para avaliar a função dos rins a fim de 
detectar possíveis alterações renais através da determinação da quantidade 
de algumas substâncias na urina, como:

•	 clearance de creatinina, que avalia a taxa de filtração dos rins;
•	 proteínas, incluindo a albumina;
•	 sódio;
•	 cálcio;
•	 ácido úrico;
•	 citrato;
•	 oxalato;
•	 potássio.
•	 outras substâncias (como amônia, ureia, magnésio e fosfato) também 

podem ser quantificadas no exame de urina de 24 horas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 realizar uma boa higiene íntima antes do procedimento;
•	 no caso de paciente em uso de sonda vesical de demora: clampear a 

sonda, fazer desinfecção e colher urina com seringa.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2005.
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pop Nº 31

EXAME DE URINA DE 24 HORAS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica o pedido de exame do 
paciente.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a etiqueta de identificação do 
material com: nome completo do 
paciente, prontuário, leito, datas de 
início e término.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material para o procedimento 
e o coloca na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a etiqueta de identificação 
no frasco de coleta do material. Não 
colocar na tampa.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja até a unidade do 
paciente e a coloca na mesa de 
cabeceira.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o acompanhan-
te quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

promove a privacidade do paciente 
utilizando biombos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona adequadamente o paciente 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higiene íntima do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o primeiro jato de urina e 
fornece o jato intermediário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a urinar diretamente 
no coletor de urina ou em comadre/
patinho limpo e seco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Depois que o paciente urinar, aspira a 
urina com a seringa (caso seja necessá-
rio) e coloca no frasco identificado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a organização da unidade do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos 
locais apropriados.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza as anotações necessárias, 
incluindo as características da urina.
Assina e carimba o relato.

Após o 
procedimento.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 32
elaboração: Martha Monteiro Mariano de souza – enf           

revisão: thuany de oliveira Abreu – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o procedimento adotado para a guarda e a devolução dos pertences, que 
permaneceram no quarto, após a alta ou a transferência do paciente.

2 - INDICAÇÃO:
padronização e normatização da guarda e da devolução, pela equipe de 
enfermagem, dos pertences do paciente internado que venha a ser transfe-
rido ou receba alta hospitalar.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
Livro de ordens e ocorrências.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
o Hospital não se responsabiliza pelo extravio ou furto de valores e perten-
ces do paciente e/ou de seu acompanhante.

6 - PONTO CRíTICO:
Caso o paciente esteja lúcido e orientado, ele poderá optar por ficar com 
os objetos de uso pessoal, como próteses, óculos, rádio portátil, revistas, 
livros, entre outros, que possam ajudar a preencher o tempo de perma-
nência no setor. Nesse caso, o material é de responsabilidade do paciente. 

7 - REFERÊNCIA:
Não há.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

relaciona todos os pertences que 
permaneceram no quarto após a alta/
transferência interna do paciente.

Na admissão 
do paciente. enfermaria.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

entrega os pertences ao paciente ou 
ao familiar, se este estiver presente 
no momento da alta/transferência, ou 
entrega ao serviço de Hotelaria para 
que seja guardado e devolvido em 
outro momento.

Após o passo 
anterior. enfermaria.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra no Livro de ordens e 
ocorrências os pertences devolvidos 
ao paciente/familiar ou entregues à 
Hotelaria.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

solicita a assinatura do paciente/
familiar no momento da entrega dos 
pertences.

Após o passo 
anterior. enfermaria.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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1 - DEFINIÇÃO:
É a lavagem dos cabelos e do couro cabeludo para higiene e conforto. 
Quando o paciente estiver impossibilitado de se locomover, o procedimen-
to será realizado no leito.

2 - INDICAÇÕES:
•	 remover sujidades e pedículos;
•	 preparar para exame.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 instabilidade hemodinâmica;
•	 cirurgia na região cefálica (contraindicação relativa).

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 biombo;
•	 bacia de inox;
•	 jarro de inox;
•	 pente;
•	 água morna;
•	 hamper;
•	 um oleado;
•	 sabonete líquido com pH neutro, sem perfume ou corante, de uso 

individual; 
•	 um lençol protetor do paciente;
•	 uma toalha de banho (ou papel toalha ou luva atoalhada) e/ou 

compressa cirúrgica;
•	 uma fralda descartável, se necessário;
•	 equipamento de proteção Individual (epI): capote ou avental não 

estéril, luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara; 
•	 comadre ou patinho.

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 33
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten           

revisão: sonia Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
os xampus são responsáveis por limpar os fios e retirar oleosidade, suor, 
descamação das células, traços de poluição e outros produtos capilares.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Nunca usar as unhas para massagear, pois elas podem lesionar o couro 
cabeludo.

7 - REFERÊNCIAS:
sILvA, L. D.; pereIrA, s. r. M.; MesQuItA, A. M. f. Procedimentos de 
Enfermagem – Semiotécnica para o Cuidado.  rio de Janeiro: Medsi, 
2004.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.
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pop Nº 33

HIGIENE DO COURO CABELUDO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

 enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

forra o terço superior da cama com 
oleado e toalha.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente de forma que ele 
fique confortável e apoia sua cabeça no 
coxim.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege o pescoço com a toalha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca água morna no jarro. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Dispõe a bacia sobre a cadeira próxima à 
cabeceira.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege os ouvidos do paciente com 
algodão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o coxim sob os ombros. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apoia com uma das mãos a região cervi-
cal e coloca a bacia sob a cabeça.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Derrama a água morna do jarro sobre a 
cabeça.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

ensaboa a cabeça, massageando o couro 
cabeludo com as pontas dos dedos, 
NuNCA com as unhas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

enxágua com a água da jarra até sair 
toda a espuma, quantas vezes forem 
necessárias.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a bacia e enxuga os cabelos com a 
toalha.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

 enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o coxim que está sob a cabeça do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

seca os cabelos do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a proteção dos ouvidos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

penteia os cabelos do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

 enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

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

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe todo o material, deixando o 
ambiente organizado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

 enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o procedimento realizado. Ao término do 
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/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2000.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 34
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten           

revisão: sonia Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
procedimento executado com a finalidade de manter a região genital higie-
nizada e livre de odores.

2 - INDICAÇÕES:
•	 proporcionar conforto;
•	 prevenir o aparecimento de infecção;
•	 controlar a infecção quando já instalada;
•	 preparar para exames.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 instabilidade hemodinâmica;
•	 pós-cirurgia urológica.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 biombo;
•	 mesa de Mayo;
•	 bacia;
•	 jarra com água aquecida (na ausência de carrinho de banho);
•	 sabão líquido ou sabonete; 
•	 compressas limpas ou pedaços de gaze não estéreis;
•	 álcool a 70%;
•	 hamper;
•	 equipamento de proteção Individual (epI): avental, máscara, luvas 

de procedimento;
•	 toalha;
•	 roupas de cama;
•	 fralda descartável;
•	 camisola ou pijama;
•	 comadre.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a higiene íntima deve ser realizada de acordo com a prescrição de 

enfermagem e sempre após as eliminações em pacientes acamados 
e com lesões de pele;

•	 na presença de lesões de pele, a higiene íntima deve ser realizada 
antes do curativo;

•	 no caso de lesões de pele infectadas, a higiene íntima deve ser reali-
zada com clorexidina degermante a 2% imediatamente antes do 
curativo;

•	 o próprio paciente poderá realizar sua higiene com orientação e super-
visão do profissional caso não apresente alteração no autocuidado;

•	 em paciente com cateter vesical, o procedimento deve ser realizado 
da mesma forma, observando apenas o cuidado de não tracionar 
o cateter.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 assistenciais: dermatite associada à incontinência;
•	 ocupacionais: contaminação do profissional.

7 - REFERÊNCIAS:
sILvA, L. D.; pereIrA, s. r. M.; MesQuItA, A. M. f. Procedimentos de 
Enfermagem – Semiotécnica para o Cuidado.  rio de Janeiro: Medsi, 
2004.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.



177

pop Nº 34

HIGIENE ÍNTIMA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Confirma o paciente e o procedimento 
a ser realizado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica o procedimento e sua finalida-
de ao paciente/acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

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

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abaixa a grade da cama. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

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

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento; coloca 
a máscara e o avental descartável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Auxilia o paciente a retirar ou retira a 
coberta, a roupa íntima ou a fralda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o paciente em posição dorsal 
com as pernas afastadas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Na presença de fezes, limpa com papel 
higiênico ou com compressa úmida.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

troca as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o forro na cama e a comadre 
sob o paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Paciente homem – higieniza a região 
pubiana, o pênis e o escroto utilizando 
compressa com água e sabão.
Paciente mulher – higieniza a região 
pubiana e a vagina utilizando compres-
sa com água e sabão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as regiões perineal e perianal 
utilizando compressa com água e 
sabão.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem.

enxágua com água. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

enxuga com uma toalha ou um lençol 
limpo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira a comadre e o forro. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

troca as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a fralda ou a roupa íntima 
limpa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca um lençol ou uma coberta 
sobre o paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o paciente em posição 
confortável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Levanta a grade da cama. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe o material e o despreza no 
local apropriado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 34

HIGIENE ÍNTIMA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava a bandeja com água e sabão, seca 
com papel toalha e passa álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa e registra o procedimento. Ao término do 
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/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2000.
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 35
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten          

revisão: Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o processo que resulta na remoção eficaz dos restos de alimentos dos 
dentes, o que dificulta o desenvolvimento das bactérias que provocam 
doenças como cáries e gengivites, diminuindo a colonização local, redu-
zindo a halitose e promovendo o conforto.

2 - INDICAÇÃO:
todos os pacientes.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 instabilidade hemodinâmica;
•	 cirurgia da cavidade oral (contraindicação relativa).

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 escova de dentes com cerdas macias ou espátula envolvida 

em compressa de gaze 7,5x7,5;
•	 copo descartável com água;
•	 cuba rim;
•	 toalha ou compressa não estéril;
•	 antisséptico oral ou pasta de dentes;
•	 luvas de procedimento;
•	 sonda para aspiração.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 no caso de paciente com prótese ventilatória, recomenda-se a higie-

nização oral de 4/4 h ou sempre que houver necessidade;
•	 em pacientes conscientes, mas dependentes, ou em pacientes incons-

cientes: realizar a higiene oral todos os dias, pelo menos duas vezes 
ao dia ou sempre que for necessário.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 pacientes em uso de prótese: a troca do cadarço do tubo endo-

traqueal deverá ser realizada sempre que necessário para evitar a 
formação de úlcera labial;

•	 na aspiração da cavidade oral, deve-se evitar a entrada de secreção 
na traqueia;

•	 ao desinsuflar o balonete do tubo, ter o cuidado de não deslocar o 
tubo orotraqueal (tot).

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.
sILvA, L. D.; pereIrA, s. r. M.; MesQuItA, A. M. f. Procedimentos de 
Enfermagem – Semiotécnica para o Cuidado.  rio de Janeiro: Medsi, 
2004.
souZA, v. H. s.; MoZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospita-
lar. Curitiba: Manual real, 2007.
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pop Nº 35

HIGIENE ORAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Paciente Dependente Parcial – com ou sem prótese

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a cama em posição de fowler. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege o tórax do paciente com toalha 
ou compressa não estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a cuba rim sob o queixo do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara a solução antisséptica e coloca 
pasta na escova.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira ou solicita que o paciente retire 
a prótese (caso utilize).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

solicita que o paciente abra a boca (ou 
a abre com o auxílio da espátula).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

escova a gengiva, o palato e a língua se 
o paciente não puder fazê-lo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a escovação com movimentos 
da raiz em direção às extremidades dos 
dentes.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

oferece copo com água para o paciente 
enxaguar a boca.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...



184

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza o ambiente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o procedimento realizado. Após o passo 
anterior.

prontuário do 
paciente.

Pacientes com Dependência Total

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a cama em posição de fowler. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a cabeça do paciente 
lateralizada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

protege o tórax com toalha ou com-
pressa não estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a cuba rim sob a bochecha. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara a solução antisséptica. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a boca do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

escova a gengiva, o palato e a língua. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a escovação com movimentos 
da raiz em direção às extremidades dos 
dentes.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira o excesso da solução 
antisséptica.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o excesso da solução antissépti-
ca com gaze embebida em água.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza o ambiente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o procedimento realizado. Após o passo 
anterior.

prontuário do 
paciente.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do pop em junho/2017.

03 revisão do pop em outubro/2016.

02 revisão do pop em janeiro/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2000.





187

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 36
elaboração: thuany De oliveira Abreu – 2º ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano De souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o pICC é um cateter fino e longo, flexível, maleável e biocompatível, inseri-
do em veia periférica e com localização de ponta central ( junção cavoatrial). 
o material do cateter pode ser silicone ou poliuretano. enquanto os cate-
teres de silicone não suportam pressões (per-Q-Cath® ou groshong®), os 
de poliuretano (power pICC®) suportam pressões, bomba de contraste e 
injeções de fluxo de até 300 psi (pound square inch), ou seja, 5 ml/seg.

2 - INDICAÇÕES:
pacientes com:

•	 terapia intravenosa prescrita para mais de seis dias e com extremos 
de pH (abaixo de 5 e maior que 9) e osmolaridade (≥ 600 mosm/L) 
de seus fármacos;

•	 via exclusiva de administração endovenosa para nutrição parenteral 
total ou com concentração de glicose final maior ou igual a 12,5 mg/
dl;  

•	 condição de rede venosa precária, como, por exemplo, usuários de 
drogas ilícitas injetáveis ou pacientes com uso prévio e prolongado 
de terapia endovenosa.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 paciente apresentando lesões de pele, flebite ou hematomas no 

local da punção do cateter;
•	 em caso de história prévia e confirmada de trombose venosa profun-

da em membros, consultar médico sobre o procedimento;  
•	 mulheres com mastectomia com esvaziamento ganglionar: atenção 

para possível falso trajeto;  
•	 paciente com fístula arteriovenosa (fAv) ou com indicação da 

mesma.
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4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 Lap cirúrgico (três campos simples e um campo fenestrado);
•	 material para pequenas cirurgias; 
•	 fita métrica não estéril; 
•	 duas máscaras cirúrgicas; 
•	 dois turbantes cirúrgicos; 
•	 avental cirúrgico estéril;
•	 dois pares de luvas cirúrgicas;
•	 escova cirúrgica embebida em clorexidina degermante; 
•	 100 ml de clorexidina degermante a 2% ou 4%; 
•	 100 ml de clorexidina alcoólica a 0,5%; 
•	 cinco ampolas de solução salina a 0,9%; 
•	 xilocaína a 1% ou 2% sem vasopressina; 
•	 agulha 40x12; 
•	 agulha 13x4,5;
•	 seringa de 10 ml; 
•	 seringa de 20 ml; 
•	 fita porosa; 
•	 dez pacotes de gaze estéril; 
•	 monitor cardíaco; 
•	 cinco eletrodos; 
•	 um cateter de pICC (4, 5 ou 6 fr);
•	 um kit guia de agulha para punção (21g).

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 manter acesso venoso em linha central por tempo prolongado sem 

indicação de troca rotineira;
•	 assegurar via endovenosa para administração de fármacos; 
•	 utilizar pICC quando há necessidade de infusão endovenosa de 

grandes volumes; 
•	 manter acesso venoso com menor risco infecção quando comparado 

ao risco de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter de 
curta permanência não tunelizado (cateter venoso central – CvC); 

•	 administrar soluções hiperosmolares, vesicantes e irritantes; 
•	 fazer monitorização de pressão venosa central (pvC) quando em uso 

do cateter de alto fluxo; 
•	 realizar o acompanhamento dos cateteres inseridos preenchendo o 

Instrumento de Avaliação Diária do Cateter de pICC;
•	 respeitar a seguinte ordem de escolha do acesso: 

– 1. veia basílica do membro superior direito (MsD); 
– 2. veia cefálica do MsD; 
– 3. veia braquial do MsD;
– 4. veia basílica do membro superior esquerdo (Mse); 
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– 5. veia cefálica do Mse; 
– 6. veia braquial do Mse; 

•	 executar o procedimento sempre em dupla, estando os profissionais 
identificados como:
– enfermeiro 1 (responsável pela inserção do cateter);
– enfermeiro 2 (responsável por auxiliar no procedimento).  

•	 utilizar seMpre seringa igual ou superior a 10 ml para a salinização 
do cateter: 
– usar 10 ml de solução salina sf 0,9% conforme a sigla sAs (solu-

ção salina – administração – solução salina) com técnica pulsátil, 
realizando a técnica de turbilhonamento; 

– a frequência deve ser, pelo menos, a cada 12 horas (duas vezes 
ao dia); 

– atentar para os cuidados com o curativo:
– nas primeiras 24 horas, o curativo deve ser compressivo; após 

esse período, o filme estéril deverá ser colocado; 
– a troca do curativo deverá ser realizada a cada 7 dias, ou quando 

necessário, juntamente com a troca do estabilizador;
•	 observar as indicações para a retirada do cateter: término do trata-

mento, obstrução não revertida ou ruptura do cateter.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 algumas complicações relacionadas ao pICC podem se desenvolver. 

são elas: locais, sistêmicas ou circunstanciais. 
– as complicações locais são: flebite, infecção local e trombose; 

no caso de trombose diagnosticada, segundo a INs (2013), tendo 
sido iniciado o tratamento, não é indicada a retirada do cateter; 
caso seja prescrita, a retirada deve ser realizada no mínimo 72 
horas após o início do tratamento; 

– as complicações sistêmicas relacionadas à terapia com o uso do 
pICC são: sepse, embolia gasosa e embolia por cateter; 

– as complicações circunstanciais são: mau posicionamento, difi-
culdade de remoção do dispositivo, ruptura do cateter e oclusão 
do cateter.  

•	 a desobstrução do cateter somente deverá realizada por enfermei-
ros habilitados, com a técnica de desobstrução mecânica (técnica 
da “torneirinha”), apenas com seringa de 10 ml ou com o uso de 
solução heparinizada (recomenda-se 9 ml de sf 0,9% para 1 ml de 
heparina):

•	 administrar 1 ml da solução e identificar a via, informando que a 
mesma encontra-se heparinizada;

•	 manter por 24 horas e, antes de utilizar o cateter novamente, deve-
-se aspirar e desprezar a solução anterior e lavar o cateter com 10 ml 
de sf 0,9%.

pop Nº 36
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro 1

responde ao parecer técnico solicitado 
pelo médico assistente após a avaliação 
do paciente, a prescrição medicamentosa 
e a verificação do prontuário.

Quando 
solicitado.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 Checa a prescrição médica. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2 Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
posto de 
enfermagem.

enfermeiro 2 separa os materiais. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2 Dirige-se ao paciente. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 orienta o paciente/familiar quanto ao 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Apresenta o termo de Consentimento 
Livre e esclarecido à família e solicita 
que o mesmo seja assinado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2 Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 Confere o nome e a data de nascimento 
na pulseira de identificação do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

Deixa o paciente em decúbito dorsal, 
com o membro de escolha em um ângulo 
de 45 a 90° em relação ao tórax e a rota-
ção do pescoço para o contralateral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Inicia a avaliação do paciente com a 
inspeção visual da condição do membro 
a ser puncionado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente

enfermeiro 1

Avalia o membro a ser puncionado com 
o auxílio do ultrassom (siterite®), obser-
vando as condições da rede vascular do 
membro de escolha (deve-se selecionar, 
no mínimo, duas a três opções para o 
acesso).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Após escolher do membro, realiza a 
medição do perímetro braquial com 
uma fita métrica, 10 cm acima da fossa 
cubital.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro 1

Com o auxílio de uma fita métrica, 
realiza a aferição da medida apropriada 
do cateter (do ponto de inserção à linha 
axilar, da linha axilar à fúrcula direita 
e da fúrcula direita ao terceiro espaço 
intercostal – em ambos os membros, a 
medição é a mesma).
o paciente deve manter o membro em 
um ângulo de 90° em relação ao tórax. 
A localização ideal da ponta do cateter é 
a junção cavoatrial.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

Monitora o paciente no monitor 
cardíaco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

Coloca óculos de procedimento, gorro e 
máscara.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1

procede à escovação das mãos com 
clorexidina degermante; seca as mãos 
com toalha e/ou compressa cirúrgica; 
veste o avental estéril e calça as luvas (se 
possível, luvas sem talco).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1

Com auxílio da pinça, realiza a deger-
mação do membro escolhido com 
gaze estéril embebida com clorexidina 
degermante. esse procedimento deve ser 
realizado em todo o braço.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Com uma pinça, aplica na pele do 
paciente, em movimentos circulares, a 
gaze embebida em clorexidina alcoólica 
ou solução antisséptica padronizada, 
iniciando pelo ponto de inserção e 
expandindo por todo o braço.
utiliza uma compressa cirúrgica estéril 
para segurar a mão do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 2

Abre todo o material estéril, iniciando 
pelo campo de mesa; em seguida, abre a 
bandeja cirúrgica.
o material deve ser separado com 
técnica asséptica em mesa auxiliar para 
o enfermeiro 1.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 2

procede à escovação das mãos com 
clorexidina degermante, seca as mãos 
com toalha e/ou compressa cirúrgica, 
veste o avental estéril e calça as luvas (se 
possível, luvas sem talco).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

Caso as luvas contenham talco, remove-
-o com a gaze estéril embebida com sf 
0,9% antes de manusear o cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
preenche o cateter com sf 0,9%, obser-
vando se há vazamento no corpo do 
cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Corta o cateter no tamanho conferido 
anteriormente, caso seja de ponta aberta 
(powerpICC®).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

posiciona os campos estéreis:
- um campo simples embaixo do braço 
(aproveita para colocar um garrote estéril 
embaixo do braço neste momento); 
- um campo simples cobrindo o tórax e o 
rosto do paciente;
- um campo fenestrado e/ou simples para 
cobrir o antebraço, deixando exposto 
apenas o ponto de inserção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

Com o auxílio de um Circulante, protege 
o transdutor (probe) do ultrassom com 
capa estéril e coloca 1/3 do conteúdo do 
gel estéril dentro da capa estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Aproxima o material e garroteia o 
membro.
Coloca o membro em posição confortá-
vel, mantendo-o garroteado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Aplica o gel estéril aquoso no local a 
ser puncionado e posiciona o transdutor 
(probe) em um ângulo de 90°, em um 
corte transversal ao braço, no local de 
punção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Adapta a guia de agulha no transdutor 
(probe), de acordo com a distância men-
surada entre a veia e a pele do paciente, 
e encaixa a agulha com o bisel voltado 
para baixo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
realiza a punção venosa, observando 
a imagem do vaso na tela do ultrassom 
(siterite®) até iniciar o retorno venoso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

pop Nº 36

INSERÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

GUIADO COM AUXÍLIO DE ULTRASSOM
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro 1

Inicia a progressão do fio guia até sentir 
resistência; em seguida, aproxima o hub 
da agulha da pele e termina de progredir 
o fio guia até a marcação cinza fosca do 
fio guia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 solta o garrote e retira a agulha, manten-
do o fio guia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
preenche o botão anestésico com 1 ml 
de xilocaína a 2%, sem vasoconstritor, 
perpendicular ao fio guia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Com a lâmina de bisturi em um ângulo 
de 90°, realiza a dermatotomia perpen-
dicular ao fio guia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Desliza o conjunto introdutor + dilatador 
sob o fio guia através da pele, dilatando 
fisiologicamente a veia puncionada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 retira o fio guia na própria roldana. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

Com uma pinça anatômica, aproxima o 
cateter do ponto de inserção, desenrosca 
o dilatador (parte branca e rígida) e ini-
cia a progressão do cateter lentamente.
Depois de inserir 15 cm, solicita que o 
paciente vire a cabeça para o mesmo 
lado em que está sendo inserido o 
cateter, para evitar que ele siga para a 
jugular.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
testa a permeabilidade do cateter utili-
zando seringa de 10 ml preenchida com 
solução salina.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 Quebra o introdutor tipo peel away, 
descascando-o fora da pele do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1

se o cateter for valvulado (groshong®), 
neste momento retira o fio guia, corta o 
cateter no tamanho aferido anteriormen-
te e monta o hub do cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
prepara a pele do paciente para receber 
a estabilização, utilizando o sachê de 
Aplicare®.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1
Acopla o cateter na caixa de acrílico 
do statLock®; em seguida, cola na área 
previamente preparada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro 1

faz curativo compressivo na inserção do 
cateter com gaze estéril e fita porosa por 
24 h.
Após 24 h, o filme estéril deverá ser 
colocado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 e 
enfermeiro 2

retira a paramentação, coloca o paciente 
em posição confortável, higieniza as 
mãos e organiza o ambiente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 1 solicita raio X de tórax para confirmação 
da ponta do cateter.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 realiza a anotação do procedimento 
relativo aos cuidados com o cateter.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro 1 Avalia a radiografia juntamente com o 
médico para liberar o uso do cateter.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do pop em outubro/2016.

pop Nº 36

INSERÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

GUIADO COM AUXÍLIO DE ULTRASSOM
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 37
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten           

revisão: sonia Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

M
A
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1 - DEFINIÇÃO:
Administração de oxigênio a uma pressão maior do que a encontrada no 
ar ambiente para aliviar e/ou impedir a hipóxia tecidual.

2 - INDICAÇÕES:
•	 fornecer concentração adicional de oxigênio para facilitar a adequa-

da oxigenação tecidual;
•	 promover a umidificação das secreções das vias aéreas;
•	 facilitar expectoração e promover broncodilatação.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 utilizar por período prolongado;
•	 realizar altas concentrações de oxigênio em pacientes portadores 

de doença pulmonar obstrutiva crônica (DpoC).

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 frasco umidificador com tampa; 
•	 adaptador do frasco à fonte de o2;
•	 recipiente plástico;
•	 tubo corrugado siliconizado; 
•	 máscara de Hudson ou máscara de venturi;
•	 frasco com água destilada ou soro fisiológico a 0,9%.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
A suplementação de oxigênio é necessária para a melhora temporária da 
hipóxia ou, em períodos maiores, quando for necessária para uma condi-
ção crônica.
A pressão parcial de oxigênio (pao2) normal para um adulto é de 80 a 100 
mmHg. A oxigenioterapia é indicada quando a pao2 é inferior a 60 mmHg 
ou a saturação de oxigênio (spo2) é menor que 90%.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 atentar para sinais de retenção de dióxido de carbono, apresen-

tando confusão mental, cefaleia, diminuição do nível de consciên-
cia, rubor, sonolência, narcose por dióxido de carbono ou parada 
respiratória;

•	 observar:
– irritação cutânea e nasal pelo uso da máscara; 
– ressecamento da mucosa nasal; 
– sinusite; 
– epistaxe.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado 
de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara 
Koogan, 2011.
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pop Nº 37

MACRONEBULIZAÇÃO

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 atentar para sinais de retenção de dióxido de carbono, apresen-

tando confusão mental, cefaleia, diminuição do nível de consciên-
cia, rubor, sonolência, narcose por dióxido de carbono ou parada 
respiratória;

•	 observar:
– irritação cutânea e nasal pelo uso da máscara; 
– ressecamento da mucosa nasal; 
– sinusite; 
– epistaxe.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado 
de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara 
Koogan, 2011.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa a condição respiratória do 
paciente.

Durante a 
avaliação.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

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

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Adapta o frasco umidificador com  
tampa à fonte de o2.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta uma das extremidades do 
tubo corrugado siliconizado (“tra-
queia”) à tampa do umidificador.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaixa a máscara de Hudson ou a 
máscara de venturi à outra extremi-
dade do tubo corrugado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despeja água destilada ou soro 
fisiológico a 0,9% no recipiente do 
umidificador.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a válvula do fluxômetro de o2.
Conforme 
prescrição 
médica.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Adapta a máscara de Hudson ou 
a máscara de venturi ao rosto do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica se a máscara está bem adap-
tada ao rosto do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem 

Certifica-se de que o paciente respira 
a névoa que se forma entre a máscara 
e o seu rosto.

Após o passo 
anterior. Leito do 

paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa as condições gerais e sinais 
de insuficiência respiratória.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa a unidade organizada. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Anota data, hora, procedimento reali-
zado e estado geral do paciente.

Ao tér-
mino do 
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/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2000.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 38
elaboração: Bruna Marinho de o. Lima – 2° ten           

revisão: sonia Cristina souza ramada – tC

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

N
E
B

U
L
IZ

A
Ç

Ã
O

1 - DEFINIÇÃO:
É a administração de medicação nas vias aéreas superiores (vAs) por meio 
de dispositivos que liberam pequenas partículas de agentes farmacológicos 
no tecido epitelial mucoso do trato respiratório.

2 - INDICAÇÕES:
•	 umidificar e facilitar a drenagem de muco das vias aéreas superiores 

e pulmonares;
•	 liquefazer secreções brônquicas resistentes, associando a nebuliza-

ção ao mucolítico;
•	 diminuir a inflamação através da associação de corticoides à nebuli-

zação na vigência de patologias como: Doença pulmonar obstrutiva 
Crônica (DpoC), asma, bronquite, pneumonia, fibrose pulmonar, 
resfriados e outras doenças pulmonares.

3 - CONTRAINDICAÇÃO: 
Na presença de reações alérgicas.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 nebulizador completo;
•	 fonte de ar comprimido ou oxigênio;
•	 água destilada ou soro fisiológico;
•	 seringa descartável;
•	 bandeja;
•	 medicamento prescrito.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
observar o paciente durante o procedimento quanto a efeitos colaterais da 
medicação e reações alérgicas.

6 - PONTO CRíTICO:
efeitos colaterais da medicação prescrita.

7 - REFERÊNCIAS:
sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2011.
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pop Nº 38

NEBULIZAÇÃO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lê a prescrição médica.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro/ 
técnico de 
enfermagem

separa o material necessário.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Identifica o paciente e o prepara 
psicologicamente.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conecta o fluxômetro à rede 
correspondente (oxigênio ou ar 
comprimido).
Acrescenta medicação, se prescrita.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

testa o fluxômetro. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o micronebulizador do invólucro. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Adiciona, com uma seringa, a água des-
tilada ou o soro fisiológico no copo do 
micronebulizador, conforme prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Adapta o micronebulizador ao chicote 
e este à fonte de ar comprimido ou 
oxigênio.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Acomoda o paciente em posição de 
fowler para facilitar a penetração das 
partículas nas vias aéreas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Abre a válvula do fluxômetro em 5 litros/
min.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa a saída de névoa. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a manter a boca 
semiaberta e a realizar inspirações 
profundas.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

procede com a nebulização até o térmi-
no da solução do copinho (15 min).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente a tossir após o térmi-
no do procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a aspiração de vAs, se 
necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Acomoda o paciente e observa as condi-
ções respiratórias.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza o ambiente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa e registra o procedimento. Ao término do 
procedimento.

prontuário do 
paciente.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

04 revisão do pop em junho/2017.

03 revisão do pop em outubro/2016.

02 revisão do pop em janeiro/2013.

01 Criação do pop em janeiro/2000.
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 39
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten           

revisão: Leandro de paula silva – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o processo de preparar e administrar os medicamentos por sonda naso-
gástrica, nasojejunal, gastrostomia ou jejunostomia, permitindo a absor-
ção pela mucosa gastroenteral. 

2 - INDICAÇÃO:
pacientes com transtorno de deglutição de ordem neurológica e/ou 
mecânica.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 sonda de alimentação obstruída;
•	 volume residual gástrico excedendo 250 ml; 
•	 paciente apresentando diarreia intensa. 

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 prescrição médica; 
•	 bandeja; 
•	 medicamento a ser administrado; 
•	 recipiente graduado; 
•	 copo descartável; 
•	 abaixador de língua;
•	 canudo para misturar medicamento dissolvido; 
•	 água; 
•	 estetoscópio (para avaliação); 
•	 gaze não estéril; 
•	 triturador de comprimidos;
•	 seringa de 60 ml; 
•	 luvas de procedimento;
•	 pontas Luer-Lok para sondas de pequeno e grande calibre.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 sempre que possível, usar medicamento na forma líquida em vez de 

comprimidos triturados; 
•	 se houver necessidade de macerar os comprimidos, deve-se lavar a 

sonda antes e após a administração do medicamento a fim de impe-
dir que ele fique aderido ao interior da sonda;

•	 o teste de permeabilidade e localização da sonda poderá ser feito 
injetando ar através da sonda e auscultando com o estetoscópio na 
região epigástrica; ou, ainda, pode-se aspirar a sonda para observar 
a presença de resíduo gástrico e realizar raio X; 

•	 em caso de resistência para introdução do medicamento (sonda 
obstruída), lavar com água sob pressão, utilizando uma seringa. 
Caso não obtenha sucesso, deve-se retirar a sonda e repassá-la; 

•	 é necessário dissolver os medicamentos sólidos antes de adminis-
trá-los por meio da sonda.

6 - PONTO CRíTICO:
verificar o posicionamento da sonda.

7 - REFERÊNCIAS:
BortoLoZo, N. M. et al. Técnicas em Enfermagem: passo a passo. 
Botucatu: epuB, 2007. 

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

prADo, M. L., geLBCKe, f. L. Fundamentos para o Cuidado Profissional 
de Enfermagem. florianópolis: Cidade futura, 2013.
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pop Nº 39

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO POR VIA GASTROENTERAL

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Lê a prescrição médica, que deve 
conter: nome do paciente, número do 
leito, nome do medicamento, dose, via 
de administração, horário e frequência 
de administração.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

realiza o registro adequado no caso 
de medicações controladas.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem reúne o material necessário. Após o passo 

anterior.
posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

faz a desinfecção do balcão de preparo 
de medicamentos e da bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

prepara o rótulo do medicamento 
contendo: nome do paciente, número 
do leito, nome do medicamento, dose, 
via e horário.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Confere: nome do medicamento, dose, 
via e prazo de validade.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

em caso de medicamentos sólidos, 
coloca o medicamento no triturador, 
tritura delicadamente e dilui com um 
pouco de água.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

usa a seringa para aspirar o 
medicamento.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Coloca em uma bandeja o copo descar-
tável contendo o medicamento com a 
identificação.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Leva o medicamento até o leito do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Confere: nome completo do pacien-
te, leito, medicamento e via de 
administração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

explica o procedimento ao paciente e 
ao acompanhante e informa o medica-
mento a ser administrado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente sentado ou em 
fowler (45°).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem Calça as luvas. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem Injeta lentamente toda a medicação. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Introduz 30 ml de água filtrada após a 
medicação.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Deixa a sonda fechada por 30 minutos 
caso esteja em sifonagem, garantindo a 
administração do medicamento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem retira as luvas. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente em posição confortá-
vel e a mesa de cabeceira do paciente 
em ordem.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

recolhe o que deve ser guardado e 
despreza o restante do material utiliza-
do no lixo apropriado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos. Após o passo 

anterior.
posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

faz o registro na folha de observações 
de enfermagem.
Comunica ao enfermeiro aspectos 
relacionados a vômitos, recusa, reações 
do paciente, etc.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

registra a administração do 
medicamento.

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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POP Nº 40
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten           

revisão: Leandro de paula silva – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

P
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste no procedimento adotado para prevenir a ocorrência de quedas 
de pacientes, tendo como objetivo reduzir os danos decorrentes desse 
tipo de acidente por meio da utilização sistemática da Avaliação do risco 
de Quedas, impresso baseado na Morse fall scale, ou escala de Morse 
(urBANetto et al., 2013). 
trata-se de uma estratégia para reduzir o risco de quedas de pacientes 
internos (enfermarias, unidades fechadas, emergência) e externos (serviços 
de Apoio e Diagnóstico) do Hospital Central do exército.

2 - INDICAÇÕES:
•	 atender às Metas Internacionais de segurança do paciente, referên-

cias para o programa Nacional de segurança do paciente, para redu-
zir os riscos de quedas;

•	 reduzir a ocorrência de quedas e o dano decorrente delas para os 
pacientes que circulam em todos os setores do Hospital Central do 
exército; 

•	 contemplar a identificação de riscos do paciente, garantindo um 
cuidado multiprofissional e um ambiente seguro, assim como a 
educação de profissionais, pacientes e familiares.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 pulseira de Identificação de risco na cor amarela para paciente 

internado, junto com a pulseira de identificação;
•	 camas com controle automático, acessível pelo paciente e/ou pelo 

familiar, e com trava nas rodas;
•	 grades de proteção de fácil manuseio;
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•	 cadeiras com grade de segurança e trava; 
•	 banheiros, corredores e escadas com corrimão.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a queda é definida pelo programa Nacional de segurança do 

paciente e pela organização Mundial de saúde como o “desloca-
mento não intencional do corpo para um nível inferior à posição 
inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou 
não em dano”. sendo assim, considera-se queda o caso em que “o 
paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, 
necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão”; 

•	 as ocorrências de quedas podem se dar: da própria altura; de macas; 
de camas/berços; ou de assentos, como cadeira de rodas, poltrona, 
cadeira, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas e vaso sani-
tário, entre outros;

•	 escala de Morse: permite quantificar a gradação dos fatores que 
predispõem à queda e classificar o grau de risco que o paciente 
apresenta para cair, possibilitando orientar as intervenções necessá-
rias para evitar as ocorrências de quedas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
Fatores predisponentes para quedas:
•	 demográfico: crianças menores de cinco anos e idosos maiores de 

65 anos;
•	 psico-cognitivo: declínio cognitivo, depressão, ansiedade; 
•	 condições de saúde: acidente vascular cerebral (AvC) prévio, hipo-

tensão postural, tonteira, baixo índice de massa corpórea, anemias, 
insônia, incontinência ou urgência miccional, artrite, osteoporose e 
alterações metabólicas; 

•	 funcionalidade: dificuldade no desenvolvimento das atividades 
diárias, necessidade de dispositivo de auxílio à marcha, fraque-
za muscular, problemas articulares, deformidades nos membros 
inferiores; 

•	 comprometimento sensorial: visão, audição e tato; 
•	 equilíbrio corporal: marcha alterada; 
•	 uso de medicamentos: benzodiazepínicos, antiarrítmicos, anti-

-histamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, digoxina, diuréticos, 
laxativos, laxantes musculares, vasodilatadores, hipoglicemiantes 
orais, insulina, polifarmácia (uso de quatro ou mais medicações); 

•	 obesidade mórbida;
•	 histórico prévio de quedas. 
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pop Nº 40

PREVENÇÃO DE QUEDAS DO PACIENTE

7 - REFERÊNCIAS:
AgÊNCIA NACIoNAL De vIgILÂNCIA sANItÁrIA (Anvisa). Acreditação: 
a busca pela qualidade nos serviços de saúde. Revista de Saúde Pública. 
2004; 38(2): 335-6. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/
v38n2/19800.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.

BrAsIL. Ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária 
(Anvisa).  fundação oswaldo Cruz (fiocruz). protocolo de prevenção 
de Quedas. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília-Df: 
Ministério da saúde, 2013. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/
segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/prevencao-de-quedas>. 
Acesso em: 18 ago. 2016.

urBANetto, J.s.; CreutZBerg, M.; frANZ, f.; oJeDA, B.s.; et al. 
Morse fall scale: tradução e adaptação transcultural para a língua portu-
guesa. Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
(USP), 2013; 47(3):569-75. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/
v47n3/0080-6234-reeusp-47-3-00569.pdf>. Acesso em: 18 out. 2017.

WorLD HeALtH orgANIZAtIoN (WHo). Conceptual Framework 
for the International Classification for Patient Safety – final technical 
report, jan. 2009. Disponível em: <http://www.who.int/patientsafety/taxo-
nomy/icps_full_report.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

entrega, na admissão do paciente, 
o folder de orientação de prevenção 
de Queda e conversa com o paciente 
e seu acompanhante, checando sua 
compreensão.

Na admissão 
do paciente.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Implementa as medidas de prevenção 
para queda de acordo com a prescrição 
de enfermagem.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

No quarto do 
paciente e em 
todo setor.

técnico de 
enfermagem

revalida as orientações, a cada plan-
tão, para o paciente e o acompanhante.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

realiza a anotação de enfermagem, 
registrando:
•	as condições clínicas e neurológicas 

do paciente;
•	as orientações fornecidas;
•	os fatores predisponentes para o 

risco de quedas;
•	as medidas implementadas para a 

prevenção de quedas.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Cumpre o protocolo de prevenção de 
Quedas, respeitando as etapas do 
preenchimento e identificando sua 
participação, com assinatura e carimbo 
legível.
Aplica a Avaliação do risco de Quedas 
a todos os pacientes internos e exter-
nos do Hospital Central do exército.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Identifica os riscos de queda para 
pacientes internados, em observa-
ção e externos, avaliando fatores 
predisponentes.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

em todos os 
setores do 
HCe.

técnico de 
enfermagem

Identifica a porta com placa de risco de 
queda.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

Quarto do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Acomoda o paciente que circula pelo 
hospital em lugar seguro, de forma a 
prevenir riscos de queda.

Imediatamente.
em todos os 
setores do 
HCe.

técnico de 
enfermagem

supervisiona atitudes e possíveis riscos 
de queda.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

em todos os 
setores do 
HCe.

técnico de 
enfermagem

Mantém o ambiente livre de riscos de 
queda.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

em todos os 
setores do 
HCe.

técnico de 
enfermagem

Implementa medidas indispensáveis 
para prevenir quedas.

Durante toda a 
internação do 
paciente.

em todos os 
setores do 
HCe.

técnico de 
enfermagem

Mantém a atualização dos indicadores 
de queda no Hospital. Mensalmente. posto de 

enfermagem.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Em caso de ocorrência de queda:
•	coloca o paciente no leito;
•	comunica ao enfermeiro de plantão 

para verificação e solicita avaliação 
médica;

•	registra no prontuário as informações 
da ocorrência de queda e a conduta 
médica;

•	notifica, através da intranet, a ocor-
rência do acidente. Constituem infor-
mações necessárias: 
–  se o risco de queda foi identificado 

na admissão; 
–  o período do dia em que ocorreu 

 o evento; 
–  o local da queda; 
–  como a queda aconteceu; 
–  se o paciente estava sozinho ou  

 com acompanhante; 
–  a existência de fatores de risco; 
–  a presença de morbidade; 
–  as medicações em uso; 
–  a avaliação/conduta médica após a  

 queda;
–  as condições do paciente após a 

queda.

em caso de 
queda do 
paciente.

em todos os 
setores do 
HCe.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.
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POP Nº 41
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten            

revisão: Leandro de paula silva – 2° ten 

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na implementação de medidas preventivas e sistematizadas visan-
do à manutenção da integridade da pele do paciente internado.

2 - INDICAÇÃO:
realizar no momento da admissão e durante a internação do paciente, com 
avaliação do risco para o desenvolvimento de lesões por pressão (Lpp) com 
déficit de mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional 
deficiente (incluindo desidratação).

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
pacientes que não possuem risco de desenvolvimento de Lpp.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja ou cuba rim não estéril; 
•	 gaze não estéril; 
•	 almotolia com álcool a 70%; 
•	 equipamento de proteção Individual (epI): máscara, gorro, capote 

(quando necessário) e luvas de procedimento;
•	 escala preditiva de avaliação de risco para lesão por pressão (escala 

de Braden); 
•	 frasco com hidratante que tenha em sua composição creme de ureia 

a 10% ou óleo à base de  ácido graxo essencial (Age); ou outro 
produto indicado após avaliação do enfermeiro; 

•	 protetor cutâneo ou creme barreira; 
•	 superfícies de suporte: colchão de espuma piramidal, colchão de ar 

com compressor, coxins, almofadas e travesseiros; 
•	 relógio de mudança de decúbito;
•	 lixeira para resíduo infectante;
•	 biombo.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
• lesão por pressão (lPP): localizada na pele e/ou em tecido subjacen-

te, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pres-
são ou da combinação entre pressão e cisalhamento, causada pela 
fricção; 

• cisalhamento: deformação que um corpo sofre quando sujeito à 
ação de forças cortantes; 

• estadiamento de lPP: classificação em categoria/estágio/grau que 
auxilia na descrição clínica da profundidade observável de destrui-
ção tecidual. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 inicialmente, deve-se ler a prescrição e/ou o prontuário do paciente 

para a prévia avaliação do risco de desenvolvimento de Lpp a fim de 
planejar com exatidão o que deverá ser executado; 

•	 os procedimentos para a manutenção da integridade da pele e para 
a prevenção da Lpp devem incluir aspectos importantes:
– avaliação do risco para Lpp na admissão e na realização de 

reavaliação periódica; 
– inspeção diária e proteção da pele contra excesso de umidade, 

ressecamento, fricção e cisalhamento; 
– realização do tratamento precoce ao detectar anormalidade; 
– uso de superfície de suporte e alívio da carga mecânica para 

minimizar os efeitos do excesso de pressão causados pela 
imobilidade;

– educação de profissionais de saúde, pacientes, familiares e 
cuidadores; 

– realização, pelo enfermeiro, de um exame cuidadoso da pele do 
paciente durante a admissão ou a readmissão para:
 identificar alterações da integridade cutânea e lesões por  

   pressão existentes; 
 inspecionar as áreas corporais com risco maior, especificamente:
* as regiões anatômicas sacral, calcâneo, ísquio, trocanter,  
   occipital, escapular e maleolar;
* as regiões corporais submetidas a pressão por dispositivos  
   como cateteres, tubos e drenos; 

– reconhecimento da distinção entre os tipos de lesões: lesão 
por pressão, úlcera arterial, úlcera venosa, úlcera neuropática e 
dermatites;
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PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO

– a avaliação do risco para desenvolvimento de Lpp deve ter como 
referência a escala de Braden Q (crianças de 1 a 5 anos) e a 
escala de Braden (pacientes com mais de 5 anos), conforme 
preconizado pelo Ministério da saúde (Ms)/Anvisa:
 pontuação da escala de Braden: variação de 6 a 23 pontos: 
* sem riscos: 19 pontos ou mais; 
* médio risco: 15 a 18 pontos; 
* risco moderado: 13 a 14 pontos; 
* alto risco: 10 a 12 pontos;
* altíssimo risco: 6 a 9 pontos.
 pontuação da escala de Braden Q: variação de 7 a 28 pontos: 
* sem riscos: 28 pontos;
* risco máximo: 7 pontos.

– as escalas preditivas devem ser utilizadas em conjunto com a 
avaliação clínica do enfermeiro, que deverá ser soberana perante 
a existência de fatores de risco para Lpp e comorbidades ineren-
tes ao desenvolvimento de lesão cutânea;  

•	 os cuidados de prevenção para Lpp devem ser iniciados para todos 
os pacientes em risco, inclusive aqueles que já apresentam lesão, o 
que favorece a cicatrização; 

•	 a avaliação da pele e a prescrição de cuidados são atribuições 
do enfermeiro, sendo fundamental a participação da equipe 
multiprofissional, considerando-se todos os integrantes responsá-
veis pela qualidade da assistência e pela manutenção da integridade 
e da segurança do paciente;

•	 as coberturas de filme de poliuretano (ou creme barreira, ou hidro-
coloide extrafino) utilizadas em áreas de proeminência óssea com 
integridade cutânea preservada minimizam apenas a força de fric-
ção na superfície da pele, não sendo capazes de reduzir a pressão; 

•	 caso o paciente tenha avaliação de risco médio para Lpp, deve-se 
favorecer a mudança de decúbito a cada duas horas, em combinação 
com o uso de superfícies redutoras de pressão; dessa forma, deve-
-se instituir o uso de relógio ou sinalizadores para alternar entre os 
decúbitos lateral direito, dorsal e lateral esquerdo;

•	 na instituição, há disponibilidade de colchões de ar com compres-
sor para cada unidade de internação, sendo necessário observar 
as seguintes recomendações: examinar o produto antes de usá-lo; 
sempre desligar o fio da rede elétrica após o uso; não realizar higie-
ne no leito com o compressor ligado; e não deixar cair água no 
compressor, evitando, assim, problemas de dano elétrico;

•	 travesseiros e coxins podem ser utilizados para auxiliar na redistri-
buição da pressão. Quando utilizados de forma apropriada, podem 
expandir a superfície que suporta o peso; 
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•	 superfícies de apoio específicas (como colchões, camas e almofa-
das) redistribuem a pressão que o corpo do paciente exerce sobre a 
pele e os tecidos subcutâneos; 

•	 pacientes cirúrgicos submetidos a anestesia por período prolonga-
do geralmente apresentam risco aumentado de desenvolvimento de 
Lpp; portanto, todos esses pacientes (no momento pré, intra e pós-
-operatório) devem receber avaliação de risco da pele;

•	 o protocolo do Ms/Anvisa (2013) recomenda a utilização de quadro 
de avisos próximo ao leito para estimular o paciente a se movimen-
tar na cama quando necessário;

•	 atenção especial aos registros, considerando os aspectos legais 
envolvidos na formação da lesão, desde a admissão até a alta 
hospitalar; se necessário, deve-se solicitar parecer à Comissão de 
Curativos.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária 
(Anvisa).  fundação oswaldo Cruz (fiocruz). Anexo 02: Protocolo para 
Prevenção de úlcera por Pressão.  Brasília-Df: Ministério da saúde, 2013. 
Disponível em: <https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002429j-
fptgg.pdf>.  Acesso em: 8 nov. 2016.

DoMANsKY, r.C.; Borges, e.L. (org.) Manual para prevenção de lesões 
de pele: recomendações baseadas em evidências. rio de Janeiro: editora 
rubio, 2012. p. 119-86.

INstItute for HeALtHCAre IMproveMeNt. How-to-guide: Prevent 
Pressure Ulcers. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement, 
2011. Disponível em: <http://www.ihi.org/resources/pages/tools/
Howtoguidepreventpressureulcers.aspx>. Acesso em: 8 nov. 2016.

Jorge, s.A.; DANtAs, s.r.p.e. Abordagem Multiprofissional do 
Tratamento de Feridas. são paulo: Atheneu, 2005.

MAIA, A.C.A.r.; peLLegrINo, D.M.s.; BLANes, L.; DINI, g.M., 
ferreIrA, L.M. tradução para a língua portuguesa e validação da escala 
de Braden Q para avaliar o risco de úlcera por pressão em crianças. Revista 
Paulista de Pediatria, 2011; 29(3):406-14. Disponível em: <http://www.scie-
lo.br/pdf/rpp/v29n3/a16v29n3.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2016.

MALAguttI, W.; KAKIHArA, C.t. Curativos, Estomias e Dermatologia: 
uma Abordagem Multiprofissional. são paulo: Martinari, 2010.



219

pop Nº 41

PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem Lê a prescrição do paciente.

Antes de 
iniciar o 
procedi-
mento.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

separa uma bandeja ou cuba rim para o 
procedimento.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

faz a desinfecção da bandeja com gaze embe-
bida em álcool a 70%, unidirecional, repetindo 
o movimento três vezes e aguardando a 
secagem espontânea.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem prepara o material planejado.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja ou o carro de curativos (ou, 
ainda, uma superfície fixa) até a unidade do 
paciente.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou o acompanhante 
quanto ao procedimento.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem promove a privacidade, utilizando biombos.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimentos e coloca os 
demais equipamentos de proteção individual, 
se necessário.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Implementa as condutas necessárias de acor-
do com a avaliação do enfermeiro.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
observa a pele do paciente e utiliza a escala 
de Braden para avaliar o risco de lesão por 
pressão.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...



220

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continua

qUEM COMO qUANDO ONDE

equipe de 
enfermagem

Realiza a higienização e a hidratação da pele:
•	limpa a pele sempre que estiver suja;
•	faz uso de água morna e sabão neutro;
•	usa o produto hidratante nas áreas resseca-

das: abre e dispõe na luva dominante uma 
boa quantidade do hidratante; aplica na 
superfície corporal do paciente de forma 
delicada, repetindo o procedimento até que 
o segmento corporal planejado tenha sido 
atendido com o produto;

•	não massageia proeminências ósseas, espe-
cialmente quando já estiverem hiperemiadas.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

equipe de 
enfermagem

Protege a pele da exposição à umidade:
•	mantém a pele limpa e seca, especialmente 

em regiões de pregas cutâneas;
•	utiliza produtos de barreira se houver indi-

cação: protetor cutâneo ou creme barreira; 
filme de poliuretano ou hidrocoloide extra-
fino em áreas de proeminência óssea com 
integridade cutânea preservada;

•	em caso de paciente incontinente usando 
fraldas: faz a higiene genital e realiza a 
troca da fralda A CADA eliminação fisiológi-
ca, evitando a maceração da pele;

•	quando possível, oferece um aparador 
(comadre/patinho);

•	atenta para outras fontes de umidade: extra-
vasamento de drenos, exsudato, suor e 
extravasamento de linfa em pacientes com 
anasarca.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Observa a presença de sinais clínicos de 
desnutrição, como: edema, perda de peso, 
disfagia, inapetência, desidratação, baixa 
aceitação nutricional.
Assegura uma comunicação efetiva com a 
Nutrição e a equipe Médica, a fim de avaliar a 
necessidade de suplemento nutricional.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continua

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

Caso o paciente apresente risco médio a 
moderado para lPP, inclui medidas para 
minimizar a pressão e redistribuir o peso 
corporal:
•	favorece ou realiza a mobilização no leito 

a cada duas horas e institui como mode-
lo de sinalizador o relógio de mudança de 
decúbito;

•	posiciona o paciente de forma que os calcâ-
neos sejam mantidos afastados da super-
fície do leito e os joelhos tenham ligeira 
flexão para evitar hiperextensão, evitando a 
obstrução da veia poplítea;

•	quando for reposicionar o paciente, coloca-o 
na posição de semi-fowler em uma inclina-
ção de 30º para posições laterais (alternada-
mente lado direito, dorsal e lado esquerdo), 
se o paciente tolerar essas posições e a sua 
condição clínica permitir; 

•	evita posturas que aumentem a pressão, 
tais como fowler acima dos 30º, a posição 
de deitado de lado a 90º, ou a posição de 
semideitado;

•	se o paciente estiver sentado na cama, evita 
elevar a cabeceira em ângulo superior a 30º, 
evitando a centralização e o aumento da 
pressão no sacro e no cóccix;

•	quando o paciente estiver sentado em uma 
cadeira, se os pés dele não chegam ao chão, 
coloca-os sobre um banquinho ou apoio, 
impedindo que o paciente deslize para fora 
da cadeira;

•	mantém a roupa de cama (lençol, oleado e 
traçado móvel) limpa, seca e sem pregas;

•	utiliza traçado móvel durante transferência 
ou mudança de decúbito;

•	usa o colchão de espuma piramidal para 
pacientes com risco médio a moderado para 
Lpp (escore entre 13 e 18); para pacientes 
com risco superior (escore entre 10 e 12), 
utiliza o colchão de ar com compressor.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continua

qUEM COMO qUANDO ONDE

técnico de 
enfermagem

orienta o paciente quanto à importância da 
aceitação e da participação durante os proce-
dimentos, incluindo o autocuidado. 
envolve o acompanhante (familiar ou 
cuidador) na implementação dos cuidados, 
educando-o para a manutenção da precaução 
em domicílio.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem Deixa o paciente confortável.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Mantém a organização da unidade do 
paciente.

Após o 
passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos locais 
apropriados.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

técnico de 
enfermagem Higieniza as mãos.

Após o 
passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra a avaliação do paciente e as ações 
realizadas.
realiza as anotações necessárias, assina e 
carimba o relato:
•	no prontuário do paciente: enfermeiro;
•	na folha de Anotações de enfermagem: 

técnico de enfermagem.

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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POP Nº 42
elaboração: Marcella siqueira de freitas – 1° ten           

revisão: Leandro de paula silva – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É a instalação de um cateter em veia jugular externa para a manutenção de 
uma via de acesso venoso destinada à infusão contínua ou à administração 
intermitente de soluções e medicamentos.

2 - INDICAÇÕES:
•	 depois de esgotar a possibilidade de acesso em vasos periféricos de 

membros superiores;
•	 quando não há possibilidade imediata de punção de jugular interna, 

veia subclávia ou veia radial.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 hiperemia;
•	 flebites;
•	 edemas;
•	 escoriações;
•	 queimaduras;
•	 fraturas em local da possível punção.

4- MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 bandeja;
•	 álcool a 70%;
•	 bolas de algodão ou gazes;
•	 cateter venoso apropriado ( jelco);
•	 esparadrapo ou fita adesiva hipoalergênica;
•	 luvas de procedimento.

observação: conforme a indicação da punção, acrescentar o dispositivo a 
ser conectado ao cateter venoso (torneirinha, tubo extensor, tubo em Y), o 
equipo do sistema de infusão e o frasco da solução ou seringa com solução 
para permeabilização do cateter.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a canulação de veia jugular segue os mesmos preceitos orientado-

res de um acesso venoso periférico, devendo, como em qualquer 
punção, ser consenso entre as equipes de enfermagem e médica; 
deve ser executada por um profissional que tenha competência e 
habilidade para o processo;

•	 para a escolha da técnica e do vaso a ser puncionado e canulado, 
deve ser considerada a condição clínica do paciente e a indicação 
para cada caso, bem como a experiência do executor;

•	 os sítios preferenciais de punção devem levar em consideração 
fatores como a facilidade de inserção, as razões para a utilização e o 
menor risco de complicações. esgotadas as possibilidades de acesso 
através de vasos periféricos, as vias de escolha poderão ser: 
1. veia jugular interna;
2. veia subclávia;
3. veia radial;
4. veia jugular externa;

•	 deve-se trocar a fixação do cateter diariamente e avaliar sua inserção;
•	 caso ocorram sinais de flebite e infiltração/extravasamento, o cate-

ter venoso deve ser retirado imediatamente;
•	 não utilize drogas vesicantes no acesso venoso da jugular externa;
•	 cuidado para não pressionar a artéria carótida, o que poderá desen-

cadear desmaio do paciente. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 as complicações mais comuns associadas à punção da veia jugular 

são: 
– a punção arterial inadvertida, que requer a compressão digital 

por aproximadamente 10 minutos para prevenir hematomas;
– a lesão do ducto torácico, que ocorre na punção de subclávia à 

esquerda, e a infecção no local da punção;
•	 para que os benefícios sempre ultrapassem os riscos inerentes 

aos procedimentos invasivos e garantam a segurança do paciente, 
alguns pontos básicos não devem ser esquecidos, pois dependem 
exclusivamente da ação humana. são eles: 
– conhecimento integral da anatomia vascular e das estruturas 

subjacentes; 
– indicações e escolhas precisas do tipo de cateter, do local de 

punção e das técnicas de inserção vascular, sempre baseadas 
nas necessidades clínicas e na experiência do executor; 

– obediência rigorosa às técnicas de antissepsia e assepsia e 
aos preceitos técnicos, além do conhecimento de potenciais 
complicações;
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•	 a veia jugular externa corre sobre o músculo esternocleidomas-
tóideo; devido à variável anatômica, as chances de insucesso da 
punção podem ser aumentadas até mesmo pelo posicionamento do 
paciente;

•	 potenciais complicações: sangramentos, lesão nervosa, disfonia por 
lesão do nervo laríngeo, hematomas, entre outras.

7 - REFERÊNCIAS:
CoNseLHo regIoNAL De eNferMAgeM De são pAuLo (CoreN-sp). 
parecer nº 045/2013. Punção de veia jugular por Enfermeiro. são paulo, 
2013.  Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2487974/
mod_resource/content/1/parecer_Coren_jugular_externa.pdf >. Acesso em: 
22 out. 2016.

INfusIoN Nurses soCIetY. Infusion Nursing standards of practice. 
Journal of Infusion Nursing. 2011, 34(1s):s31-35. 

oKutuBo, f.A. Central venous Cannulation: how to do it. British Journal 
of Hospital Medicine. 1997; 57:368- 70. 

peDroLo, e.; De LAZZArI, L.; oLIveIrA, g.; MINgorANCe, p.; 
DANsKI, M. evidence for care of short-term central venous catheters inte-
grative review. Journal of Nursing UFPE on line. recife (pe), 7 mar. 2013. 
Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/ 
revista/article/view/3236>. Acesso em: 22 out. 2016.

pop Nº 42

PUNÇÃO DE JUGULAR EXTERNA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro Confirma o material.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro prepara o material necessário para o 
procedimento numa bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro explica o procedimento ao paciente/
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro posiciona-se na cabeceira do leito do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

posiciona o paciente em decúbito 
zero ou até 15°, com hiperextensão 
lateral da cabeça expondo o lado a ser 
puncionado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Mantém o algodão embebido em álcool 
a 70% ao alcance das mãos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Localiza o vaso a ser puncionado por 
meio de visualização e palpação. 
Devido à proximidade entre a artéria 
carótida e a veia jugular interna, avalia 
precisamente para evitar uma punção 
acidental. Na dúvida, pede auxílio a 
outro enfermeiro ou médico, ou inter-
rompe a punção.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
faz a antissepsia da pele no local e ao 
redor da punção, utilizando algodão 
com álcool.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
traciona a pele para baixo, com o pole-
gar abaixo do local a ser puncionado 
no sentido distal para proximal.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Introduz o cateter venoso na pele, com 
o bisel voltado para cima, num ângulo 
aproximado de 10°; mantém esse 
ângulo ou um ângulo menor à medida 
que introduz o cateter. 
uma vez perfurada a pele, direciona e 
introduz o cateter na veia com o auxílio 
do mandril; após a introdução total do 
cateter, remove o mandril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro observa o refluxo sanguíneo no 
canhão do jelco.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Conecta o tubo extensor com o 
medicamento ou permeabiliza com a 
solução de manutenção do cateter.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

observa se há sinais de infiltração, 
extravasamento ou hematoma no local 
da punção, além de queixas de dor ou 
desconforto anormal do paciente.
se houver, retire o cateter 
imediatamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro fixa o dispositivo com esparadrapo ou 
adesivo hipoalergênico.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
retira as luvas de procedimento e o 
epI.
Deixa o setor em ordem.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Descarta as agulhas em caixa de 
perfurocortantes e o restante em lixo 
adequado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
registra a atividade realizada com data 
e hora.
Assina e carimba.

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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POP Nº 43
elaboração: giselle rosa Barroso – enf            

revisão: Ana paula Brito pinheiro – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO: 
Consiste na introdução de um cateter venoso na luz de uma veia superfi-
cial, de preferência de grande calibre. 

2 - INDICAÇÕES: 
•	 coleta de sangue para exames;
•	 infusão de medicamentos, soluções parenterais e hemoderivados.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 presença de fístula arteriovenosa;
•	 esvaziamento ganglionar (mastectomia no local abordado);
•	 veia esclerosada;
•	 presença de queimadura ou plegia no membro a ser puncionado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 epI;
•	 bandeja;
•	 scalp ou jelco;
•	 garrote;
•	 gaze ou bolas de algodão;
•	 luvas de procedimento;
•	 solução antisséptica: álcool a 70% ou clorexidina solução alcoólica 

a 0,5%;
•	 equipo multivias com clamp;
•	 soro fisiológico a 0,9%;
•	 seringa de 20 ml ou 10 ml;
•	 agulha 30x8;
•	 adesivo para fixação do cateter (indica-se, em ordem preferencial: 

curativo transparente semipermeável estéril, fita microporosa e 
esparadrapo).
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
•	 evitar realizar punção nas articulações a fim de evitar restrição do 

membro;
•	 iniciar das extremidades para o centro.

6 - PONTOS CRíTICOS: 
•	 preparar o material de forma completa; 
•	 evitar contaminar a punção venosa; 
•	 controlar o gotejamento conforme prescrição; 
•	 conhecer a anatomia da rede venosa principal;
•	 evitar realizar punções em articulações e membros inferiores.

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Agência Nacional de vigilância sanitária (Anvisa). unidade de 
Investigação e prevenção das Infecções e dos efeitos Adversos (uIpeA). 
Orientações para Prevenção de Infecção Primária de Corrente Sanguínea. 
Brasília-Df, 2010.
______. resolução rDC nº 45, de 12 de março de 2003. Dispõe sobre 
o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções 
Parenterais (SP) em Serviços de Saúde. Disponível em: <https://www20.
anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-r-
dc-n-45-de-12-de-marco-de-2003>. Acesso em: 19 ago. 2016.
o’grADY, N.p.; ALeXANDer, M.; BurNs, L.A.; DeLLINger, e.p.; et al. 
guidelines for the prevention of Intravascular Catheter-related Infections. 
Clinical Infectious Diseases. 2011; May 1; 52(9): e162–e193. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pMC3106269/>. Acesso em: 15 
ago. 2016.
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pop Nº 43

PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava as mãos com água e sabão. Antes do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção da bandeja ou 
cuba rim com álcool a 70%.

Antes do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material necessário. Antes do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o material.
preenche, com soro fisiológico, o equipo 
multivias com clamp e mantém a seringa 
com a solução acoplada.

Antes do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o filme, a fita microporosa ou o 
esparadrapo para fixar o cateter venoso.

Antes do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e ao 
acompanhante.

Antes do 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa a identificação do paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica ao paciente a necessidade do 
procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa a integridade da pele do pacien-
te e o local da punção.

Antes do 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Inspeciona e palpa a rede venosa, dando 
preferência às veias mais proeminentes, 
firmes e menos tortuosas, priorizando a 
porção distal em sentido ascendente. 
pode ser necessário garrotear o membro 
para facilitar a visualização da rede 
venosa. o garroteamento deve impedir 
o retorno venoso, mas não deve ocluir o 
fluxo arterial. 
É importante controlar o tempo do gar-
roteamento e, quando necessário, soltar 
temporariamente.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a antissepsia do local com algodão 
embebido em álcool a 70% ou clorexi-
dina alcoólica a 0,5%, no sentido do 
proximal para distal, três vezes.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

traciona a pele no local da punção, 
favorecendo a introdução do cateter.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a punção com o cateter esco-
lhido, sempre com o bisel voltado para 
cima. 
Introduz a agulha no ângulo de 30 a 45º.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ao visualizar o refluxo sanguíneo, 
estabiliza o cateter com uma mão e solta 
o garroteamento com a outra mão.
Aplica uma leve pressão com o dedo 
médio da mão não dominante 3 cm 
acima do local de inserção.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o garrote. Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o guia do dispositivo sobre a 
agulha ( jelco).

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Acopla o  equipo multivias com clamp 
preenchido com solução fisiológica a 
0,9%, conjugando a seringa ao cateter.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

testa o fluxo do acesso venoso injetando 
solução fisiológica a 0,9%. 
Quando observa infiltração do acesso 
ou obstrução total do cateter, remove o 
cateter e realiza novo procedimento, com 
outro dispositivo.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

saliniza o acesso com solução fisiológica 
a 0,9% e fecha o equipo multivias com 
clamp. 
Caso seja indicado, conecta a hidratação 
venosa.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a fixação adequada com o adesi-
vo disponível.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

continua...
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pop Nº 43

PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Identifica a punção: data, tipo e número 
do dispositivo, hora do procedimento, 
nome e registro do profissional.

Durante o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe o material, descartando os 
perfurantes em recipiente adequado. 
Deixa o ambiente em ordem.

Após o 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos com água e sabão. Após o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza as anotações do procedimento, 
assinando e carimbando o relato.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 44
elaboração: thuany de oliveira Abreu – 2° ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano de souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
o procedimento visa garantir a correta recepção, guarda e devolução de 
hemoderivados.

2 - INDICAÇÃO:
Conforme análise hemodinâmica do paciente e prescrição médica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 caneta;
•	 carimbo;
•	 prescrição médica; 
•	 recipiente próprio.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 conservar entre 1 e 6 °C até o momento do uso; 
•	 manter fora da geladeira no máximo 30 minutos antes da infusão; 
•	 usar obrigatoriamente equipos apropriados; 
•	 atentar para o tempo de infusão de 1 a 4 horas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 o impresso de recebimento/devolução deverá estar preenchido com 

os dados do profissional e do paciente de forma legível;
•	 somente o enfermeiro deve receber os hemoderivados no setor;
•	 caso o paciente não esteja em condições de receber o hemoderiva-

do, este deverá ser devolvido ao banco de sangue; a justificativa 
deve ser registrada em prontuário e o médico, comunicado;
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•	 Não devem ser administradas medicações paralelamente ao 
hemoderivado;

•	 ao ultrapassar o tempo de infusão, o hemoderivado deverá ser 
desprezado.

7 - REFERÊNCIA:
INstItuto estADuAL De HeMAtoLogIA ArtHur De sIQueIrA 
CAvALCANtI (HeMorIo). Aspectos práticos da transfusão. In: Protocolos 
de Tratamento: Hematologia e Hemoterapia. 2. ed. rio de Janeiro: 
HeMorIo, 2014. Disponível em: <http://www.hemorio.rj.gov.br/Html/pdf/
protocolos/2_07.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Checa na prescrição médica: concen-
tração, dosagem, forma farmacêutica e 
quantidade a ser infundida.

No momento 
do aprazamen-
to da prescri-
ção médica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro verifica a identificação do usuário no 
hemoderivado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

realiza a inspeção visual para verificar 
a identificação do hemoderivado, o 
prazo de validade e a integridade da 
embalagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Carimba e assina o recebimento no 
registro do Banco de sangue.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
prepara o material e aguarda que o 
hemoderivado esteja em condições de 
ser infundido.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

No caso de volume não infundido, 
registra a ocorrência em formulário 
próprio e despreza a sobra em local 
apropriado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro registra a evolução do procedimento 
no prontuário, carimba e assina.

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.

pop Nº 44

RECEPÇÃO, GUARDA E DEVOLUÇÃO DE HEMODERIVADOS
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 45
elaboração: thuany de oliveira Abreu – 2º ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano de souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO: 
o procedimento visa garantir a correta recepção, guarda e devolução de 
psicotrópicos.

2 - INDICAÇÃO:
Monitorar o estoque básico de medicamentos de controle especial (psico-
trópicos e entorpecentes).

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 impresso próprio;
•	 caneta; 
•	 chave/lacre da gaveta ou da caixa de psicotrópicos. 

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 os psicotrópicos devem ser guardados em local seguro, exclusivo e 

fechado com chave ou lacre;
•	 a chave deve permanecer 24 h no setor com o enfermeiro. o lacre 

deve ser checado no início e ao término do plantão, e as devidas 
anotações devem ser registradas no Livro de ordens e ocorrências;

•	 a conferência dos psicotrópicos deve ser feita em cada plantão (início 
e término);

•	 os Checklists preenchidos devem ser arquivados por três meses;
•	 para a utilização de algum psicotrópico do estoque, é necessário 

fazer o registro nas observações do Livro de ordens e ocorrências 
e providenciar o medicamento para reposição. Caso não seja feita a 
reposição no mesmo turno, informar a pendência na passagem do 
plantão para que o medicamento seja providenciado;
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•	 a falta de qualquer medicamento deve ser registrada nas observa-
ções. Cabe ao enfermeiro investigar o motivo e providenciar a repo-
sição de acordo com as rotinas da farmácia e do setor. se o moti-
vo não for identificado, comunicar ao coordenador/gerente para a 
conduta adequada;

•	 em situação de óbito ou alta, em que não é possível solicitar a reposi-
ção do psicotrópico pelo sistema informatizado, a solicitação deverá 
ser feita por meio de pedido manual em nome do paciente e com um 
receituário preenchido;

•	 em situação de falta de psicotrópico na farmácia para reposição de 
estoque, deve-se registrar na observação do Checklist e no Livro de 
ordens e ocorrências. Quando o medicamento estiver disponível 
na farmácia, a reposição será feita por meio de pedido manual em 
nome do paciente e com receituário;

•	 medicamentos que estão a dois meses do vencimento da data de 
validade poderão ser substituídos; o medicamento a vencer deve 
ser levado para a farmácia juntamente com a requisição manual e a 
justificativa para a substituição;

•	 os frascos vazios devem ser devolvidos para a farmácia. 

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 a entrega de medicamentos deve ser examinada e checada no rece-

bimento para verificação da integridade das embalagens e da fideli-
dade à encomenda e para conferência dos lotes em relação ao laudo 
de análise e validade;

•	 somente o enfermeiro deverá receber os medicamentos psicotrópi-
cos no setor. 

7 - REFERÊNCIA:
BLANes, L. Procedimento Operacional Padrão: Controle dos Psicotrópicos. 
Hospital são paulo, 2012. Disponível em: <http://www.hospitalsaopaulo.
org.br/sites/manuais/arquivos/2015/pop_controle_dos_psicotro_agosto.
pdf>. Acesso em: 2 out. 2016.
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pop Nº 45

RECEPÇÃO, GUARDA E DEVOLUÇÃO DE PSICOTRÓPICOS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Checa o número do lacre da caixa dos 
psicotrópicos no início e ao término do 
plantão.
No caso de chave, deve ser conferida 
em todos os plantões.

No recebi-
mento e na 
passagem do 
plantão.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Carimba e data o Checklist. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
registra e confere a troca de lacre e as 
alterações de medicamentos no Livro 
de ordens e ocorrências.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 46
elaboração: thuany de oliveira Abreu – 2º ten           

revisão: Martha Monteiro Mariano de souza – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
o procedimento visa garantir a correta recepção, guarda e devolução de 
quimioterápicos.

2 - INDICAÇÃO:
Conforme análise hemodinâmica do paciente e prescrição médica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 caneta;
•	 carimbo;
•	 prescrição médica;
•	 recipiente próprio.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 as prescrições médicas dos quimioterápicos antineoplásicos deverão 

ser encaminhadas à farmácia com antecedência e pela manhã;
•	 as drogas antineoplásicas reconstituídas que não forem adminis-

tradas imediatamente após o preparo deverão ser armazenadas em 
local seguro, separadas das demais medicações, sempre respei-
tando o tempo e o local de conservação descritos nos rótulos dos 
medicamentos;

•	 caso o paciente não esteja em condições de receber o quimioterá-
pico, este deverá ser devolvido à farmácia; a justificativa deve ser 
registrada em prontuário e o médico, comunicado;

•	 o descarte de lixo, invólucros, frascos e demais materiais que entra-
ram em contato com o quimioterápico antineoplásico deverá ser feito 
em recipientes específicos localizados no posto de enfermagem.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 a competência para a administração de quimioterápicos antineoplá-

sicos é do enfermeiro; a manutenção da vigilância durante a infusão 
pode ser feita pelos demais membros da equipe de enfermagem, 
que acionarão o enfermeiro nas intercorrências. somente o enfer-
meiro deverá receber os quimioterápicos no setor;

•	 os profissionais de saúde que preparam, administram e transpor-
tam quimioterápicos antineoplásicos deverão, obrigatoriamente, 
usar equipamentos de proteção individual durante todo e qualquer 
contato com essas drogas.

7 - REFERÊNCIAS:
CoNseLHo feDerAL De eNferMAgeM (CofeN). resolução nº 210/1998. 
Dispõe sobre a atuação dos profissionais de Enfermagem que trabalham 
com quimioterápicos antineoplásicos. rio de Janeiro, 1998. Disponível em: 
<http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2101998_4257.html>. Acesso em: 
3 nov. 2016.

uNIversIDADe feDerAL Do trIÂNguLo MINeIro.  protocolo: 
Administração de Quimioterápicos Antineoplásicos. Disponível em: <http://
www.ebserh.gov.br/documents/147715/148046/AvIhe070927085357.pdf>. 
Acesso em 3 nov. 2016.
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pop Nº 46

RECEPÇÃO, GUARDA E DEVOLUÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Checa na prescrição médica concentra-
ção, dosagem, forma farmacêutica e 
quantidade a ser infundida.

No momento 
do aprazamen-
to da prescri-
ção médica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro verifica a identificação do usuário no 
quimioterápico.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

realiza inspeção visual para verificar 
a identificação do medicamento, o 
prazo de validade e a integridade da 
embalagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Carimba o recebimento no registro da 
farmácia.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
Acondiciona o medicamento de forma 
que fique em condições para ser 
infundido.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro
prepara o material e aguarda que o 
quimioterápico esteja em condições 
para ser infundido.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

No caso de volume não infundido, 
registra a ocorrência em formulário 
próprio e despreza a sobra em local 
apropriado.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro registra a evolução do procedimento 
no prontuário, carimba e assina.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do pop em outubro/2016.
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 47
elaboração: Leandro de paula silva – 1° ten           

revisão: eliane rodrigues Brito – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
É a prática de irrigação dos dispositivos vasculares com solução salina em 
períodos regulares. tem como objetivo manter a permeabilidade do acesso 
venoso. 

2 - INDICAÇÕES:
•	 garantir a infusão de todo o medicamento que possa ter ficado no 

sistema;
•	 evitar o retorno sanguíneo;
•	 prevenir complicações decorrentes da incompatibilidade de medica-

mentos e soluções.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 cuba rim; 
•	 ampola de cloreto de sódio a 0,9%; 
•	 seringa de 10 ml; 
•	 agulha 40x12;
•	 duas gazes com solução alcoólica;
•	 luvas de procedimento. 

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
A salinização de cateter deve ser realizada:

•	 antes e depois de cada administração de medicamentos; 
•	 após a administração de sangue e derivados; 
•	 quando for feita a conversão de infusão contínua para intermitente;
•	 a cada 12 horas, quando o dispositivo não for usado.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 rompimento (fratura) do cateter; 
•	 infiltração no tecido subjacente.

7 - REFERÊNCIA:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de Janeiro: 
elsevier, 2005.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes e 
depois do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne o material. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a assepsia da ampola. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira o conteúdo da ampola com a 
agulha 40x12 e a seringa de 10 ml.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas.
realiza a assepsia das duas vias do Y do 
equipo multivias com clamp utilizando 
gaze com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

testa a permeabilidade do cateter com 2 
ml da solução salina e mantém a seringa 
conectada à via do equipo multivias com 
clamp.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Administra a medicação na outra via do 
equipo multivias com clamp.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

saliniza, com 2 ml de solução salina, 
as duas vias do  equipo multivias com 
clamp, independente da quantidade de 
medicação.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne o material. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material em local apropriado. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa a prescrição. 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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 48
elaboração: Leandro de paula silva – 1° ten           

revisão: eliane rodrigues Brito – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

1 - DEFINIÇÃO:
É o processo de preparo e introdução de substância química no organismo 
humano visando à obtenção de efeito terapêutico.
vias de administração de medicamentos: 

•	 gastrointestinal: oral, sublingual, gástrica e retal; 
•	 cutânea ou tópica; 
•	 auricular; 
•	 nasal; 
•	 ocular; 
•	 vaginal; 
•	 parenteral: intramuscular, endovenosa, intradérmica e subcutânea.

2 - INDICAÇÕES:
•	 padronizar condutas relacionadas às técnicas de administração de 

medicamentos;
•	 relacionar os procedimentos necessários para a administração de 

medicamentos de forma segura;
•	 melhorar a segurança do paciente minimizando erros na adminis-

tração de medicamentos;
•	 fornecer subsídios para a implementação e o acompanhamento da 

terapêutica medicamentosa.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 alergia ao medicamento prescrito; 
•	 incapacidade de absorção pela via prescrita.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 prescrição médica;
•	 bandeja contendo: medicações preparadas, luvas de procedimento, 

gazes;
•	 álcool a 70%.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
A administração de medicamentos é a oferta ou a infusão de uma subs-
tância química capaz de promover no organismo ação preventiva, curativa, 
paliativa ou diagnóstica. representa a interseção entre o plano global dos 
cuidados de enfermagem e o tratamento médico, constituindo uma das 
responsabilidades mais importantes da enfermagem.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 conferir os Nove Certos: 

– paciente certo;
– medicamento certo;
– dose certa;
– hora certa;
– via certa;
– registro certo;
– ação certa;
– forma farmacêutica certa;
– monitoramento certo;

•	 seguir rigorosamente as orientações do fabricante quanto às condi-
ções de armazenamento das medicações;

•	 manter as áreas de armazenamento de medicações climatizadas 
com controle de temperatura entre 20 e 25 ºC;

•	 manter a temperatura da geladeira que armazena medicamentos 
entre 2 e 8 ºC;

•	 a geladeira onde são armazenados os medicamentos deve ser exclu-
sivamente para essa finalidade;

•	 um mesmo princípio ativo produzido por fabricantes diferentes 
pode apresentar condições distintas de armazenamento;

•	 atentar sempre para a identificação do paciente: nome completo, 
número do prontuário ou registro do atendimento, leito, serviço, 
enfermaria/apartamento, andar/ala; 

•	 todos os itens da identificação do paciente nas prescrições devem 
ser legíveis;

•	 identificação do prescritor: 
– deve ser legível, para conferir autenticidade à prescrição, e conter 

o nome completo, o número de registro do conselho profissional 
e a assinatura;

– o registro desses dados poderá ser manuscrito ou feito com a 
utilização de carimbo contendo os elementos de identificação;

•	 a data da prescrição é imprescindível para conferir validade à receita 
e para realizar a dispensação e a administração dos medicamentos, 
assegurando que a indicação está baseada na avaliação médica do 
dia em que foi emitida;
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pop Nº 48

SEGURANÇA EM TERAPIA MEDICAMENTOSA – ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica a prescrição médica.

No momento 
do aprazamen-
to da prescri-
ção médica.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara o material. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes e 
depois do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

explica o procedimento ao paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...

•	 as prescrições devem ser legíveis para facilitar a comunicação entre 
o prescritor e o paciente e entre o prescritor e os demais profissio-
nais de saúde;

•	 devem ser registradas com destaque na prescrição as alergias relata-
das pelo paciente e/ou por familiares/cuidadores;

quando for necessário administrar dois medicamentos injetáveis no mesmo 
horário, deve-se infundir um de cada vez, e não realizar infusão simultânea;
não é recomendável a infusão simultânea de medicamentos com hemode-
rivados e hemocomponentes;
as medicações solicitadas verbalmente só devem ser administradas em 
situações de emergência, mesmo sendo prescritas posteriormente; essa 
prática apresenta elevado risco de erros e deve ser restrita às situações 
para as quais é prevista;
qualquer tipo de reação que o paciente apresente depois de receber a medi-
cação deve ser registrada e comunicada ao enfermeiro responsável e/ou ao 
médico;
checar o medicamento após a sua administração e, caso não tenha sido 
administrado, circular o horário e anotar o motivo.

7 - REFERÊNCIA:
CArMAgNANI, M. I. s. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. 
rio de Janeiro: Interlivros, 1995.
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8 - Contiuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Administra a medicação de acordo com 
a via e a dosagem indicada na prescrição 
médica.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente em posição confortável. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira as luvas. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

recolhe e encaminha o material. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa a prescrição médica e anota na 
evolução: data, hora e procedimento.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

01 Criação do pop em outubro/2016.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 49
elaboração: Martha Monteiro Mariano de souza – enf           

revisão: thuany de oliveira Abreu – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o documento no qual o médico prescreve todos os medicamentos a serem 
administrados e as ordens a serem cumpridas pela equipe de enfermagem 
de acordo com o quadro clínico do paciente.

2 - INDICAÇÃO:
Conforme prescrição médica.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 ficha de prescrição médica;
•	 caneta azul;
•	 caneta vermelha;
•	 prescrição médica anterior.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
toda medicação e toda dieta enteral devem constar da prescrição médi-
ca, além de serem lançadas e checadas nos horários em que forem 
administradas.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 conferir os Nove Certos: 

– paciente certo;
– medicamento certo;
– dose certa;
– hora certa;
– via certa;
– registro certo;
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– ação certa;
– forma farmacêutica certa;
– monitoramento certo;

•	 qualquer problema em relação à aquisição de medicamento não 
padrão ou à rejeição da medicação pelo paciente internado deverá 
ser registrado no Livro de ordens e ocorrências do setor pelo enfer-
meiro líder de equipe;

•	 todos os medicamentos devem ser administrados seguindo rigoro-
samente os horários prescritos;

•	 os antibióticos devem ser iniciados o mais cedo possível, mesmo 
que não sigam os horários padronizados;

•	 os volumes das soluções e gotejamentos devem ser registrados na 
prescrição médica e checados conforme a sua instalação.

7 - REFERÊNCIA:
CoNseLHo regIoNAL De eNferMAgeM De roNDÔNIA (CoreN-ro). 
parecer técnico nº 008/2012. Prática de completar a prescrição médica pelo 
enfermeiro com os horários em que devem ser administrados os medica-
mentos. porto velho (ro), 2012. Disponível em: <http://www.coren-ro.org.
br/parecer-tecnico-n-0082012-pratica-de-completar-a-prescricao-medica-
-pelo-enfermeiro-com-os-horarios-em-que-devem-ser-administrados-os-
-medicamentos_430.html>. Acesso em: 22 out. 2016.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro Confere a prescrição médica do dia.
Quando for 
realizada pelo 
médico.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Confere item por item as ordens 
médicas.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro

solicita ao médico o preenchimento 
de formulário de Não padrão caso o 
medicamento prescrito não tenha uso 
padronizado no Hospital.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Apraza nos seguintes horários: 06, 10, 
14, 18, 22, 02, 06.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro orienta a equipe quanto a dúvidas e 
medicações não padronizadas.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão de pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.

pop Nº 49

SEGURANÇA EM TERAPIA MEDICAMENTOSA – APRAZAMENTO DE MEDICAÇÃO
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 50
elaboração: Martha Monteiro Mariano de souza – enf           

revisão: thuany de oliveira Abreu – 2° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É a ação da enfermagem que garante se um medicamento foi administrado 
ou um procedimento foi realizado.

2 - INDICAÇÃO:
tornar padronizada a ação de checagem dos medicamentos nas prescrições 
médicas e promover práticas seguras no uso das medicações.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 caneta azul;
•	 caneta vermelha.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a checagem deve ser feita de maneira correta: com um traço de cor 

azul na diagonal sobre o horário nos turnos da manhã e da tarde, e 
um traço de cor vermelha no turno da noite;

•	 em caso de solução, colocar o horário e o volume infundido;
•	 quando a administração da medicação não for realizada, o horário 

deve ser circulado e justificado;
•	 as rasuras devem ser evitadas, pois têm implicações legais, uma vez 

que o prontuário é um documento oficial e as anotações podem ser 
requisitadas no caso de defesa do ponto de vista jurídico.
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6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 registrar na prescrição médica a recusa do paciente à medicação a 

ser administrada e circular a medicação;
•	 qualquer reação alérgica do paciente à medicação administrada deve 

ser registrada na prescrição e comunicada ao médico plantonista. A 
administração da medicação deve ser interrompida até que o médico 
determine uma conduta. Nesse caso, deve-se checar a medicação, 
mesmo que seja definitivamente suspensa;

•	 as medicações solicitadas verbalmente só devem ser administradas 
em situações de emergência, mesmo sendo prescritas posteriormen-
te; essa prática apresenta elevado risco de erros e deverá ser restrita 
às situações para as quais é prevista;

•	 todas as medicações devem ser checadas nos horários administrados.

7 - REFERÊNCIAS:
CArMAgNANI, M. I. s. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. 
rio de Janeiro: Interlivros, 1995.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2005.
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pop Nº 50

SEGURANÇA EM TERAPIA MEDICAMENTOSA – CHECAGEM DE MEDICAÇÃO

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica a prescrição médica.

Assim que a 
prescrição esti-
ver disponível e 
aprazada.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica as medicações a serem admi-
nistradas em um determinado horário.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

prepara a medicação de acordo com o 
protocolo de diluição do Hospital.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Administra a medicação ao paciente. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Checa a medicação administrada no 
horário com caneta azul ou vermelha, 
de acordo com o turno.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Anota na evolução qualquer intercor-
rência, reação ou recusa do paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão de pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 51
elaboração: rogério Arruda de Lima – tC           
revisão: Cláudia Abranches Angardi – enf

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
É o manuseio do medicamento antes da administração ao paciente. Inclui 
reconstituição, diluição e técnicas assépticas no preparo da medicação.

2 - INDICAÇÃO:
padronizar o preparo de medicamentos com os seguintes objetivos:

•	 oferecer a todos os pacientes um atendimento mais seguro, eficaz e 
de melhor qualidade; 

•	 prover os recursos necessários à adequada realização dos procedi-
mentos, utilizando racionalmente o material hospitalar;

•	 tornar a rotina mais fácil e ágil;
•	 facilitar o processo de ensino e aprendizagem no Hospital.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 máscara descartável;
•	 luvas de procedimentos;
•	 gaze não esterilizada;
•	 álcool a 70%;
•	 seringa e agulha;
•	 ampola de diluente para reconstituição;
•	 soro para diluição;
•	 equipo microgotas graduado;
•	 bandeja de aço inox.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 descartar as ampolas e o restante do material utilizado em local 

apropriado;
•	 levar o medicamento em bandeja para o quarto/enfermaria do 

paciente;
•	 reconstituir o medicamento imediatamente antes do uso;
•	 verificar a estabilidade pós-reconstituição/diluição de acordo com a 

orientação do fabricante;
•	 respeitar o tempo de estabilidade do medicamento;
•	 manter as seringas com medicamentos dentro dos invólucros de 

fábrica.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 conferir os Nove Certos: 

– paciente certo;
– medicamento certo;
– dose certa;
– hora certa;
– via certa;
– registro certo;
– ação certa;
– forma farmacêutica certa;
– monitoramento certo;

•	 caso seja necessário armazenar o medicamento após a reconstitui-
ção/diluição, deve-se identificá-lo, com letra legível, com os seguin-
tes dados: nome do medicamento, nome do responsável pela mani-
pulação, data e hora da reconstituição/diluição, diluente utilizado;

•	 seguir rigorosamente as orientações do fabricante do medicamento 
quanto ao tempo e à temperatura de armazenamento e quanto à 
estabilidade.

7 - REFERÊNCIA:
CArMAgNANI, M. I. s. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. 
rio de Janeiro: Interlivros, 1995.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica a prescrição médica.

Assim que a 
prescrição esti-
ver disponível e 
aprazada.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica as medicações a serem admi-
nistradas em um determinado horário.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aplica álcool a 70% na bancada onde 
será realizado o preparo da medicação.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos.
Antes e 
depois do 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

reúne todo o material necessário de 
acordo com a via de administração 
prescrita.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa a medicação de acordo com a 
prescrição médica.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a máscara descartável. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

No caso de via Iv ou IM, realiza a 
assepsia das ampolas com gaze embe-
bida em álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira o diluente da ampola e reconsti-
tui o medicamento (no caso de via Iv).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aspira o medicamento. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Mantém a seringa protegida dentro do 
invólucro do fabricante.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Monta o equipo microgotas graduado 
no soro de diluição (no caso de Iv).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

preenche o equipo microgotas gra-
duado com o volume de diluição do 
medicamento (no caso de Iv).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o medicamento separado na 
seringa dentro do equipo microgotas 
graduado, que se encontra com o soro 
de diluição, através do local apropriado 
para inserir a agulha.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Identifica o soro de diluição com o 
nome do paciente, a data e a hora de 
instalação.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Identifica o equipo com o nome do 
medicamento e coloca a data. 

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o medicamento em uma bande-
ja de inox.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Dirige-se ao leito do paciente com a 
medicação preparada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

9 - HISTÓRICO

vERSÃO AlTERAÇÕES

02 revisão do pop em junho/2017.

01 Criação do pop em outubro/2016.

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA



267

DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 52
elaboração: Marcello Almeida fonseca – 1° ten           

revisão: Denise do Carmo Marques – Cap

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

SO
N

D
A

G
E
M

 N
A

SO
E
N

T
É
R

IC
A

1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na introdução de uma sonda enteral através do nariz, passando 
pelo esôfago e pelo estômago e posicionando-a no duodeno ou no jejuno. 
A sonda é siliconizada e radiopaca, possui um fio guia que facilita a sua 
passagem e tem um peso em sua proximidade distal.

2 - INDICAÇÕES:
A sondagem nasoentérica é utilizada quando:

•	 a alimentação ou a administração de medicamentos por via oral 
está contraindicada;

•	 há risco de aspiração brônquica;
•	 a administração de dieta estiver prevista para períodos prolongados 

(acima de quatro semanas);
•	 quando há necessidade de aspiração de conteúdo intestinal.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
•	 o procedimento é contraindicado nos casos de lesão ou trauma nas 

regiões nasal e/ou oral, esofágica e/ou gástrica que impossibilite o 
percurso da sonda até o local indicado;

•	 na ocorrência de suspeita ou confirmação de fratura da base do 
crânio, a sondagem deve ser feita por via oral.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 uma sonda enteral n° 12 fr (adulto);
•	 uma bisnaga de Lidocaína gel 2%;
•	 dois pares de luvas de procedimento;
•	 uma seringa de 20 ml;
•	 esparadrapo ou fita hipoalergênica;
•	 um pacote de gaze (para passar a Lidocaína gel e caso haja sangra-

mento durante o procedimento);
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•	 toalha ou papel toalha;
•	 estetoscópio;
•	 bandeja.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a fixação da sonda deve ser trocada diariamente após o banho do 

paciente, devendo a região nasal ser inspecionada quanto à presença 
de irritação, ulceração e/ou escoriações;

•	 após a inserção da sonda nasoentérica (sNe) e a realização da radio-
grafia, é necessário aguardar por um período de aproximadamente 
duas horas para que, através do peristaltismo, a sonda migre para o 
duodeno ou o jejuno e, assim, alcance a localização desejada;

•	 a sonda deve ser lavada com 10 a 20 ml de água, por meio de serin-
ga, nas seguintes situações:
– após a administração de qualquer medicamento;
– quando estiver desligada;
– ao término ou em caso de interrupção da administração da dieta 

enteral;
•	 manter o adequado posicionamento da sonda para evitar broncoas-

piração relacionada à administração de dieta, água ou medicação;
•	 se o paciente tossir, apresentar cianose ou agitação durante a 

passagem da sonda, suspender a manobra e retirar até a faringe; 
aguardar a melhora do paciente e reiniciar o procedimento;

•	 em caso de exteriorização da sonda, ela poderá ser reutilizada. A 
sonda deverá ser lavada externamente em água corrente, e o orifício 
interno, com água filtrada;

•	 é importante manter o ambiente organizado.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 paciente agitado, não colaborativo; 
•	 falha no procedimento, identificada após avaliação radiográfica;
•	 ao término do procedimento de passagem da sNe, é obrigatório que 

o enfermeiro execute os testes de verificação do correto posiciona-
mento da sonda, conforme o que segue: 
– verificar se a sonda borbulha no copo com água;
– realizar a ausculta gástrica e a aspiração do conteúdo gástrico;
– caso o resultado seja negativo em algum teste, avaliar a necessi-

dade de repassar a sonda;
•	 registrar a realização dos testes e a liberação médica mediante inter-

pretação radiográfica.
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7 - REFERÊNCIAS:
MAtsuBA, C. s. t.; MAgNoNI, D. Enfermagem em Terapia Nutricional. 
são paulo: sarvier, 2009.

potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. 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 Higieniza as mãos e reúne o material 
necessário.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro Corta o esparadrapo ou a fita hipoalergêni-
ca que irá fixar a sonda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Calça as luvas de procedimento. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro protege o tórax do paciente com toalha ou 
papel toalha.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

Mede a sNe a ser inserida pela distância 
entre a ponta do nariz e o lobo inferior da 
orelha, e do lobo até o processo xifoide. 
Acrescenta a essa medida mais 20 a 30 cm 
(duodeno) ou continua a medida do proces-
so xifoide à cicatriz umbilical.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Marca o comprimento da sonda a ser inseri-
da com esparadrapo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Lubrifica o fio guia. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro Lubrifica a extremidade da sNe (aproxima-
damente 10 cm) com Lidocaína gel.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro
Introduz a sNe em uma das narinas. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro se sentir resistência, gira a sonda levemente 
e tenta avançar novamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Ao alcançar a nasofaringe, solicita que o 
paciente incline a cabeça para a frente e 
faça o movimento de deglutição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro se houver sinais de angústia, como dificul-
dade respiratória, tosse ou cianose, remove 
a sonda imediatamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Continua avançando a sonda lentamente 
durante o movimento de deglutição até que 
a marcação alcance a narina (inserção nasal) 
ou os lábios do paciente (inserção oral).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro examina a boca do paciente para verificar 
se a sonda não está enrolada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
verifica o posicionamento da seguinte 
forma: com uma seringa, injeta 20 ml de ar 
enquanto ausculta a região epigástrica para 
detectar as insuflações de ar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro fixa a sNe com esparadrapo ou fita hipoa-
lergênica de modo a evitar a ocorrência de 
tração.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro solicita ao médico um pedido de radio-
grafia toracoabdominal para confirmar o 
posicionamento da sonda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro solicita ao técnico de enfermagem que 
encaminhe o pedido à radiologia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Aguarda a realização do exame e a libera-
ção do resultado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Confirmado o posicionamento gástrico, 
procede à retirada do fio guia.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Inicia a administração da dieta e/ou da 
medicação conforme a prescrição médica.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro registra o procedimento no impresso 
evolução de enfermagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro registra o consumo de materiais no impres-
so 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.

pop Nº 52

SONDAGEM NASOENTÉRICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 
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POP Nº 53
elaboração: Denise do Carmo Marques – Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

SO
N

D
A

G
E
M

 O
R

O
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A
SO

G
Á

ST
R

IC
A

1 - DEFINIÇÃO:
É a inserção de um cateter/sonda flexível, de borracha ou plástico, até o 
estômago através da boca (sonda orogástrica – sog) ou do nariz (sonda 
nasogástrica – sNg).

2 - INDICAÇÕES:
•	 cirurgias esofágicas e gástricas (normalmente, é utilizada antes e 

durante);
•	 abdome distendido (descomprimir o estômago, removendo secre-

ções e substâncias gasosas do trato gastrointestinal); 
•	 situações emergenciais (lavagem do estômago, casos de sangramen-

to ativo e remoção de toxinas ingeridas); 
•	 administração de medicamento e alimentação (3 a 4 semanas);
•	 aspiração de conteúdo gástrico para análise.

3 - CONTRAINDICAÇÕES:
•	 o procedimento é contraindicado nos casos de lesão ou trauma nas 

regiões nasal e/ou oral, esofágica e/ou gástrica que impossibilite o 
percurso da sonda até o local indicado;

•	 na ocorrência de suspeita ou confirmação de fratura da base do 
crânio, a sondagem deve ser feita por via oral, sendo contraindicada 
a sondagem nasogástrica. 

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 uma sonda nasogástrica de 14 a 18 fr (de acordo com o objetivo);
•	 uma Lidocaína gel a 2%;
•	 dois pares de luvas de procedimento;
•	 uma seringa de 20 ml;
•	 esparadrapo;
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•	 um pacote de gaze (para passar a Lidocaína gel e caso haja sangra-
mento durante o procedimento);

•	 toalha ou papel toalha;
•	 estetoscópio;
•	 bandeja.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a fixação da sonda deve ser trocada diariamente após o banho do 

paciente, devendo a região nasal (sNg) ou oral (sog) ser inspecio-
nada quanto à presença de irritação, ulceração e/ou escoriações;

•	 a lubrificação frequente das narinas (sNg) e dos lábios (sog) mini-
miza a ocorrência de escoriações;

•	 ao manter a sonda aberta, pode-se utilizar um coletor de sistema na 
sua extremidade;

•	 anotar na evolução de enfermagem a quantidade e o aspecto da 
secreção drenada, caso a sonda permaneça aberta; 

•	 caso sejam administrados medicamentos pela sonda (aberta para 
descompressão), ela deverá ser lavada com 20 ml de água logo após 
o procedimento e mantida fechada por, aproximadamente, 30 minu-
tos; só então a sonda pode ser aberta novamente;

•	 se for identificada falha na realização do procedimento, a sonda 
deverá ser removida e repassada; a confirmação do seu posiciona-
mento será feita por meio da realização dos testes (administração 
de ar na cavidade gástrica e aspiração do conteúdo gástrico, que, 
geralmente, é claro).

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 paciente agitado, não colaborativo;
•	 falha na execução da técnica.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. 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.
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8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

Sonda Orogástrica

enfermeiro Higieniza as mãos.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro protege o tórax do paciente com toalha 
ou lençol.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Corta o esparadrapo que irá marcar e 
fixar a sonda ao paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Calça as luvas de procedimento. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro Mede a sonda a ser inserida pela dis-
tância entre o lobo inferior da orelha e o 
processo xifoide.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Marca o comprimento da sonda a ser 
inserida com esparadrapo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Lubrifica a extremidade da sog (aproxi-
madamente 10 cm) com Lidocaína gel.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Introduz a sog na boca do paciente; se 
sentir resistência, gira a sonda levemen-
te e tenta avançar novamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

solicita ao paciente que incline a cabeça 
para a frente e faça o movimento de 
deglutição.
se houver sinais de angústia, remove a 
sonda.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Avança a sonda lentamente durante 
o movimento de deglutição até que a 
marcação alcance os lábios do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro examina a boca do paciente para verifi-
car se a sonda não está enrolada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro

verifica o posicionamento gástrico da 
seguinte forma:
aspira o conteúdo gástrico através da 
sonda utilizando uma seringa e observa 
o aspecto do conteúdo aspirado;
injeta 20 ml de ar com uma seringa 
enquanto ausculta a região epigástrica 
para detectar as insuflações de ar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

Após confirmar o posicionamento 
gástrico, fixa a sog com esparadrapo, 
evitando tracioná-la.
fecha a sonda ou a mantém aberta em 
coletor tipo saco, conforme prescrição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Sonda Nasogástrica

enfermeiro
Higieniza as mãos.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro protege o tórax do paciente com toalha 
ou papel toalha.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Corta o esparadrapo que irá marcar e 
fixar a sonda ao paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Calça as luvas de procedimento. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro
Mede a sNg a ser inserida pela dis-
tância entre a ponta do nariz e o lobo 
inferior da orelha, e do lobo da orelha 
até o processo xifoide.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Marca o comprimento da sonda a ser 
inserida com esparadrapo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Lubrifica a extremidade da sNg (aproxi-
madamente 10 cm) com Lidocaína gel.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Introduz a sNg em uma das narinas; se 
sentir resistência, gira a sonda levemen-
te e tenta avançar novamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Ao alcançar a naso/orofaringe, soli-
cita ao paciente que incline a cabeça 
para a frente e faça o movimento de 
deglutição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro se houver sinais de angústia, como difi-
culdade respiratória, tosse ou cianose, 
remove a sonda imediatamente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Continua avançando a sonda lentamente 
durante o movimento de deglutição 
até que a marca alcance a narina do 
paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro examina a boca do paciente para verifi-
car se a sonda não está enrolada.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro

verifica o posicionamento gástrico da 
seguinte forma:
•	aspira o conteúdo gástrico através da 

sonda utilizando uma seringa e obser-
va o aspecto do conteúdo aspirado;

•	injeta 20 ml de ar com uma seringa 
enquanto ausculta a região epigástrica 
para detectar as insuflações de ar.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro Após confirmar o posicionamento 
gástrico, fixa a sNg com esparadrapo, 
evitando tracioná-la.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro fecha a sonda ou a mantém aberta em 
coletor tipo saco, conforme prescrição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro 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.

pop Nº 53

SONDAGEM ORO/NASOGÁSTRICA
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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 54
elaboração: Marcela Cristina de oliveira gatti – 1º ten           

revisão: Camila Dias da paixão – 2º ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO

SW
A

B
 

N
O

 L
E
IT

O
 D

E
 F

E
R

ID
A

S

1 - DEFINIÇÃO:
A coleta, a conservação e o transporte de material ou amostra clínica cons-
tituem a base do trabalho microbiológico, que culmina com a identificação 
do agente infeccioso e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. A 
padronização desses procedimentos reflete na melhor utilização dos recur-
sos da microbiologia, com maior qualidade dos resultados e economia de 
recursos.

2 - INDICAÇÃO:
Identificação de colonização ou infecção de lesões e feridas para o contro-
le da infecção hospitalar ou para tratamento com antimicrobianos, caso 
necessário; deve ser realizada, sempre que possível, antes do início ou da 
modificação da terapia antimicrobiana.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Quando não se enquadram no perfil citado.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas (de procedimento e estéreis);
•	 avental e máscara descartáveis;
•	 solução salina estéril;
•	 seringa de 10 ou 20 ml;
•	 antisséptico degermante;
•	 swab com meio de cultura;
•	 material para curativo (gaze estéril, fita microporosa para cobertura 

e curativo específico).
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 a coleta deve ser realizada, sempre que possível, antes do início ou 

da modificação da terapia antimicrobiana;
•	 como o material colhido deve ser representativo do processo infec-

cioso investigado, é necessário eleger o melhor sítio da lesão; por 
exemplo: as crostas das feridas devem ser removidas, uma vez que a 
melhor amostra vai localizar-se abaixo dessa crosta;

•	 quando factível, deve-se preferir a coleta por aspiração com seringa 
e agulha, em substituição ao swab, o que reduz o risco de contami-
nação e dessecação da amostra;

•	 a coleta deve ser feita com técnica asséptica, utilizando recipien-
tes de boca larga e materiais estéreis, evitando ou diminuindo ao 
máximo a contaminação com a microbiota não representativa do 
processo infeccioso.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 acondicionamento, conservação e transporte do material;
•	 todo material deve ser enviado ao laboratório em recipiente apro-

priado para o tipo de exame e material (conforme indicado pelo 
laboratório), além de devidamente acondicionado para evitar extra-
vasamento durante o transporte;

•	 para maior segurança no transporte do material, os vasilhames 
devem ser envolvidos em saco plástico transparente ou invólucro 
equivalente;

•	 após a coleta, o material deve ser transportado para o laboratório no 
menor tempo possível;

•	 o material colhido com swab deve ser processado imediatamente ou 
imerso em meio de transporte;

•	 o swab conservado em meio de transporte geralmente é mantido em 
temperatura ambiente até o momento do processamento;

•	 não ultrapassar o tempo indicado pelo laboratório (em geral, 8 
horas);

•	 material em que há suspeita da presença de bactérias mais sensíveis 
às variações de temperatura ou umidade (como Neisseria meningiti-
dis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, streptococcus 
pneumoniae, etc.) deve ser colhido em meio de transporte ou no 
próprio meio de cultura;

•	 não refrigerar e enviar imediatamente ao Laboratório de 
Microbiologia.
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pop Nº 54

SWAB NO LEITO DE FERIDAS

7 - REFERÊNCIAS:
BrAsIL. Ministério da saúde. Agência Nacional de vigilância sanitária 
(Anvisa). procedimentos Laboratoriais: da requisição do exame à Análise 
Microbiológica (Módulo III). Manual de Microbiologia Clínica para o 
Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Brasília-Df: Anvisa, 2004.

______. secretaria Nacional de Assistência à saúde. programa Nacional de 
Controle de Infecção Hospitalar. Manual de Procedimentos Básicos em 
Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar (Módulo I). 
Brasília-Df: Anvisa, 2004.

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lê o pedido de exame do paciente.
Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a etiqueta de identificação do 
material contendo: nome completo do 
paciente, prontuário, data, hora e sítio 
anatômico da ferida onde realizou a 
coleta, junto com o pedido do exame.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

separa o material para o procedimento, 
colocando-o na bandeja.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca a etiqueta de identificação 
no frasco de coleta do material. Não 
coloca na tampa.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Leva a bandeja até a unidade do 
paciente e a coloca na mesa de 
cabeceira.

No início do 
procedimento.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Apresenta-se ao paciente e/ou ao 
acompanhante.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e/ou acompanhante 
quanto ao procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

promove a privacidade do paciente 
utilizando biombos, se necessário.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona adequadamente o paciente 
para o procedimento.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Calça as luvas de procedimento. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o curativo e procede à limpeza 
com solução salina estéril.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

troca as luvas, colocando as estéreis.
Abre o swab com cuidado para não 
tocar na haste ou na extremidade.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

umedece o swab e procede à coleta 
na parte mais profunda da ferida, 
girando-o a fim de obter o fluido do 
tecido.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Coloca o swab no interior do tubo, 
certificando-se de que esteja totalmen-
te fechado.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a limpeza da ferida com solu-
ção salina estéril e refaz o curativo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Deixa o paciente confortável e mantém 
a organização da unidade.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Despreza o material utilizado nos 
locais apropriados.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove as luvas. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...

suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA
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pop Nº 54

SWAB NO LEITO DE FERIDAS

8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a higienização das mãos. Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz as anotações necessárias, incluindo 
data e hora da coleta, as características 
do swab e do exsudato da ferida. 
Assina e carimba o relato.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

encaminha o material coletado para 
o laboratório o mais rápido possível, 
registrando o recebimento no Livro de 
protocolo do setor.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 55
elaboração: Denise do Carmo Marques - Cap           
revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
Consiste na alta do paciente da sua unidade de origem para a subsequente 
internação em outro setor do Hospital.

2 - INDICAÇÃO:
Quando o paciente necessita ser transferido no âmbito intra-hospitalar 
para manutenção de assistência multiprofissional especializada de menor 
ou maior grau de complexidade.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 luvas de procedimento;
•	 gaze estéril;
•	 cuba rim;
•	 esparadrapo;

materiais e equipamentos necessários ao transporte, como:
•	 bomba de infusão;
•	 cilindro de oxigênio;
•	 monitor multiparâmetro portátil;
•	 maleta para transporte;
•	 bolsa-válvula-máscara;

documentos importantes:
•	 prontuário (se for transferência para outra unidade da mesma 

instituição);
•	 exames. 
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 verificar a segurança do paciente antes e durante o transporte;
•	 transportar o paciente em maca com grades elevadas;
•	 certificar-se de que a equipe de destino esteja pronta para atender 

o paciente em suas necessidades e especificidades, que devem ser 
anteriormente consideradas quando da solicitação de vaga;

•	 o médico participa ativamente do processo de transferência interna 
do paciente.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 pacientes agitados e com instabilidade hemodinâmica;
•	 falha na comunicação do setor de origem e o setor de destino.

7 - REFERÊNCIAS:
potter, p. A.; perrY, A. g. Fundamentos de Enfermagem. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009.

sMeLtZer, s. C.; BAre, B.g. et al. Brunner & Suddarth – Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10. ed. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 
2005.

souZA, v. H. s.; MoZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospita-
lar. 3. ed. Curitiba: Manual real, 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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pop Nº 55

TRANSFERÊNCIA INTERNA DE PACIENTE

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz contato com a unidade de 
Internação de destino para confirmar 
a vaga e informa ao enfermeiro de 
plantão a condição clínica e as necessi-
dades do paciente.

Na solici-
tação de 
transferência.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

orienta o paciente e sua família quanto 
à transferência. 
Caso a família não esteja presente 
no momento, solicita que o setor de 
Assistência social realize contato.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro
Avalia a condição clínica do paciente 
e a possibilidade de realizar seu 
transporte.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra a assistência prestada ao 
paciente no impresso próprio da 
enfermagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

providencia os materiais necessários ao 
transporte de acordo com a necessi-
dade e a condição clínica do paciente: 
maca, cadeira de rodas, monitor 
multiparâmetro portátil, bolsa-válvula-
-máscara, cilindro de oxigênio, maleta 
de transporte (conforme necessidade).

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

organiza a documentação, especial-
mente o prontuário, para encaminha-
mento junto com o paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

verifica as condições higiênicas do 
paciente e as medicações de horário 
antes do transporte.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Certifica-se da segurança e dos 
adequados posicionamento, fixação e 
permeabilidade de cateteres, sondas e 
tot, se em uso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Certifica-se de que a equipe do setor 
de destino esteja pronta para receber o 
paciente a ser transferido.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra a data, o horário e as condi-
ções de saída do paciente:
•	no livro de transferência de 

pacientes;
•	no livro relatório geral de 

enfermagem;
•	no impresso próprio da enfermagem.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...
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suBDIvIsão De eNferMAgeM

ClíNICA MéDICA

8 - Contiuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Aciona a Central de padioleiros para o 
transporte do paciente.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza o transporte do paciente para a 
unidade de destino:
•	juntamente com o familiar ou 

responsável, caso o paciente seja 
menor de idade ou tenha mais de 60 
anos;

•	acompanhado pelo médico responsá-
vel, conforme a necessidade.

Após o passo 
anterior. Quarto.

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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DIvIsão tÉCNICA 
suBDIvIsão De eNferMAgeM 

ClíNICA MéDICA

POP Nº 56
elaboração: Denise Do Carmo Marques – Cap           

revisão: Marcello Almeida fonseca – 1° ten

HOSPITAl CENTRAl DO EXéRCITO 
Hospital real Militar e ultramar / 1769

PROCEDIMENTO OPERACIONAl PADRÃO
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1 - DEFINIÇÃO:
os sinais vitais são os sinais das funções orgânicas básicas, sinais clínicos 
de vida que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das intera-
ções entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. 
são expressos por determinados parâmetros, como: pressão Arterial (pA), 
frequência Cardíaca (fC), frequência respiratória (fr) e temperatura (t). 
A mensuração desses elementos e a identificação de tendências, diferen-
ças e desvios revelam ao observador as alterações físicas e funcionais que 
estão se processando naqueles sistemas.

2 - INDICAÇÃO:
obter dados sobre o estado geral do paciente que possibilitem a identifi-
cação de diagnósticos de enfermagem e direcionem a implementação de 
intervenções planejadas pela equipe multiprofissional.

3 - CONTRAINDICAÇÃO:
Não há.

4 - MATERIAl NECESSÁRIO:
•	 esfigmomanômetro;
•	 estetoscópio;
•	 termômetro;
•	 bolas de algodão embebidas em álcool a 70%;
•	 relógio analógico (com ponteiro de segundos);
•	 papel toalha;
•	 caneta azul ou vermelha;
•	 folha de anotações.
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5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
•	 para determinar o tamanho adequado do manguito, deve-se identi-

ficar o ponto médio entre o olecrano (cotovelo) e o acrômio (ombro):
– a largura da câmara de borracha deve ser de, aproximadamente, 

40% da circunferência do braço no momento da mensuração;
– a câmara do manguito deve cobrir de 80% a 100% da circunfe-

rência do braço; 
– caso não seja possível utilizar um manguito no tamanho apro-

priado, deve-se escolher um que seja maior, em vez de um 
pequeno (mensuração em membros inferiores);

•	 avaliar o paciente quanto à presença de sinais associados: 
– de hipotensão – pulso fraco, tontura, diaforese e palidez; 
– de hipertensão – cefaleia, pulso alterado e rubor;

•	 em um indivíduo adulto, as cifras normais são próximas de 120 
mmHg para a pressão sistólica e 80 mmHg para a diastólica;

•	 em caso de alteração da temperatura (depois de instituída a inter-
venção), é importante verificar novamente após 30 minutos a 1 
hora para se certificar se o esquema terapêutico foi efetivo; caso 
contrário, medidas de suporte não farmacológico devem ser imple-
mentadas (banho tépido; maior ventilação do ambiente; retirada de 
roupas, mantendo apenas as mais leves);

•	 nunca se deve palpar o pulso com o polegar, pelo risco de confundir 
a própria pulsação com a do paciente. 

5.1  sINAIs vItAIs

5.1.1 Pressão Arterial
A pressão arterial reflete a pressão que o sangue exerce contra a parede dos 
vasos quando é lançado na corrente sanguínea pelo ventrículo esquerdo. o 
sangue flui através do sistema circulatório devido a mudanças de pressão: 
ele se move de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão.
valores de referência:

terminologia: 
•	 normotensão – pressão arterial normal;
•	 hipertensão – pressão arterial acima dos valores normais;
•	 hipotensão – pressão arterial abaixo dos valores normais.

Faixa Etária Pressão Arterial (mmHg)
1 mês 85/64 mmHg

1 ano 95/65 mmHg

6 anos 105/65 mmHg

14 a 17 anos 120/75 mmHg

Acima de 18 anos < 120/80 mmHg
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5.1.2. Frequência Cardíaca / Pulso
o pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em 
vários pontos do corpo; é um indicador do estado circulatório. 
valores de referência:

terminologia: 
•	 normocardia – frequência cardíaca normal;
•	 bradicardia – frequência cardíaca abaixo do normal;
•	 taquicardia – frequência cardíaca acima do normal;
•	 bradisfigmia – pulso fino e bradicárdico;
•	 taquisfigmia – pulso fino e taquicárdico.

5.1.3. Frequência Respiratória
A respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para trocar oxigênio e gás 
carbônico entre a atmosfera e o sangue e entre o sangue e as células. esse 
mecanismo envolve três processos: 

•	 ventilação – movimentação de gases para dentro e para fora dos 
pulmões;

•	 difusão – movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre 
os alvéolos e as hemácias;

•	 perfusão – distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos 
e a partir deles. 

valores de referência:

terminologia: 
•	 apneia – ausência de ventilação por mais de 20 segundos;
•	 bradipneia – frequência ventilatória regular, porém, menor que os 

limites de normalidade;- 

Faixa Etária Pulso (bpm)
RN até 3 meses 85 a 205 bpm

3 meses a 2 anos 00 a 190 bpm

2 a 10 anos 60 a 140 bpm

> 10 anos 60 a 100 bpm

Faixa Etária Frequência Respiratória (ipm)
RN e lactente (0 a 1 ano) 30 a 60 ipm

Criança pequena (1 a 3 anos) 24 a 40 ipm

Pré-escolar (4 a 5 anos) 22 a 34 ipm

Escolar (6 a 12 anos) 18 a 30 ipm

Adolescentes (13 a 18 anos) 12 a 16 ipm

Adultos 12 a 20 ipm

pop Nº 56

VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS
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•	 dispneia – falta de ar; 
•	 taquipneia – frequência ventilatória regular, porém, maior que os 

limites de normalidade;
•	 taquidispneia – aumento da frequência ventilatória associada ao 

aumento de esforço ventilatório;
•	 respiração de Cheyne-stokes (dispneia periódica) – a frequência e a 

profundidade da respiração são irregulares, caracterizadas pela alte-
ração de períodos de apneia e hiperventilação; o ciclo respiratório 
começa com a respiração lenta e superficial, que aumenta gradu-
almente a uma frequência e profundidades anormais; o padrão se 
reverte, a respiração se torna lenta e superficial, chegando ao clímax 
com uma apneia antes do recomeço da respiração;

•	 respiração de Kussmaul – ventilação anormalmente profunda, regu-
lar e de alta frequência; 

•	 respiração de Biot – a ventilação é anormalmente superficial para 
duas ou três ventilações seguidas de um período irregular de apneia.

5.1.4. Temperatura
A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzi-
do por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente 
externo.
valores de referência:

terminologia: 
•	 afebril – 36 a 37 °C;
•	 estado febril – 37,5 a 37,8 °C;
•	 febre – 38 a 38,9 °C;
•	 pirexia – 39 a 40 °C;
•	 hiperpirexia – acima de 40 °C;
•	 hipotermia – abaixo de 35 °C;
•	 hipertermia – de 38 a 40 °C.

6 - PONTOS CRíTICOS:
•	 falha na execução da técnica;
•	 qualquer alteração nos parâmetros dos sinais vitais deve ser comu-

nicada ao enfermeiro e/ou ao médico e registrada no impresso 
apropriado. 

locais de aferição Temperatura (ºC)
Axilar 35,7 a 36,9 °C

Oral 36 a 37,6 °C

Retal 36,3 a 38,2 °C
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VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS

8 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Higieniza as mãos e prepara a bandeja 
com o material necessário.

Antes de 
iniciar o 
procedimento.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Lava novamente as mãos e dirige-se ao 
leito do paciente.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Pressão Arterial não invasiva com Manômetro Aneroide

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente em posição 
confortável, sentado ou deitado, com 
o antebraço quase perpendicular ao 
braço e a palma da mão para cima, de 
modo que o estetoscópio possa ser 
apoiado na artéria umeral.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

se necessário, explica o procedimento 
ao paciente e ao acompanhante.
reforça a importância de que o pacien-
te não converse e permaneça tranquilo 
durante a aferição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

utiliza o braço direito sempre que 
possível para haver consistência nas 
aferições e comparação com os parâ-
metros preconizados e anteriormente 
obtidos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção do estetoscópio 
e do manguito com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Localiza e palpa a artéria braquial. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o manguito ligeiramente 
acima da fossa antecubital (prega do 
cotovelo), colocando o centro da câma-
ra de ar do manguito sobre a artéria 
umeral.
Ajusta com segurança o manguito em 
torno do braço, sem apertar demasia-
damente e nem posicioná-lo sobre a 
roupa.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o estetoscópio sobre a artéria 
braquial e mantém o manômetro em 
posição de leitura.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

fecha a válvula de ar e insufla o 
manguito a uma pressão de 30 mmHg 
acima do ponto em que a pulsação da 
artéria é obstruída (pulso não mais 
audível ou sentido).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desinsufla o manguito lentamente, 
a uma velocidade de 3 mmHg por 
segundo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Ausculta os sons de Korotkoff, acom-
panhando os valores mostrados no 
aneroide: início de um som de pancada 
(pressão sistólica) e desaparecimento 
do som (pressão diastólica).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Não insufla novamente o manguito 
durante a desinsuflação. 
Aguarda alguns minutos antes de 
realizar nova aferição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Desinsufla o manguito completamente 
e o remove do braço. Após o passo 

anterior.
Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o valor obtido a partir da 
verificação dos parâmetros sistólico e 
diastólico.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza novamente a desinfecção do 
estetoscópio e do esfigmomanômetro 
com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

Frequência Cardíaca / Pulso

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Avalia fatores que possam afetar a qua-
lidade e a frequência cardíaca, como 
hipóxia, hipertermia ou hipotermia, 
dor, ansiedade, emoções, exercícios 
físicos, alimentação e drogas em uso.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

faz a verificação do pulso na artéria 
radial. A medida do pulso radial deve 
ser feita a 2 cm da base do polegar, 
utilizando dois ou três dedos ao longo 
do curso vascular, comprimindo-o con-
tra o osso rádio (ver tópico 5.1.2 para 
valores de referência e terminologia).

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Localiza e palpa o pulso do paciente 
sem aplicar pressão excessiva, de modo 
que o pulso mantenha-se facilmente 
palpável.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conta a frequência cardíaca rigoro-
samente durante um minuto com 
auxílio de um relógio com marcador de 
segundos.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa as características do pulso 
quanto a:
- grau de amplitude ou intensidade;
- regularidade ou ritmo;
- rigidez da parede arterial;
- simetria;
- isocronicidade.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

Frequência Respiratória 

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Certifica-se de que o tórax/abdome do 
paciente esteja exposto para avaliação 
das excursões respiratórias.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

observa os movimentos torácicos. Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

Conta a frequência respiratória por um 
minuto com auxílio de um relógio com 
marcador de segundos.
observa o tipo de respiração e suas 
características.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra o parâmetro obtido no 
prontuário e comunica quaisquer 
anormalidades.

Após o passo 
anterior.

posto de 
enfermagem.

Temperatura 

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

posiciona o paciente em posição 
confortável (sentado ou deitado em 
decúbito dorsal) e expõe a região de 
aferição.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

escolhe o sítio para verificação da 
temperatura. 
esse parâmetro pode ser aferido em 
diferentes locais (axilar, oral, retal), 
sendo mais comum o axilar. 
Atentar para as variações de valor 
existentes para os diferentes sítios.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

No caso de utilização do termômetro 
de mercúrio, deve-se localizar e ler 
o nível da coluna de mercúrio. se ela 
estiver acima do nível desejado, é 
necessário segurar a extremidade do 
termômetro com firmeza e agitá-lo 
vigorosamente para que essa coluna 
retorne ao nível do bulbo.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção do termômetro 
com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

retira o excesso de umidade da axila 
do paciente com papel toalha.
posiciona o bulbo do termômetro 
no centro da região axilar e abaixa o 
braço do paciente sobre o termômetro, 
cruzando-o sobre o peito.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

É necessário esperar de 5 a 7 minu-
tos para a obtenção fidedigna do 
parâmetro. 
explica ao paciente a importância de 
manter o posicionamento adequado do 
membro até que se complete a leitura.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

remove o termômetro após a leitura 
para avaliação do parâmetro.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

continua...
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8 - Continuação

qUEM COMO qUANDO ONDE

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

realiza a desinfecção do termômetro 
com álcool a 70%.

Após o passo 
anterior.

Leito do 
paciente.

enfermeiro / 
técnico de 
enfermagem

registra a temperatura no prontuário, 
comunicando anormalidades.

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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