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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 001/2021 DE 20 DE MAIO DE 2021.
“Define o Protocolo de Serviços em
Atenção Domiciliar – SAD no Município de
Ibotirama -BA”.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem o Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece
os princípios e diretrizes do SUS, de universalidade do acesso, integralidade da
atenção e descentralização político- administrativa com direção única em cada esfera
de governo;
Considerando a portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, que Redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Resolve:
Art. 1º Fica definido o Protocolo de Serviços em Atenção Domiciliar – SAD no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama –BA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-BA, 20 de maio de 2021.

Ademilton Mendonça Santos
Secretario Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro.
(77) 3698-1512
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1. Introdução
1.1.Localização da Cidade

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) teve sua implantação em agosto de 2015na cidade
de Ibotirama, localizada na mesorregião do Vale São Franciscano, estado da Bahia (BA),
Brasil (Figura 01). Segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2020) tem uma população de 27.003 habitantes, dos quais 19.501 habitantes (76,70%)
residem na zona urbana.

Figura 01: Mapa do município de Ibotirama – BA
Fonte: RODRIGUES (2015)
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1.2. Histórico da Atenção Domiciliar

O cuidado domiciliar em saúde é uma prática antiga, segundo relatos históricos, os cuidados
em saúde realizados no domicílio já são descritos no Egito Antigo e também na Grécia (em
relatos de Asképlios e Hipócrates). Já na Europa, no final do século XVIII, antes do
surgimento dos hospitais e dos ambulatórios, já se praticava a atenção no domicílio como
modalidade de cuidado (BRASIL, 2012).
Com o avanço da medicina científica e o surgimento do hospital apartir do século XIX, o
paciente agora possui um local para tratamento das enfermidades, com o desenvolvimento
da doença perante o olhar médico. Por outro lado, com a institucionalização hospitalar, a
residência deixa de ser o lugar de sofrimento e a família perde a autonomia sobre a maneira
de cuidar do familiar, que passa a ser cuidado sobre o olhar científico (BRASIL, 2012).
A procura excessiva por serviços de saúde e a intencionalidade para internações hospitalares
em conjunto com a escassez destes serviços propiciou e colaborou para a transformação do
cuidado domiciliar.
O crescimento tecnológico trouxe um aumento no custo da saúde, dificultando e encarecendo
o acesso à rede privada e sobrecarregando o setor público. Assim sendo, ambos os setores
começam a buscar alternativas de gestão para atender seus usuários, desta forma, a atenção
domiciliar surge como alternativa ao cuidado hospitalar, promovendo a possibilidade de
retomar o domicílio como espaço para produção de cuidado.
A atenção domiciliar como extensão do hospital surgiu, propriamente dita, em 1947 para
“descongestionar” os hospitais. A partir de então, as experiências desse tipo multiplicaramse na América do Norte e Europa (BRASIL, 2012).
O Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU), fundando em 1949 e
vinculado ao Ministério do Trabalho, foi a primeira experiência de atendimento domiciliar
brasileira organizada como um serviço. No entanto, a atenção domiciliar foi iniciada como
uma atividade planejada pelo setor público com o Serviço de Assistência Domiciliar do
Hospital de Servidores Públicos do Estado de São Paulo (HSPE), que funciona desde 1963.
Porém, o atendimento domiciliar ganhou força na década de 1990, com a aprovação da lei
número 8.080 de 19 de setembro, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e
5|Página
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recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá
outras providencias, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde do
Brasil (BRASIL, 2012).
A portaria nº 2.416, de 23 de março de 1998, do Ministério da Saúde, regulamenta a
internação domiciliar incluindo-a como grupo de procedimentos na Tabela do SIH-SUS –
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. A portaria afirma que, a
internação domiciliar proporciona a humanização do atendimento e acompanhamento de
pacientes cronicamente dependentes do hospital, além de proporcionar um maior contato do
paciente com a família favorecendo a sua recuperação e diminuindo o risco de infecções
hospitalares.
Na década de 2000, no Brasil, existiam diversas experiências e projetos direcionados para a
atenção no âmbito do domicílio, com variadas características e modelos de atenção,
destacando-se, sob o aspecto normativo, o programa de Atenção Domiciliar Terapêutica
para Aids (ADT-Aids) e o programa direcionado à atenção dos idosos, este ultimo publicada
em 16 de abril de 2002 com a portaria SAS/MS n° 249, estabelece a assistência domiciliar
como modalidade assistencial a ser desenvolvida pelo Centro de Referência em Assistência
à Saúde do Idoso (BRASIL, 2012).
Em 2006, foi lançada a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (RDC-ANVISA) nº 11, datada de 26 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o
regulamente técnico de funcionamento dos serviços que prestam atenção domiciliar. A
estruturação dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) deve se dar com base às orientações
dessa resolução (BRASIL, 2012).
Neste mesmo ano em outubro, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria n° 2.529, que
institui, no âmbito do SUS, a internação domiciliar como um conjunto de atividades
prestadas no domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exijam intensidade de cuidados
acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidas em casa, por equipe
exclusiva para esse fim (BRASIL, 2012).
Representando um marco e um compromisso de que a atenção domiciliar é uma prioridade,
o governo federal lançou o programa Melhor em Casa no dia 8 de novembro de 2011.
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No Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, o Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) está embasado na educação permanente em saúde e no trabalho
multiprofissional, buscando a autonomia do cuidador e/ou do paciente.
Em 2013, o ministério da saúde lançou a portaria nº 963, de 27 de maio, que redefine a
atenção domiciliar no âmbito da atenção à saúde, e em 2016 à portaria 825 de abril,
atualizando as equipes habilitadas, ambas considera que a atenção domiciliar tem como
objetivo:
I - redução da demanda por atendimento hospitalar;
II - redução do período de permanência de usuários internados;
III - humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários;
e
IV - a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais
da RAS.

Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às
já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e
tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade
de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou complementar à internação
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e
operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-lo
em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à
saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em
grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna
para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação
de autonomia do usuário, família e cuidador.
A portaria descreve também sobre as modalidades da atenção domiciliar, três modalidades:
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o Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1)
o Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2)
o Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3)
No qual,
AD1: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e
com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que
necessitam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde. A
prestação da assistência na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção
básica, incluindo equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, por
meio de visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês.
AD2: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou
impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de
maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuos, podendo
ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção. A prestação de assistência à
saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe Multiprofissional de
Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), ambas
designadas para esta finalidade.
AD3: A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e
dificuldade

ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com

necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo
e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção à
saúde.
A prestação de assistência à saúde na modalidade AD2 e AD3 é de responsabilidade do
SAD, através das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe
Multiprofissionais de Apoio (EMAP), ambas designadas para esta finalidade.
Para a admissão de usuários nas modalidades AD2 e AD3 é fundamental a presença de
cuidador identificado.
Será inelegível para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das seguintes situações:

8|Página

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
11 - Ano - Nº 4169

Terça-feira
8 de Junho de 2021
12 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - necessidade de monitorização contínua;
II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;
III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a
realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;
IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência;
V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe
não estiver apta a realizar tal procedimento.

O descumprimento dos acordos assistenciais entre a equipe multiprofissional e o usuário,
familiar(es) ou cuidador(es) poderá acarretar a exclusão do usuário do SAD, ocasião na qual
o atendimento do usuário se dará em outro serviço adequado ao seu caso, conforme
regulação local.
Nas três modalidades de AD, as equipes responsáveis pela assistência têm como atribuição:
I - trabalhar em equipe multiprofissional integrada à RAS;
II - identificar, orientar e capacitar o(s) cuidador(es) do usuário em atendimento,
envolvendo-o(s) na realização de cuidados, respeitando seus limites e potencialidades,
considerando-o(s) como sujeito(s) do processo;
III - acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou cuidadores;
IV - promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares;
V - utilizar linguagem acessível, considerando o contexto;
VI - pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente emitido por
médico da EMAD ou da Equipe de Atenção Básica do respectivo território;
VII - articular, com os demais estabelecimentos da RAS, fluxos para admissão e alta dos
usuários em AD, por meio de ações como busca ativa e reuniões periódicas;
VIII - participar dos processos de educação permanente e capacitações pertinentes.
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1.3.História do SAD em Ibotirama

A implantação do SAD em Ibotirama/BA incidiu conforme preconizava a portaria nº
963, de 27 de maio de 2013 do Ministério da Saúde.
O SAD de Ibotirama/BA é composto pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar
(EMAD) tipo 2, que deve ter composição mínima de um médico, um enfermeiro, um
fisioterapeuta ou assistente social e, três técnicos de enfermagem.
E pela Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), que tem composição mínima de três
profissionais de nível superior, dentre os listados a seguir: assistente social, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico ou terapeuta ocupacional.
Sendo que, a carga horária semanal desses profissionais, não pode ser inferior a 20 (vinte)
horas de trabalho.
Em Ibotirama as duas equipes EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) e
EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio) atuam simultaneamente conforme a
necessidade de cada paciente, a EMAD é composta por:
01 Médico
01 Enfermeiro
01 Fisioterapeuta
03 Técnicos em Enfermagem
A EMAP é composta por:
01 Psicólogo
01 Nutricionista
01 Fonoaudiólogo
Ressalta-se que a formação da EMAD tipo 2 é obrigatória, com os profissionais conforme
especificado anteriormente.
A composição da EMAP pode se alterar-se, desde que, tenha no mínimo três profissionais
conforme supracitado, podendo depender da disponibilidade profissional no município e/ou
da maior necessidade e demanda dos pacientes inclusos no serviço.
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1.3.1. Rotina da Equipe
9 PROCEDIMENTOS REALIZADOS
O serviço de atenção domiciliar de Ibotirama funciona todos os dias da semana, onde são
realizados procedimentos como, curativos, debridamento, aferição de sinais vitais, troca de
sondas (vesical, nasoenteral, gastrostomia), troca de bolsa de colostomia, paracentese,
coletas de exames laboratoriais, soroterapia, antibioticoterapia, lavagem intestinal, serviço
de psicologia, nutricionista, fonoaudiologia, treinamento de cuidadores.
9 COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS
A coleta de material para exames laboratoriais dos pacientes do SAD são realizados em
domicilio pelos profissionais do LACEN.
Cabe ao SAD comunicar os pacientes/cuidadores sobre os exames e o preparo necessário
que deve ser feito antes do procedimento.
9 VISITAS/ATENDIMENTOS
As visitas da equipe multiprofissional EMAD, são realizadas uma vez por semana em todos
os pacientes individualmente, porém, nos outros dias os atendimentos são realizados
conforme a necessidade de cada paciente.
As visitas dos profissionais da EMAP são realizadas em dias separados, e os atendimentos
são feitos conforme as necessidades dos pacientes.
9 VISITA DE ELEGIBILIDADE
Após receber a referência, o SAD programará uma visita com a todos os profissionais da
EMAP para verificar se o paciente referenciado possui requisitos para admissão no
programa.
Caso o paciente seja admitido no programa, o SAD assumirá os cuidados do paciente de
forma integral.
Caso o paciente não tenha requisitos para ser admitido no programa, o SAD enviará uma
contrarreferência para a unidade de origem com os dados coletados e o motivo da negativa.
11 | P á g i n a
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9 ALTA DO SAD
Os pacientes que apresentam melhoras no quadro clínico terão alta do programa, sendo
encaminhados para acompanhamento com a atenção básica da sua respectiva área.
Caso o paciente de alta ainda necessite de tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta,
este será encaminhado para a policlínica ou clínicas conveniadas ao município.
O SAD enviará uma contrarreferência para a unidade de origem do paciente, informando o
estado geral e informações adicionais.
2. Missão
Prestar um serviço com segurança aos usuários que necessita de atendimento em domicílio,
promovendo uma atenção e assistência pautada na universalidade, equidade e integralidade,
envolvendo uma equipe multiprofissional, buscando atenuar e/ou resolver suas necessidades
biopsicossociais e, fomentando a sua autonomia e melhora da qualidade de vida.
3. Visão
Proporcionar uma assistência segura, prevenindo danos e promovendo a saúde, com foco na
reabilitação e autocuidado, garantindo ao usuário, o cuidado continuado na Rede de Atenção
à Saúde.
4. Objetivo Geral
Possibilitar ações pautadas na assistência e prevenção do usuário no âmbito domiciliar,
respeitando as diretrizes do SUS, englobando toda populaçãomunicipal.
4.1.Objetivos Específicos
9 Diminuir demanda por atendimento hospitalar e/ou permanência de usuários
internados;
9 Promover um acolhimento e atendimento humanizado;
9 Possibilitar ampliação da autonomia do usuário e da família no domicílio;
5. Atribuições dos Componentes das Equipes:

12 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
16 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.1.Geral
9 Profissionais comprometidos e capacitados, com disposiçãopara atender aos usuários
integralmente, de forma humanizada, respeitando suas individualidades e buscando
acolher suas necessidades, com o propósito de atenuá-las e/ou saná-las.
5.2.Coordenador e/ou Gerente
9 Profissional responsável pela gerência das questões administrativas e de pessoal no
serviço, que deve promover o bom funcionamento do mesmo, interagindo com os
profissionais assistentes e os usuários.
5.3.Médico
9 Realizar consulta médica em todos os pacientes do programa;
9 Avaliar de modo integral a situação da pessoa enferma;
9 Esclarecer a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados para a
pessoa enferma;
9 Estabelecer forma de comunicação participativa com a família;
9 Levar o caso para discussão na Equipe;
9 Emitir prescrição do tratamento medicamentoso;
9 Solicitar exames.
9 Realizar procedimentos auxiliado pela equipe;
9 Registrar os atendimentos realizados;
9 Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar.
9 Elaborar plano terapêutico.
9 Promover e participar de avaliações semanais do plano de acompanhamento de vida
diária;
9 Indicar internação hospitalar;
9 Verificar, atestar e fornecer declaração de óbito.
5.4.Enfermeiro

O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem.Cabendo-lhe privativamente:
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9 A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde,
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
9 Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
9 Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da
assistência de enfermagem.
9 Consulta de enfermagem.
9 Prescrição da assistência de enfermagem.
9 Capacitar à equipe de enfermagem inserida no SAD.
9 Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
9 Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos
de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;
Como integrante da equipe de saúde em domicílio:
9 Avaliar de modo integral a situação da pessoa enferma;
9 Avaliar as condições e infraestrutura física do domicílio para o planejamento da
assistência domiciliar, se necessária;
9 Prevenção e controle sistemático dasinfecções e de doenças transmissíveis em geral;
9 Elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados;
9 Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar.
9 Elaborar plano terapêutico.
9 Identificar e treinar o cuidador domiciliar;
9 Supervisionar o trabalho dos técnicos em enfermagem;
9 Orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar
(separação, armazenamento e coleta);
9 Estabelecer via de comunicação participativa com a família;
9 Comunicar à equipe de saúde as alterações observadas e avaliar
9 periodicamente o desempenho da equipe de enfermagem na prestação do cuidado;
9 Dar alta dos cuidados de enfermagem;
9 Registrar os atendimentos.
5.5.Fisioterapeuta
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9 Promover ações desenvolvidas no domicílio do usuário, visando promoção à saúde,
prevenção de agravos e recuperação funcional (quando possível), além de cuidados
paliativos.
9 Realizar consulta, diagnóstico fisioterapêutico/cinesiológico-funcional, prognóstico,
tratamento e alta fisioterapêutica.
9 Avaliar

os

pacientes,

conjuntamente

com

equipe

multiprofissional

ou

individualmente, observando os protocolos do serviço. Ficha 1 (ANEXO);
9 Avaliar a capacidade funcional do paciente, através da escala MIF (ANEXO) e
elaborar um plano de tratamento seja ele para manutenção ou recuperação do quadro
funcional.
9 Tratar o paciente, quando necessário, com os recursos apropriados e disponíveis no
serviço.
9 Manter uma comunicação ativa com todos os profissionais de saúde do serviço,
realizando discussões pertinentes a cada caso, visando integralidade da gestão do
cuidado centrado no paciente;
9 Orientar paciente (quando possível) e cuidador para procedimentos simples e
adequadas e que utilizem recursos disponíveis no domicílio. Preferencialmente, as
orientações devem registradas por escrito.
9 Avaliar e adequar o ambiente físico do domicílio respeitando as condições da família.
Deve se ter um mínimo de condição estrutural e higiênica para o profissional
fisioterapeuta realizar o atendimento.
9 Realizar visitas para orientações e atendimento fisioterapêutico, conforme
necessidade de cada indivíduo e disponibilidade do profissional. As visitas do
fisioterapeuta nem sempre serão agendadas previamente, haja vista, os pacientes
habitualmente não saem de casa.
9 Solicitar encaminhamento para tratamento de fisioterapia naRede habilitada SUS,
quando avaliar necessário, seja por requisitar melhor estrutura física disponível nas
clínicas ou por necessidade de atendimento de fisioterapia especializado.
9 Orientar o paciente e/ou cuidador sobre o fluxo de acesso à fisioterapia na Rede
conveniada (se possível), porém, o profissional não se responsabiliza pela aquisição
de vagas em clínicas ou fisioterapia domiciliar fora do serviço, sendo que, a alta do
paciente do SAD não está condicionada a essas questões.
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5.6.Técnico de Enfermagem

Exerce atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem,
desde que sob supervisão, orientação e direção de enfermeiro, cabendo-lhe:
9 Auxiliar no treinamento do cuidador domiciliar.
9 Acompanhar a evolução dos casos e comunicar à equipe as alterações
9 observadas.
9 Realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e
legais.
9 Auxiliar em procedimentos invasivos realizados pelo médico e/ou enfermeiro no
domicilio;
9 Executar e/ou orientar o cuidador e familiares em atividades de desinfecção,
de materiais e equipamentos, quando lotados no domicilio;
9 Zelar pela limpeza e ordem dos materiais e equipamentos da unidade.
9 Orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar
(separação, armazenamento e coleta).
9 Estabelecer via de comunicação participativa com a família.
9 Identificar sinais de gravidade.
9 Dispensar medicamentos e materiais de acordo com a prescrição médica atualizada
e rotina do SAD;
9 Participar de treinamentos e buscar atualização técnica constantemente.
9 Comunicar o enfermeiro e ao médico, alterações no quadro clínico do paciente.
9 Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar.
9 Registrar os atendimentos.
9 .Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras
atividades de enfermagem, adaptando-as à realidade de cada domicilio, conforme
rotinas estabelecidas pelo enfermeiro, tais como:
x

Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

x

Realizar controle hídrico;

x

Fazer curativos;

x

Verificar sinais vitais,

x

Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma.
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5.7.Considerações
Nem todos os profissionais com as atribuições descritas neste protocolo estão ou estarão
atuando no SAD simultaneamente, pois, como já foi exposto anteriormente, a equipe da
EMAD e EMAP exige apenas composição mínima para estarem habilitadas, ressalta-se,
portanto, que a descrição das atribuições profissionais baseia-se na portaria nº 825, de 25 de
abril de 2016, do Ministério da Saúde, que indica que qualquer uma das profissões
supracitadas podem, em algum momento compor a equipe do SAD, portanto, torna-se
válido, que as atribuições estejam definidas no rol de atividades realizadas pelo serviço, haja
vista, tenha possibilidade de incrementar a assistência domiciliar, em algum momento.
6. Critérios para inclusão no SAD

9 Pacientes que necessitem da intervenção da equipe multiprofissional (no mínimo três
profissionais que compõem as equipes – EMAD ou EMAP) e demande atendimento no
mínimo semanal;
9 Pacientes com necessidades de cuidados intensificados e sequenciais, com potencial para
possível hospitalização desnecessária (Exemplo: pacientes que necessitem uso e
acompanhamento de sondas nasoenteral e gastroenteral, mais necessidade de
acompanhamento nutricional, médico ou de outro profissional disponível da equipe);
9 Pacientes com dificuldade de locomoção (plegias, seqüelas motoras) que precisem
cuidados de maior complexidade;
9 Pacientes em pós – operatório que demande cuidados mais complexos, tenha dificuldade
de locomoção e atenda ao critério 1.
9 Egressos hospitalares que necessitem do apoio da equipe do SAD, desde que atenda o
critério 1, e necessite de procedimentos realizados pela (s) equipe (s);
9 Pacientes acamados com comorbidades associadas, sem ou com escaras, que tenham
necessidade de um atendimento mais complexo.
9 Portadores de escaras Graus III e IV com outros comprometimentos sistêmicos e físicos,
e/ou necessidades associados;
9 Pacientes com necessidade de oxigenoterapia domiciliar associada a outras
complicações;
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9 Pacientes em fase terminal que necessitem de cuidados paliativos, que atenda o critério
1, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário;
9 Pacientes com comprometimentos do sistema respiratório (uso de traqueostomia),
sistema digestório (uso de sonda nasogástrica, nasoentérica ou gastrotomia) associado a
outras necessidades e / ou comorbidades;
9 Crianças prematuras e/ou desnutridas com necessidade de ganho de peso ponderal
associado a outras necessidades;
9 Necessidade de receber ou completar esquema antibiótico parenteral (EV ou IM), desde
que avaliado a necessidade pelo médico, e seja possível realizar dentro do horário de
funcionamento do serviço;
9 Qualquer outra particularidade ou dúvida que surgir, não descrita nos critérios de
inclusão, será avaliado pela equipe;
7. Critérios para Exclusão ou Desligamento do SAD
9 Qualquer critério inelegível para Atenção Domiciliar apresentado na portaria 825, de 25
de abril de 2016, do Ministério da Saúde;
9 Pacientes que necessite da intervenção de APENAS um profissional do SAD (Exemplo:
troca de sonda, reabilitação física ou consulta médica, etc.);
9 Paciente apresentar melhora do quadro, reestabelecer funções, sendo possível receber
alta e ter seu retorno para a atenção básica;
9 Mudança do município;
9 Impossibilidade do Cuidador permanecer no domicílio ou não interagir com a equipe,
pactuando ações que a equipe avalie necessário;
9 Não aceitação do acompanhamento ou adesão ao tratamento proposto pela equipe, seja
pelo paciente, cuidador e/ou familiar (es);
9 Necessidade de hospitalização prolongada e/ou continuada.
9 Óbito;

8. Fluxograma
A solicitação para atuação do SAD pode ser proveniente de hospitais, Unidade Básica de
Saúde (UBS) de referência do paciente, demanda passiva (usuário), Secretaria Municipal de

18 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
22 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde e outros setores (CRAS, CREAS, NASF...). Porém, preferencialmente, almeja-se que
essa indicação seja realizada de forma Referenciada, pela UBS e/ou pelo hospital.
O fluxo da inclusão do paciente no SAD será realizado conforme descrito abaixo
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SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD

SMS – IBOTIRAMA - BA

Solicitação
o SAD
avaliar
pacientee faz a avaliação
Equipe agenda
parapara
realizar
visita
ao paciente
Seja por demanda espontânea, Referenciada pela UBS, Hospital ou de outros setores.

Visita realizada em Domicílio

Visita realizada no Hospital

Equipe Multidisciplinar avalia se o paciente atende aos requisitos para inclusão no serviço – Discussão e decisão conjunta

Atende aos Critérios de Inclusão

Não Indicado
Atende aos Critérios de Inclusão
Não Indicado
Orientação
Familiar
e
Encaminhamento para UBS
ou Contra Referência para
quem Referenciou

Orientação Familiar e pactuação com o paciente e
/ou cuidador;
Admissão no serviço: Assinatura do TCLE, criação
do prontuário;
Discussão e Elaboração com a equipe do Plano de
Ação (Alinhamento do plano de tratamento, dentro
da necessidade da atuação de cada profissional);

Informa a unidade ou profissional
solicitante do hospitalque o paciente
não atende aos critérios de inclusão
no serviço (Contra Referência).

Visita Domiciliar para avaliar a estrutura física
mínima necessária para o paciente ter alta
hospitalar e ingressar no serviço domiciliar principalmente se o paciente precisar de
suporte mais complexo, como oxigenoterapia
prolongada;
A partir deste momento, adota-se a mesma
conduta da avaliação realizada no domicílio.

Assistência Domiciliar profissional e Promoção da
autonomia do paciente e/ou cuidador;

Encerramento do Atendimento SAD
- Melhorar do paciente (Alta para Atenção Básica)
- Recusa do Atendimento domiciliar realizado pela Equipe
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9. Diretrizes Gerais para a Assistência do SAD
O SAD procura proporcionar aos pacientes, familiares e/ou cuidadores orientações
objetivas, utilizando linguagem clara (verbal e/ou escrita), a cercada assistência a ser
ofertada;
Para atuação eficiente do SAD, deve haver preferencialmente, um cuidador com
condições de realizar as atividades pactuadas entre a equipe e a família;
O SAD tem a atribuição deconstatar a existência de infraestrutura físicamínima necessária
no domicílio para a modalidade da atenção domiciliar que será realizada.
9.1.Atribuições do cuidador
9 Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo,
higiene oral e íntima;
9 Estimular e ajudar na alimentação;
9 Ajudar a sair da cama, mesa, cadeira e a voltar;
9 Ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as
articulações);
9 Fazer mudança de decúbito e massagem de conforto;
9 Servir de elo entre o usuário, a família e a equipe de saúde;
9 Administrar medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição;
9 Comunicar à equipe de saúde as intercorrências;
9 Encaminhar solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação da
equipe;
9 Manter a limpeza e a ordem da casa ou quarto do cliente fragilizado, promovendo
ambiente seguro e diminuindo riscos de acidentes.
9 Assegurar um ambiente confortável para o repouso e o sono.
9 Acompanhar o paciente em consultas, exames e hospitalizações.
9 Conversar frequentemente com o paciente, mesmo que pareça não entender.
9 Fornecer informações como: Dia da semana e horário do dia para manter nível de
orientação.
9 Conversar sobre assuntos de interesse, e estimular que o paciente comunique e
lembre-se de nomes e fatos, se possível.
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10.Procedimentos realizados pelo SAD: PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO (POP)

10.1.
SONDAGEM VESICAL DE DEMORA POR CISTOSTOMIA
DEFINIÇÃO:
Cistostomia suprapúbica ou vesicostomia é uma conexão feita cirurgicamente entre a
bexiga urinária e a pele a qual é utilizada para drenar urina da bexiga em indivíduos com
obstrução do fluxo urinário normal. Um cateter urinário é introduzido na bexiga e mantido
no lugar com um balão e/ou suturas.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro
MATERIAL PARA USO DOMICILIAR
Clorexidina degermante
Solução PVPI Tópico
Sonda de Foley (número adequado para o paciente)
Lidocaína gel 2%
01 par de luvas estéril
01 pare de luva de procedimento
01 pacote de gaze estéril
02 seringas de 20 ml
01 agulha 40x12

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Orientar o paciente e o cuidador sobre o procedimento.
2. Selecionar um local com ótima luminosidade e que preserve a privacidade do
paciente.
3. Preparar todo o material.
4. Lavar as mãos.
5. Posicionar o paciente e descobrir apenas a região genital.
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6. Calçar luvas de procedimento.
7. Esvaziar o balonete e retirar a sonda do paciente.
8. Lavar a região do estoma com clorexidina degermante, com movimentos contínuos
de cima para baixo.
9. Realizar antissepcia do estoma com PVPI Tópico
10. Retirar as luvas de procedimento.
11. Abrir os pacotes de compressas com técnica asséptica.
12. Abrir o pacote da sonda.
13. Calçar luvas estéreis.
14. Aspirar 10 a 15ml de água destilada com a seringa de 20ml
15. Testar o balonete da sonda.
16. Conectar a sonda na bolsa coletora.
17. Lubrificar a ponta da sonda (cerca de 4cm) com gel anestésico.
18. Introduzir cerca de 10cm da sonda na cistostomia
19. Insuflar o balonete com 10 a 15ml de água destilada (conforme indicado na sonda),
usando seringa estéril de 20ml.
20. Tracionar vagarosamente a sonda e verificar a drenagem espontânea e as
características da urina.
21. Fixá-la na parte interna superior da coxa do paciente com esparadrapo.
22. Fixar a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e acima do chão.
23. Retirar todo o material usado.
24. Retirar as luvas, lavar as mãos e registrar no prontuário.
25. Agendar próxima troca.
OBSERVAÇÃO:
Caso apresente resistência durante a passagem da sonda, interromper o procedimento e
encaminhar o paciente ao Hospital Regional Velho Chico (HRVC).
A troca de SVD por Cistostomia deve ser realizada a cada 15 dias.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
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Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.

10.2.

SONDAGEM VESICAL DE DEMORA

DEFINIÇÃO
Sondagem vesical de demora é a passagem de um cateter (sonda) pelo canal uretral até a
bexiga, para a drenagem contínua de urina, por um certo período.
O uso da SVD só deve ocorrer quando realmente necessário e quando o cateterismo
intermitente não for possível de ser realizado.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro
MATERIAL PARA USO DOMICILIAR
Clorexidina degermante
Solução PVPI Tópico
Sonda de Foley (número adequado para o paciente)
Lidocaína gel 2%
01 par de luvas estéril
01 pare de luva de procedimento
01 pacote de gaze estéril
02 seringas de 20 ml
01 Seringa de 10ml (se paciente masculino).
02 ampolas de água destilada de 10ml
01 agulha 40x12
01 bolsa coletora (sistema fechado)
Esparadrapo
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Orientar o paciente e o cuidador sobre o procedimento.
2. Selecionar um local com ótima luminosidade e que preserve a privacidade do
paciente.
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3. Preparar todo o material.
4. Lavar as mãos.
5. Posicionar o paciente e descobrir apenas a região genital.
6. Calçar luvas de procedimento.
7. Esvaziar o balonete e retirar a sonda do paciente (em caso de troca de sonda).
8. Lavar a região perivaginal com clorexidinadegermante, com movimentos
contínuos de cima para baixo.
9. Nos pacientes do sexo feminino proceder à limpeza do meato urinário com um só
movimento da uretra para o ânus.
10. Em pacientes do sexo masculino, segurar o corpo do pênis, afastar o prepúcio e
fazer a limpeza com movimentos circulares em toda a glande.
11. Embeber a gaze com solução tópica e limpar o meato uretral em movimento de
cima para baixo.
12. Retirar as luvas de procedimento.
13. Abrir os pacotes de compressas com técnica asséptica.
14. Abrir o pacote da sonda.
15. Calçar luvas estéreis.
16. Aspirar 10 a 15ml de água destilada com a seringa de 20ml
17. Testar o balonete da sonda.
18. Conectar a sonda na bolsa coletora.
19. Colocar 1 compressa sobre a região pubiana do paciente.
20. Em paciente do sexo feminino visualizar a uretra, afastando os grandes e pequenos
lábios com os dedos, mantendo-os afastados até o final da técnica.
21. Lubrificar a sonda com gel anestésico.
22. Segurar a sonda firmemente e introduzi-la na uretra até o retorno da urina (o
comprimento da uretra feminina é, mais ou menos, 4 cm).
23. Em pacientes do sexo masculino, retirar o embolo da seringa de 10ml e preenchela com gel anestésico 2%, em seguida recolocar o embolo, segurar o corpo do
pênis, elevando-o a um ângulo de aproximadamente 65º, com o prepúcio já
retraído e introduzir o gel anestésico, logo após introduzir a sonda até o retorno
da urina.
24. Insuflar o balonete com 10 a 15ml de água destilada (conforme indicado na
sonda), usando seringa estéril de 20ml.
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25. Tracionar vagarosamente a sonda e fixá-la na parte interna superior da coxa do
paciente com esparadrapo.
26. Fixar a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e acima do chão.
27. Retirar todo o material usado.
28. Retirar as luvas, lavar as mãos e registrar no prontuário.
OBSERVAÇÃO:
Em caso de resistência à passagem da sonda, interromper o procedimento e encaminhar
o paciente para o HRVC.
A troca de SVD deve ser realizada a cada 15 dias.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
10.3.

CATETEISMO VESICAL INTERMITENTE (Técnica Limpa)

DEFINIÇÃO
Consiste na retirada da urina com o auxílio de uma sonda em pacientes que não tem
diurese espontânea ou que não esvaziam totalmente a bexiga quando urinam.
Este é o procedimento de escolha em caso de retenção urinária, pode ser realizado várias
vezes ao dia, conforme a necessidade do paciente.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Técnico em enfermagem, Cuidador ou Paciente
devidamente treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO EM DOMICÍLIO
Detergente.
Sonda uretral ou de aspiração traqueal, (ver tamanho conforme cada paciente);
Xilocaína gel;
26 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
29 - Ano - Nº 4169

Terça-feira
8 de Junho de 2021
30 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recipiente para medir a urina, de preferência graduado (em ml);
Recipiente para guardar a sonda (pote de vidro ou plástico limpo e com tampa);
Um espelho e uma lanterna, se necessários (facilitam a visualização do meato urinário
para as mulheres);
Seringa de 20 ml.
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Retirar acessórios como relógios, anéis e pulseiras;
2. Lavar as mãos com água e sabão e secar em toalha limpa;
3. Realizar a higiene íntima com água e sabão.
4. Nas mulheres: afastar os lábios da vagina e limpar internamente sempre de cima
para baixo, enxaguando abundantemente.
5. Nos homens: retrair o prepúcio (cabeça do pênis), lavar várias vezes com água e
sabão e enxaguar abundantemente.
6. Reunir o material (a sonda, a xilocaína gel e o recipiente para coletar a urina) e
aproximar esse material do paciente e do local escolhido para a sondagem;
7. Lavar novamente as mãos com água e sabão e enxugar;
8. Lubrificar a ponta da sonda com xilocaína gel (de 3 a 5 cm);
9. Se o próprio paciente for sondar-se, procurar uma posição que lhe seja mais
confortável:
10. Mulheres: recostadas no leito, com pernas dobradas em direção ao peito ou em pé
apoiando uma das pernas apoiada em uma cadeira, posicionar o espelho para
visualização da uretra se for preciso, afastando os lábios da vagina.
11. Homens: deitados, recostados no leito em pé ou sentados, estendendo o pênis.
12. Introduzir a sonda lentamente no canal uretral
13. Segurar a sonda no canal até esvaziar totalmente a bexiga.
14. Retirar com cuidado a sonda quando parar de drenar urina; se continuar saindo urina
conforme for retirando o cateter, manter o cateter na posição até que o fluxo pare.
15. Medir a quantidade de urina, e desprezar observando a cor, o cheiro e aspecto.
16. Lavar a sonda por dento com auxílio da seringa, lavar por fora com água corrente e
detergente.
17. Armazena-la em recipiente de vidro ou frasco com tampa.
18. Lavar as mãos.
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19. Se o procedimento for feito pelo paciente ou cuidador, deverá comunicar a equipe
qualquer alteração.
20. Se o procedimento foi feito pelo profissional de saúde, evoluir o procedimento e
orientações feitas no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÃO:
A quantidade diária de auto sondagem deve ser realizada conforme necessidade do
paciente.
O volume de urina drenado a cada cateterismo não deve ser superior a 400 ml, pois, acima
desse valor, pode causar hiperdistensão da bexiga levando ao refluxo vesicoureteral.
A frequência do cateterismo pode variar dependendo da ingesta líquida, capacidade
vesical e os parâmetros urodinâmicos.
É de responsabilidade do enfermeiro do SAD treinar o paciente ou seu cuidador a realizar
o procedimento, ensinando a técnica de forma correta e segura, revisando a técnica
sempre que necessário.
Não forçar a passagem do cateter, quando encontrar resistência, caso isso ocorra, entrar
em contato com o SAD.
Caso não tenha contraindicação, beba líquidos para evitar a formação de cálculos.
Restrinja a quantidade de líquidos à noite para evitar acúmulo de urina durante o sono.
Manter unhas curtas e limpas! Isso impede que haja fixação de germes nas mesmas.
Em caso de sangramentos, calafrios, febre, urina turva ou com cheiro forte, comunicar ao
SAD.
O SAD fornecerá 4 sondas e 4 seringas de 20ml mensalmente para cada paciente que
necessite do cateterismo vesical intermitente.
COMO LAVAR A SONDA:
A sonda deve ser lavada com água e detergente neutro;
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Realizar alguns jatos de água e detergente com a seringa de 20 ml;
Enxaguar abundantemente em água corrente e realizar jatos de água com a seringa de 20
ml; Após, realizar jatos de ar com a seringa de 20 ml de modo a retirar o máximo da água
que estiver retida no interior da sonda, secar com toalha limpa;
Guardá-la em recipiente de vidro ou frasco com tampa.
Lavar as mãos com água e sabão após realizar o procedimento.
A sonda deve ser reutilizada por 7 dias, devera ser lavada, secada e armazenada
adequadamente após cada utilização.
REFERÊNCIAS
Atendimento ao usuário com necessidade de cateterismo vesical intermitente, prefeitura
do município de londrina, revisado 2011.
Cateterismo intermitente limpo em crianças com bexiga urinária neurogênica: o cuidado
do familiar no domicílio, 2015.
10.4.

URIPEN

Definição:
É um dispositivo para Incontinência urinária masculino, também conhecido como sonda
de camisinha. É um método não invasivo para controle de diurese em balanço hídrico. É
uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a um coletor.
COMPETÊNCIA: Paciente ou cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Dispositivo uripen
Frasco coletor
Micropore
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Raspe os pêlos da região genitália.
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Lavar as mãos
Lave o pênis com água e sabão e seque bem.
Selecione o tamanho adequado do uripen
Coloque o uripen como se ele fosse uma camisinha, e deixe um espaço livre na ponta do
pênis.
Fixe-o com micropore em base do pênis fixando uripen.
Conectar em frasco coletor.
OBERVAÇÕES
É de responsabilidade do enfermeiro do SAD realizar o treinamento para o paciente ou
cuidador.
Retirar o uripen uma vez ao dia para lavar e secar bem o pênis.
Examinar o pênis com freqüência e se estiver com lesões ou inchaço, comunicar a equipe
SAD, deixe a pessoa sem o uripen e utilize fraldas.
Trocar uripen diariamente e após higiene.
Reutilizar uripen no máximo por 3 trocas.
O uripen deve ser lavado com água corrente, secar em temperatura ambiente, colocar
pequena quantidade de talco/amido de milho para sua reutilização.
O SAD fornecerá para os pacientes que utilizam este dispositivo 10 uripens mensais, e
mais 01 de reserva.
REFERÊNCIAS
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de campinas,
2015.
10.5.

TRAQUEOSTOMIA

DEFINIÇÃO:
Traqueostomia: É quando se insere uma cânula na abertura feita cirurgicamente na
traqueia. Este recurso é utilizado para facilitar a chegada de ar aos pulmões quando existe
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alguma obstrução no trajeto natural. A traqueostomia pode ser temporária ou permanente
e é realizada por várias causas.
ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES
O objetivo da aspiração de secreções é facilitar a respiração e promover a higienização
das vias respiratórias.
COMPETÊCIA: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Técnico em enfermagem e cuidador
treinado.
MATERIAL NECESSÁRIO
Aspirador;
Álcool 70%.
01 Par de luvas de procedimento;
01 Sonda de aspiração (numeração prescrita).
01 Látex para conectar a sonda ao aspirador;
01 Pacote de gaze;
02 Soros fisiológico 0,9% 10 ml
01 copo 200 ml de água filtrada ou fervida.
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO EM DOMICÍLIO
1. Lavar as mãos.
2. Enxugar com toalha limpa;
3. Preparar os materiais
4. Orientar o usuário / familiar ou cuidador quanto procedimento;
5. Calçar as luvas de procedimento;
6. Posicionar o usuário adequadamente;
7. Posição de Fowler, cabeceira elevada a mais ou menos 30 graus;
8. Conferir o número da sonda de aspiração na embalagem, com o número da sonda
prescrito.
9. Abrir a embalagem da sonda;
10. Conectar a sonda de aspiração ao látex e ligar o aspirador;
11. Abrir uma ampola de soro fisiológico 0,9% 10 ml.
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12. Introduzir a sonda na traqueostomia, sem aplicação de vácuo, até o ponto onde
encontrar resistência e em seguida retomar com a sonda 0,5cm;
13. Produzir sucção, com a mão não dominante, colocando o dedo polegar sobre a via de
aspiração;
14. Girar o cateter entre o polegar e o dedo indicador, com a mão dominante, ao mesmo
tempo em que gradualmente você retira o cateter e aplica a aspiração intermitente,
com o polegar da mão não dominante sobre a via de aspiração. Isto previne que o
cateter sofra adesão na mucosa e lesão da parede brônquica;
15. Retirar a sonda da traqueostomia fazendo movimentos circulares;
16. Se a secreção aspirada estiver muito espessa, instilar 3 ml de soro fisiológico na
traqueostomia para fluidificar a secreção, logo em seguida realizar a aspiração;
17. Limitar o tempo de aspiração entre 10 e 15 segundos;
18. Usar a mesma sonda para a aspiração nasal e em seguida oral, nunca o inverso;
19. Repetir o procedimento, se ainda houver secreção;
20. Limpar a região em volta da traqueostomia (estoma) com gaze umedecida com soro
fisiológico, secar o local e proteger com a gaze;
21. Observar cor e aspecto da secreção;
22. Oxigenar o usuário a cada aspiração, se necessário, para evitar hipóxia;
23. Lavar a sonda por dentro, após término da aspiração, aspirando a água do copo.
24. Embeber uma gaze e desliza-la na sonda de cima para baixo uma única vez;
25. Desprezar a gaze, utilizada para limpeza, no lixo;
26. Retirar o sabão da sonda com água corrente;
27. Realizar desinfecção por fora da sonda com álcool 70% embebida em uma gaze;
28. Retirar as luvas e desprezá-las no lixo;
29. Guardar a sonda e a seringa em frasco de vidro limpo com tampa dentro da geladeira,
quando não estiver usando;
30. Manter o pacote com gazes fechado e guardado em local limpo e seco;
31. Desprezar a sonda após a última aspiração do dia;
32. Colocar todo o material descartável utilizado em saco plástico, antes de desprezar no
lixo;
33. Lavar as mãos ao término do procedimento.
OBSERVAÇÃO:
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A sonda de aspiração deve ser desprezada a cada 24hs.
Realizar a aspiração da Traqueostomia sempre que necessário ou seguindo prescrição
médica. A aspiração constante pode resultar em irritação das vias aéreas, provocando
aumento da quantidade de secreção.
Sempre que estiver realizando uma aspiração faz-se necessário limitar o tempo de
aspiração entre 10 a 15 segundos, para evitar hipóxia.
Se durante a aspiração o cuidador sentir resistência na introdução da sonda, interromper
o procedimento e entrar em contato com o SAD imediatamente.
Na presença de rolha na traqueostomia deve-se instilar 03 ml de soro fisiológico 0,9% e
hiperventilar com ambú, provocando tosse, aspirar imediatamente a cada vez que
hiperventilar, procedimento este, que deve ser feito pelo enfermeiro, fisioterapeuta ou
médico.
Se durante a aspiração forem observados lábios arroxeados, transpiração, palidez
excessiva, respiração rápida e ofegante, interromper imediatamente o procedimento e
acionar o SAMU.
Esvaziar e lavar o frasco de coleta do aspirador e o tubo de sucção diariamente.
Realizar a higiene oral diariamente.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
10.6.

HIGIENIZAÇÃO TRAQUEOSTOMIA

DEFINIÇÃO:
É o ato de manter limpo e livre de sujidades toda a traqueostomia, desde a ostomia até a
cânula.
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COMPETÊNCIA:Enfermeiro, Técnico em enfermagem e cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOMICILIAR
01 Soro fisiológico 0,9%.
01 Pacote de gazes.
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Local do estoma: Realizar a limpeza com gaze umedecida com soro fisiológico 0,9%.
Cânula: Realizar a limpeza das abas com uma gaze umedecida em soro fisiológico 0,9%.
Endocânula: Retira-la e realizar a limpeza com uma gaze umedecida em soro fisiológico
0,9%, havendo secreção agarrada na luz da endocânula, deixar a mesma de molho em
água morna por 05 a 10 minutos e proceder à limpeza com uma gaze, verificando a total
retirada da secreção aderida em seu interior. Secar com uma gaze seca e limpa e recolocalo na parte interna da cânula.
OBSERVAÇÃO:
Nem todos os tubos de Traqueostomia possuem uma endocânula.
Todo o procedimento deve ser realizado sem tracionar ou deslocar a cânula.
Este procedimento deve ser realizado no mínimo, uma vez ao dia, de preferência após o
banho.
Observar o local da Traqueostomia (estoma) – secreção, escoriações, rupturas, sinais de
inflamação/infecção, qualquer alteração comunicar ao SAD.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
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10.7.
CURATIVO DA TRAQUEOSTOMIA
DEFINIÇÃO:
Os curativos ao redor da traqueostomia devem ser trocados pelo menos duas vezes ao dia.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Técnico em enfermagem e cuidador treinado.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOMICILIAR
Gazes
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Após a limpeza do estoma, cânula e endocânula, introduzir uma gaze dobrada na parte
posterior da cânula para evitar o contato direto com a pele.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
10.8.
FIXAÇÃO DA TRAQUEOSTOMIA
DEFINIÇÃO:
A fixação deve ser trocada diariamente após o banho do paciente.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Técnico em enfermagem e cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOMICILIAR
01 fita de 35 cm
01 tesoura sem ponta
01 par de luvas de procedimento
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
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Para maior segurança peça alguém que segure a cânula no estoma enquanto procede a
troca das tiras.
Lavar as mãos.
Cortar 01 fita de aproximadamente 35 cm.
Calçar as luvas.
Enfiar um lado da fita no orifício de fixação da cânula e amarrá-lo.
Passar a fita em volta do pescoço do paciente, ajustando-o para não ficar frouxo, colocar
a fita no outro orifício da cânula e amarrar.
Certificar-se de que um ou dois dedos podem ser posicionados entre a fita e o pescoço do
paciente.
Recortar o excesso de fita, evitando que o volume do nó ou laço pressione a região
cervical causando incomodo ao paciente.
Retirar luvas.
Registrar o procedimento no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÃO:
A fita de fixação deverá ser ajustada confortavelmente prevenindo a expulsão da cânula,
porém, não poderá ser muito apertada para não incomodar o paciente.
A troca da fita deve ser feita diariamente após o banho.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.

10.9.
SONDAGEM NASOENTÉRICA (SNE)
DEFINIÇÃO:
Introdução de uma sonda maleável, com fio guia metálico, flexível e radiopaco, através
da narina até o intestino.
36 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
39 - Ano - Nº 4169

Terça-feira
8 de Junho de 2021
40 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

As vias utilizadas para introdução da sonda enteral são nasogástrica, nasoduodenal ou
nasojejunal. As SNE são de silicone ou poliuretano, possuem guia ou mandril, peso de
mercúrio ou fio radiopaco para facilitar visualização radiológica. A via nasojejunal é
indicada em paciente com risco de aspiração do conteúdo gástrico, insuficiência
respiratória, e quando o paciente não pode ou não deve alimentar-se por via oral ou o faz
em quantidade insuficiente. O trato gastrointestinal deve estar íntegro.

COMPETÊNCIA: Enfermeiro
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOMICILIAR
Sonda nasoenteral (conforme numeração prescrita).
01 pacote de gaze
01 par de luvas de procedimento
01 seringa de 10 ml
01 como de 200 ml com água.
Papel toalha
Abaixador de língua
Lidocaína gel a 2%
Estetoscópio
Esparadrapo
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Lavar as mãos.
2. Reunir o material e levar para junto do paciente.
3. Explicar o procedimento ao pacientes e familiares, visando obter colaboração e
reduzir a ansiedade.
4. Colocar o paciente em posição de Fowler com o pescoço levemente fletido para o
peito.
5. Colocar papel toalha sobre o tórax do paciente.
6. Calçar as luvas.
7. Retirar próteses dentárias caso exista.
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8. Retirar a sonda nasoenteral da embalagem e examinar quanto a sua integridade e
qualidade do material.
9. Observar o posicionamento interno do guia, para evitar a saída acidental e lesão
no trato digestivo.
10. Medir a distância da ponta do nariz, ao lóbulo da orelha correspondente a narina
escolhida até ao apêndice xifóide, para o posicionamento na segunda/terceira
parte do duodeno ou jejuno, dever-se acrescentar 25cm ou mais, conforme cada
paciente.
11. Marcar a distância total com esparadrapo.
12. Lubrificar 10cm da ponta da sonda nasoenteral.
13. Introduzir a sonda na narina no sentido cranial inicialmente (atentar para possíveis
alterações estruturais e obstruções) e depois para trás e para baixo. Oferecer ao
paciente um pouco de água para favorecer a passagem da sonda durante a
deglutição, se o paciente estiver consciente. Neste momento, a flexão da cabeça
pode favorecer a passagem da sonda.
14. Introduzir 10 de ar para auscultar com estetoscópio os ruídos hidroaéreos no
quadrante superior do abdome.
15. Colocar a extremidade da sonda dentro do copo com água. O borbulhamento da
água indica que a sonda está na árvore traqueobrônquica, retirar e repassar
novamente a sonda.
16. Confirmar a localização da sonda aspirando suco gástrico com seringa de 10 ml.
17. Fixar a sonda com esparadrapo e retirar as luvas.
18. Encaminhar o paciente ao Hospital Regional de Ibotirama para exame radiológico
e confirmação do posicionamento da sonda.
19. Após confirmação, retirar o guia do interior da sonda com movimentos rotatórios
e liberar a dieta.
20. Registrar o procedimento no prontuário
OBSERVAÇÕES:
Se o paciente tossir, apresentar cianose ou agitação, suspender a manobra e retirar a sonda
até a faringe.
Aguardar a melhora do paciente e reiniciar o procedimento.
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Caso ocorra resistência à progressão da sonda, não forçar, a rotação suave pode ajudar.
Se isto não for bem sucedido, abrir a boca do paciente usando abaixador de língua e
verificar se a sonda não está enrolada na nasofaringe, se positivo, retirar e iniciar
novamente.
Evitar que a sonda traumatize a mucosa nasal, evitar tracionar a asa do nariz através de
uma fixação inadequada.
Se houver sangramento no trajeto da sonda, interromper o procedimento e encaminhar o
paciente para o HRVC.
Em caso de saída da sonda esta pode ser reutilizada. Basta lavar com água e sabão.
O mandril ou guia da sonda deve ser guardado na embalagem original da sonda,
adequadamente enrolado, para evitar “quebras” com a identificação do paciente.
A ausculta da região epigástrica e o teste do “copo” não garantem a adequada posição da
sonda e a realização do RX de controle da sonda é uma exigência da resolução RDC n.º
63 da ANVISA e da resolução COFEN 277/2003, sendo este considerado o método
padrão ouro para confirmação do posicionamento da sonda.
REFERÊNCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Sonda nasogástrica/nasoentérica: cuidados na instalação, na administração da dieta e
prevenção de complicações. Medicina, Ribeirão Preto, 2002.
10.10.
TROCA DE SONDA DE GASTROSTOMIA
DEFINIÇÃO:
A gastrostomia é um procedimento cirúrgico realizado para criar uma abertura no
estômago com o propósito de administrar alimentos e líquidos.
As enterostomias (gastrostomia ou jejunostomia) devem ser usadas nos pacientes que
requerem suporte nutricional por tempo maior. A literatura sugere que com mais de seis
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semanas de uso de dieta enteral já seja benéfica a substituição de sonda nasoenteral pela
enterostomia.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DOMICILIAR
01 Par de luvas de procedimento.
01 Sonda de gastrostomia (número conforme cada paciente).
01 Seringa de 20 ml com agulha.
02 Ampolas de água destilada 10 ml.
Compressas de gazes
Lidocaína gel 2%
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Explicar o procedimento para o paciente/família/cuidador e Posicionar a paciente
confortavelmente.
2. Lavar as mãos.
3. Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal.
4. Calçar as luvas de procedimento.
5. Aspirar 10 a 15 ml de água destilada.
6. Testar o balonete conforme indicado na sonda.
7. Desinflar o balonete e retirar a sonda.
8. Realizar antissepsia da região com soro fisiológico 0,9% e gazes.
9. Lubrificar a ponta da sonda (cerca de 3 cm) com lidocaína gel 2%.
10. Introduzir a sonda, utilizando técnica asséptica.
11. Insuflar o balonete com água destilada, observar o volume conforme
recomendação do fabricante.
12. .Tracionar levemente e ajustar a sonda.
13. Fazer ausculta de borborigmo
14. Realizar curativo no local da inserção, fixando-os com micropore ou esparadrapo.
15. Lavar as mãos.
16. Realizar anotações no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÃO
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Caso ocorra resistência durante a passagem da sonda, interromper o procedimento e
encaminhar o paciente para o HRVC.
Caso a sonda de gastrostomia rompa o balonete e saia, deve-se colocar uma sonda de
foley temporária, até providenciar a sonda de gastrostomia.
A sonda de gastrostomia deverá ser trocada a cada 6 meses.
REFERÊNCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas.PARECER TÉCNICO
COREN/PR Nº 07/2017. Atuação da equipe de enfermagem nas sondagens gástricas e
troca de gastrostomia na atenção domiciliar.
10.11.
OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
A oxigenoterapia domiciliar e um componente do tratamento no domicílio para usuários
com hipoxemia crônica, geralmente secundária a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou
menos freqüente, a outros nosologias como: seqüela de TB, fibroses pulmonares
idiopáticas etc.
O uso da oxigenioterapia domiciliar objetiva propicia maior sobrevivência e melhor
qualidade de vida aos portadores de pneumonia crônica com hipoxemia como também
diminui custos com internações.
Este usuário requer acompanhamento regular de equipe de saúde, visando o controle da
evolução de seu problema ao longo do tempo, para que este tratamento seja efetivo.
Cuidados com a Oxigenioterapia Domiciliar
Manter a fonte de oxigênio não é combustível por si próprio, mas pode sofre combustão
quando próximo ao fogo.
- Não fumar durante o uso do oxigênio, manter suas mãos sempre limpas, sem cremes,
graxas, óleos ou outras substâncias de qualquer espécie que possam sofrer combustão.
- Cuidados com aparelhos elétricos que possam emitir faíscas.
- Nunca usar graxas ou óleos nas válvulas e no manômetro de oxigênio.

41 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Transportar o torpedo e concentrado com cuidado para evitar queda e risco de explosão.
Nunca deite o concentrador ou cilindro.
- Não colocar o concentrador ou cilindro na cozinha ou banheiro.
Cuidados específicos com o concentrador de oxigênio
Ligar o concentrador em uma tomada exclusiva para este aparelho sem o uso de benjamim
ou extensão.
- Colocar o concentrador em local arejado evitando encostar o lado do filtro, deve ser
lavado de 3/3 dias em água corrente. O filtro deve estar bem seco para retornar para o
concentrador.
- O aparelho só deve funcionar com o filtro externo.
- Trocar a água do copo do concentrador a cada 48h e completar quando necessário, usar
sempre água filtrada.
Cuidados especiais com o cilindro de oxigênio
- Manter o umidificador com água até a marca ou no mínimo 2/3 de sua capacidade.
- A água utilizada no umidificador deve ser trocada diariamente, ou quando o nível da
agua chegar ao nível mínimo.
A água do umidificador pode ser filtrada ou fervida.
- Quando o nível de água do umidificador estiver baixo, desprezar a água restante e
colocar nova água para evitar que se torne meio de cultura.
OBSERVAÇÕES
- Administrar o oxigênio como prescrito.
O oxigênio não vicia e nem é tóxico.
- O oxigênio deve sempre ser administrado umidificado, podendo causar lesão no epitélio
da mucosa caso não ocorra.
- Limpar as narinas e observar se o cateter não está obstruído.
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ATENÇÃO
A Oxigenoterapia Domiciliar Permanente dos pacientes do SAD será de responsabilidade
do SAD, SMS e GOVERNO DO ESTADO.
Para aquisição da ODP, o médico da equipe SAD avalia o paciente se há necessidade de
oxigenoterapia, caso haja a necessidade, o mesmo fará o relatório que será encaminhado
para SMS que seguirá os tramites legais para aquisição do mesmo.
REFERENCIAS
Assistência domiciliar/padronização, fluxos e rotinas técnicas, prefeitura de Belo
Horizonte.
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
10.12.
CURATIVO (Técnica limpa)
DEFINIÇÃO:
É o procedimento terapêutico de limpeza e cobertura de uma lesão, com o objetivo de
auxiliar no tratamento da ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção de
dispositivos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Técnico em enfermagem e Cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Soro fisiológico 0,9%;
02 Pares de luvas de procedimento;
Pacotes de gases estéreis (suficientes para realizar o curativo);
01espátula
Ataduras (10, 15 ou 20 cm) se necessário.
Esparadrapo ou micropore;
Cobertura prescrita;
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Lavar as mãos.
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2. Reunir o material, observando validade e integridade, e levá-lo próximo ao
paciente.
3. Explicar ao paciente o procedimento que será realizado.
4. Garantir a privacidade do paciente.
5. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada.
6. Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica.
7. Colocar gazes em quantidade suficiente sobre o campo estéril.
8. Calçar as luvas.
9. 11. Remover o curativo anterior, utilizando solução fisiológica se houver
aderência.
10. 12. Observar o nível de saturação da cobertura e a manutenção de suas
características específicas, bem como o aspecto, o volume e o odor do exsudato,
caso haja.
11. 13. Desprezar as luvas.
12. 14. Calçar novas luvas.
13. Realizar a limpeza adequada da ferida, irrigando o leito com soro fisiológico em
jato a uma distância de 20 cm. A limpeza da pele adjacente à ferida deve ser feita
com gaze umedecida com soro fisiológico.
14. Examinar a área da ferida cuidadosamente observando: pele e adjacências
(coloração, hematomas, saliências), aparência das bordas, características do
exsudato, presença de tecido necrosado, de granulação, sinais de infecção
(hiperemia, edema, calor, dor).
15. Aplicar a cobertura prescrita, se necessário utilizar auxílio de espátula.
16. Ocluir a ferida com gaze estéril e fixar com esparadrapo, micropore ou atadura de
crepe, quando necessário.
17. Retirar as luvas.
18. Lavar as mãos.
19. Passar as orientações gerais ao paciente ou cuidador, orientando contatar o SAD
em caso de sangramento, exsudação serosa excessiva ou purulenta transpassando
a cobertura secundária, dor ou odor acentuado.
20. Registrar o procedimento no prontuário, relatando observações, caso haja.
OBSERVAÇÃO:
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Quando o paciente apresentar mais de uma lesão, a realização dos curativos deve
seguir a mesma orientação para o potencial de contaminação: do menos contaminado,
para o mais contaminado.
Em feridas profundas ou cavitárias, a avaliação criteriosa da presença de exposição
de tecidos nobres (osso, tendão, nervo, periósteo, peritônio, e outros) é fator de
escolha da técnica a ser utilizada. Em feridas com exposição de tecidos nobres utilizar
técnica estéril e, se necessário, pinças para a execução do procedimento. Já na técnica
limpa, se faz uso da luva de procedimento.
Em qualquer das técnicas, ao utilizar gazes, ataduras e coberturas, manter técnica
asséptica quando manipulá-los, evitando a introdução de novos patógenos no leito da
ferida.
Curativo de feridas em estágio I e II deve ser realizado pelo técnico em enfermagem.
Curativos de feridas em Estágio III e IV devem ser realizados pelo enfermeiro. Os
curativos de feridas em Estágio III, após avaliação do enfermeiro, poderão ser
delegados ao Técnico de Enfermagem.
REFERÊNCIAS:
Manual do pé diabético, estratégia para o cuidado para pessoas com doença crônica. Pag.
51,52, 53 e 54. Ministério da saúde/2016.
Resolução COFEN nº 501/2015.
10.13.
SOROTERAPIA
DEFINIÇÃO:
É a introdução de líquidos através da via parenteral. Possui diversas finalidades entre
elas administrar medicamentos, nutrir e hidratar o paciente; restabelecer o volume líquido
do organismo; elevar ou repor as reservas de eletrólitos, vitaminas, aminoácidos e calorias
ao cliente que não pode manter a ingestão hídrica.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro e Técnico em enfermagem.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
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Frasco de soro prescrito (fisiológico, glicosado, ringer lactato, ringer simples).
Suporte de soro ou adaptação em domicílio
01 par de luvas de procedimentos
01 Equipo (macro ou microgotas)
01 Cateter venoso (Jelco) (ver tamanho conforme a veia de cada paciente)
Esparadrapo
Garrote
Algodão
Álcool 70%
Medicamentos (se prescrito)
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

9 Observar prescrição médica
9 Preparar material necessário
9 Lavar as mãos;
9 Se prescrito, adicionar os medicamentos no soro.
9 Abrir o frasco de soro e adaptar o equipo ao frasco;
9 Retirar o ar e fechar o circuito do equipo, respeitando a técnica asséptica;
9 Separar tiras de esparadrapo para fixar o acesso.
9 Orientar o paciente/cuidador sobre o procedimento;
9 Colocar o soro no suporte ou local adaptado no domicilio.
9 Calçar a luva de procedimento;
9 Garrotear o membro para facilitar a visualização da veia a ser puncionada com
cerca de dez centímetros de distância do local da punção e não demorar mais que
um minuto.
9 Realizar antissepsia do local com algodão embebido em álcool 70%.
9 Puncionar a veia com cateter (jelco) utilizando técnica asséptica, logo após
conectar a ponta do equipo ao cateter.
9 Fixar o cateter intravenoso com esparadrapo;
9 Abrir o controlador de gotas do equipo de soro;
9 Graduar o número de gotas prescritas;
9 Certificar-se de que o soro está correndo na veia;
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9 Deixar o paciente em posição confortável.
9 Desprezar todo o material, dando o destino correto, lixo comum e perfuro cortante.
9 Retirar luvas
9 Lavar as mãos
9 Supervisionar e avaliar, continuamente, o procedimento realizado.
9 Ao final da administração do soro retirar o acesso, caso haja necessidade de
manter o acesso o mesmo deve ser salinizado com soro fisiológico.
9 Registrar o procedimento no prontuário.
OBSERVAÇÃO:
Se houver necessidade de administrar soroterapia diária deve-se colocar uma multivia no
cateter venoso, bem como realizar a troca do acesso a cada 72hs.
Se houver extravasamento no local do acesso, deve-se interromper a terapia
imediatamente, e realizar outra punção em outro local.
REFERÊNCIAS
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas.
Normas, rotinas e procedimentos, manuais de enfermagem maio/2015.
10.14.
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRAVENOSA (I.V)
DEFINIÇÃO:
Consiste na administração de medicamentos diretamente na rede venosa utilizando
dispositivos de punção (agulha, scalp ou jelco).
COMPETÊNCIA: Enfermeiro e Técnico em Enfermagem
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOMICILIAR
01 Par luva de procedimento
01 seringa 10 ou 20 ml com agulha
01 Scalp (numeração conforme calibre da veia escolhida).
Medicação prescrita
Diluente/água destilada
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Algodão
Álcool 70%
Esparadrapo
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Explicar o procedimento para o paciente/família/cuidador.
9 Verificar prescrição médica: medicamento, dose, via, volume, tempo de fusão.
9 Certificar-se com o paciente ou cuidador se possui alergia a algum medicamento.
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos
9 Escolha a seringa e agulha conforme a quantidade e diluição do medicamento
prescrito.
9 Separar a medicação prescrita.
9 Calçar luvas de procedimento
9 Aspirar o medicamento (se for necessário diluir, certificar-se do movimento para
homogeneização).
9 Retirar todo ar da seringa e substituir a agulha pelo scalp, preenchendo-o com a
medicação.
9 Garrotear o membro escolhido e selecionar o local da punção
9 Realizar assepsia com álcool 70%.
9 Puncionar a veia escolhida e soltar o garrote.
9 Com a mão não dominante segurar o scalp, e com a mão dominante infundir o
medicamento.
9 Após infusão, retirar o scalp e colocar uma bola de algodão no local.
9 Desprezar todo o material, dando o destino correto, lixo comum e perfuro cortante.
9 Organizar o local e retirar luvas.
9 Registrar o procedimento no prontuário.
OBSERVAÇÃO:
Se durante a administração do medicamento o local apresentar rubor, hiperemia, o
paciente apresentar dispnéia, edema de glote, interromper o procedimento, ligar para o
médico do SAD ou acionar o SAMU imediatamente.
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REFERÊNCIAS
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
2016.
Normas, rotinas e procedimentos, manuais de enfermagem maio/2015.
10.15.

ADIMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRA MUSCULAR (I.M)

DEFINIÇÃO:
É a administração direta de medicamento no tecido muscular. As vias para administração
intramuscular são: Deltóide, ventroglútea, dorsoglútea e vasto lateral da coxa.O volume
administrado não deve ultrapassar 5ml.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro e Téc. Em Enfermagem.
MATERIAL NECESSÁRIO
01 Par de luvas de procedimento
01 Seringa com agulha de 5ml
01 Agulha 30x8 para administração da medicação
Medicação prescrita
Diluente se necessário
Algodão e Álcool 70%
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Explicar o procedimento para o paciente/cuidador/família.
9 Verificar prescrição médica: medicamento, dose, via, diluição, período de
tratamento.
9 Certificar se com paciente ou cuidador se possui alergia a algum medicamento.
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos e calçar luvas de procedimento
9 Preparar medicação conforme prescrição e trocar a agulha.
9 Escolher o músculo a ser administrada a medicação, em pacientes emagrecidos
selecionar o músculo com maior volume de massa muscular.
9 Realizar assepsia com álcool 70% no local a administrar a medicação.
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9 Injetar a agulha em um ângulo de 90º e aplicar medicação.
9 Retirar a agulha e colocar uma bola de algodão no local.
9 Desprezar todo o material, dando o destino correto, lixo comum e perfuro cortante.
9 Lavar as mãos
9 Agendar retorno se necessário
9 Evoluir o procedimento no prontuário do paciente.

OBERVAÇÃO:
Se durante a administração do medicamento o local apresentar rubor, hiperemia, paciente
apresentar dispnéia, edema de glote, interromper o procedimento, ligar para o médico do
SAD ou acionar o SAMU imediatamente.
REFERÊNCIAS
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
pg 20 e 21.
Normas, rotinas e procedimentos, manuais de enfermagem maio/2015 pg 113 e 116.
10.16.

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO SUBCUTÂNEA (S.C)

DEFINIÇÃO:
É a administração de medicamentos abaixo da pele, no tecido subcutâneo. Os locais
das aplicações são regiões superiores externas do braço, abdome, região anterior e
posterior das coxas e as costas, sendo de extrema importância alternar os locais de
aplicação.O volume de líquidos não deve ultrapassar 3 ml.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro e Téc. Em Enfermagem
MATERIAIS NECESSÁRIOS
01 Par de luvas de procedimento
01 Seringa de 3 ml com agulha.
01 agulha 13x4,5 para administração da medicação
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Medicação prescrita.
Algodão e Álcool 70%
Diluente se necessário
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Explicar o procedimento para o paciente, cuidador ou família
9 Verificar prescrição médica: medicamento, dose, via, volume, período de
tratamento.
9 Certificar se com paciente ou cuidador se possui alergia a algum medicamento.
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos e calçar luvas de procedimento
9 Preparar medicação conforme prescrição e trocar a agulha.
9 Avaliar local da punção
9 Realizar assepsia com álcool 70%
9 Aplicar a injeção com bisel lateralizadoem um ângulo de 45º a 90º
9 Desprezar todo o material, dando o destino correto, lixo comum e perfuro cortante.
9 Lavar as mãos
9 Agendar retorno se necessário
9 Evoluir o procedimento no prontuário do paciente.

OBERVAÇÃO:
Se durante a administração do medicamento o local apresentar rubor, hiperemia, o
paciente apresentar dispnéia, edema de glote, interromper o procedimento, ligar para o
SAD ou acionar o SAMU imediatamente.
REFERÊNCIAS:
Protocolo de assistência de enfermagem, serviço de atendimento domiciliar de Campinas
pg 21.
10.17.

AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR

DEFINIÇÃO:
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A glicemia capilar é um exame que oferece resultado acerca da concentração de glicose
no sangue.
É utilizado para rastrear e avaliar os níveis de açúcar circulante no sangue, em momentos
que interessam para monitorar a eficiência do plano alimentar, da medicação oral e
principalmente da administração de insulina, assim como orientar as mudanças no
tratamento.
COMPETÊNCIA:
Enfermeiro, Técnico em enfermagem, cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Luvas de procedimento
Lanceta
Glicosímetro
Fitas reagentes
Algodão
Álcool 70%
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Explicar o procedimento para o paciente, cuidador ou família
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos e calçar luvas de procedimento
9 Conectar a fita reagente ao glicosímetro;
9 Fazer antissepsia com algodão embebido no álcool a 70% e secar completamente;
9 Posicionar o dedo do paciente para baixo e perfurar a lateral do dedo com uso da
9 lanceta, sem ordenhar o local;
9 Ao formar uma gota de sangue, aproximá-la da tira reagente e aguardar a sucção;
9 Comprimir o local com algodão seco;
9 Aguardar o resultado pelo glicosímetro;
9 Desprezar os materiais pérfuro-cortantes em recipiente adequado.
9 Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos;
9 Evoluir o procedimento e anotar valores no prontuário do paciente.
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OBSERVAÇÕES:
Os cuidadores que aferem a glicemia capilar em casa e os valores apresentarem abaixo
ou igual 50mmdl, na presença de sinais e sintomas de hipoglicemia, devem entrar em
contato imediatamente com o SAD.
Os sinais e sintomas de HIPOGLICEMIA são: cansaço, suor frio, pele fria, pálida e
úmida, tremor, coração disparado, nervosismo, visão turva ou dupla, dor de cabeça,
dormência nos lábios e língua, irritação, desorientação, convulsões, tontura e sonolência.
Sinais e sintomas de HIPERGLICEMIA são: boca seca, polidipsia, poliúria, polifagia,
cansaço, dor de cabeça, enjôo, sonolência, dificuldade para respirar e hálito de maçã ou
acetona (cetose).
REFERÊNCIAS
Manual de procedimentos operacionais padrão de enfermagem versão 2, campinas 2016.
10.18.

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL

DEFINIÇÃO:
É a tensão que o sangue exerce contra as paredes das artérias, decorrente ao movimento

de bombeamento do coração.
Caracteriza hipertensão valores ≥140/90 e hipotensão valores ≤100/60.
COMPETÊNCIA:
Profissionais de saúde e cuidadores treinados.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Estetoscópio
Esfigmomanômetro
Algodão umedecido com álcool 70%
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
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9 Explicar o procedimento para o paciente, cuidador ou família
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos
9 Colocar o paciente em repouso, com o braço livre de roupas, relaxado e mantido
9 no nível do coração, apoiado e com a palma da mão para cima com o cotovelo
9 ligeiramente fletido;
9 Realizar assepsia das olivas e campânula do estetoscópio com algodão
embebido em álcool a 70%;
9 Colocar o manguito no membro, ajustando-o 2 a 3 cm acima da fossa cubital sem
deixar folgas;
9 Palpar a artéria radial, fechar a válvula da pêra e insuflar o manguito
enquanto
9 continua palpar a artéria, tendo o cuidado para identificar com exatidão o ponto
onde para de pulsar, o manguito precisar estar inflado a uma pressão acima do
ponto em que o pulso não pode ser mais sentido e anotar o ponto no
manômetro em que o pulso desaparece (estimativa da pressão sistólica);
9 Desinsuflar o manguito rapidamente;
9 Aguardar 30 segundos para insuflar o manguito novamente (tempo necessário
para diminuição da congestão venosa;
9 Colocar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial e colocar o
manômetro em posição de leitura;
9 Manter o estetoscópio firme sobre o pulso braquial, sem pressão excessiva,
e insufle o manguito gradualmente até o valor da PAS estimada pelo método
9 palpatório, e continue insuflando até 20- 30 mmHg acima desta pressão;
9 Esvaziar lentamente o manguito, identificando pelo método auscultatório a
PAS (1º som audível) e a PAD (último som);
9 Desinsuflar totalmente o manguito;
9 Repetir o procedimento, se necessário, após aguardar de 1-2 minutos;
9 Retirar o manguito do braço do paciente;
9 Guardar os materiais
9 Lavar as mãos
9 Evoluir o procedimento e anotar valores no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÕES
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Pacientes domiciliados deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.O
paciente deve esta no mínimo 5 minutos de repouso.
Qualquer alteração na pressão arterial do paciente deve ser informado ao enfermeiro e
médico da equipe.
O esfigmomanômetro deve ser periodicamente testado e devidamente calibrado a
cada 6 meses ou sempre que apresentar sinais de descalibração.
REFERÊNCIAS
Ministério da saúde, caderno de atenção básica nº 37, hipertensão arterial sistêmica,
Brasilia-DF 2013.
Manuais de procedimentos operacionais padrão de enfermagem, versão 2, campinas
2016.
10.19.

TEMPERATURA CORPÓREA

DEFINIÇÃO:
A temperatura corporal é mantida por meio do equilíbrio entre a produção de calor, gerada
pela combustão alimentar, fígado e músculos, e a perda calórica.
Em determinadas circunstâncias, os valores térmicos sobem, como durante as refeições,
prática de exercícios intensos, gravidez ou ovulação, infecções.
A temperatura corpórea é classifica em:
¾ Afebril: temperatura corporal normal entre (35,1ºC e 37,0ºC)
¾ Hipotermia: temperatura corporal abaixo do normal (35,0ºC).
¾ Hipertermia: temperatura corporal acima do normal (37,0ºC)
¾ Febril: Temperatura corporal acima do nível habitual entre (37,2ºC e 37,8ºC).
¾ Febre: Refere-se a um estado de temperatura corporal entre (37,9 ºC a
38,9ºC).
¾ Pirexia: Termo técnico que se refere a uma temperatura corporal entre (39ºC
a 40ºC).
¾ Hiperpirexia: Refere-se à temperatura acima de (40ºC).
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COMPETÊNCIA:
Profissionais de saúde e cuidador treinado.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Algodão
Álcool 70%
Termômetro digital
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Explicar o procedimento para o paciente, cuidador ou família
9 Reunir todo o material
9 Lavar as mãos
9 Manter o paciente em posição confortável;
9 Realizar desinfecção do termômetro com algodão umidecido em álcool 70%
9 Selecionar local apropriado, livre de lesões (preferencialmente região axilar);
9 Aguardar até a emissão do sinal sonoro emitido pelo termômetro.
9 Retirar o termômetro
9 Guardar os materiais
9 Lavar as mãos
9 Evoluir o procedimento e anotar valores no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÕES
Comunicar o enfermeiro ou médico do programa qualquer alteração (hipotermia ou
hipertermia).
REFERÊNCIAS
Normas, rotinas e procedimentos, prefeitura de São Paulo, maio/2015.
10.20.

NEBULIZAÇÃO

DEFINIÇÃO:
56 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
59 - Ano - Nº 4169

Terça-feira
8 de Junho de 2021
60 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

É um processo que auxilia no tratamento de pacientes que apresentam problemas
respiratórios como doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite e asmas, tem o objetivo
de umidificar as vias respiratórias, fluidificar secreções da mucosa do trato respiratório,
para assim facilitar a sua expulsão.
A nebulização pode ser feita ou não com medicamentos, desde que prescrito pelo médico
do programa.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Téc. Em Enfermagem e Cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOMICILIAR
01 Nebulizador
Kit com tubo extensor, copo nebulizador e máscara (ou tenda em pacientes com
traqueostomia).
Soro fisiológico 0,9% ou água destilada (conforme prescrição)
Medicações prescritas (se houver)
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
9 Higienizar as mãos
9 Preparar o material
9 Preparar a solução inalatória conforme prescrição médica.
9 Orientar o paciente/cuidador/familia sobre o procedimento;
9 Sempre que possível o paciente dever esta sentado ou cabeceira elevada para
facilitar a expectoração.
9 Conectar o copo do inalador ao tubo extensor e ligar o nebulizador;
9 Verificar se a névoa da nebulização esta saindo.
9 Orientar usuário ou responsável quanto à posição para segurar o inalador;
9 Deixar o paciente confortável até o término da nebulização.
9 Após término do procedimento, retirar a máscara ou tenda do paciente e deixa-lo
confortável.
9 Reunir todo material para realizar a higienização.
9 Lavar as mãos
9 Evoluir o procedimento no prontuário do paciente.
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OBSERVAÇÃO:
Realizar a limpeza das peças do nebulizador com água e sabão após cada uso.
REFERÊNCIAS:
Normas, rotinas e procedimentos, manuais de enfermagem maio/2015 pg 93
10.21.

DEBRIDAMENTO (Instrumental)

DEFINIÇÃO:
Debridamento (ou desbridamento) é a técnica de remoção dos tecidos inviáveis por meio
de mecanismo autolítico, enzimático, mecânico ou cirúrgico. Seu objetivo é promover a
limpeza da ferida, deixando-a em condições adequadas para cicatrizar, bem como reduzir
o conteúdo bacteriano, impedindo a proliferação do mesmo e ainda preparar a ferida para
a cicatrização.
O debridamento instrumental utilizam-se materiais cortantes como tesouras, lâminas de
bisturis e outros. Cabe ao enfermeiro ou médico a escolha do melhor método.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro e Médico.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
01 Par de luvas de procedimento
Gases estéreis
Kit estéril contendo (Cabo de bisturi, pinça dissecção anatômica, tesoura ponta romba)
Lãmina de bisturi (escolher a lâmina conforme a numeração do cabo do bisturi)
Soro fisiológico
Esparadrapo
Cobertura para curativo
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Explicar o procedimento para o paciente/família/cuidador.
2. Posicionar o paciente confortavelmente.
3. Lavar as mãos.
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4. Reunir o material
5. Calçar luvas de procedimento
6. Colocar a lâmina de bisturi no cabo do bisturi
7. Expor a área a ser debridada
8. Com a pinça de dissecção, pinçar a borda da parte necrosada e com bisturi iniciar
o debridamento, observando para que não corte o tecido vivo.
9. Debridar até total retirada do tecido necrótico.
10. Após o debridamento, realizar curativo oclusivo com cobertura prescrita.
11. Desprezar o tecido necrótico debridado em lixo infectante.
12. Retirar a lâmina de bisturi do cabo e descartá-la no perfuro cortante.
13. Deixar o paciente confortável e organizar o ambiente.
14. Realizar orientações necessárias.
15. Reunir as pinças para higienização e esterilização.
16. Lavar as mãos.
17. Evoluir o procedimento no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÃO:
Durante o ato do debridamento, deve-se remover apenas o tecido inviável, mantendo o
tecido vivo.
Caso haja sangramento abundante durante o procedimento, deve-se realizar curativo
compressivo até que o mesmo seja sanado.
REFERÊNCIAS
Protocolo de cuidados de feridas, prefeitura de Florianópolis, 2008.
10.22.

LAVAGEM AURICULAR (RETIRADA DE CERUME)

DEFINIÇÃO:
É a técnica utilizada no processo de lavagem do conduto auditivo externo para retirada
de cerume.
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Cerume é uma condição normal no canal auditivo externo e geralmente confere proteção
contra otites agudas. A presença dele é geralmente assintomática, mas, às vezes, pode
causar complicações, como perda auditiva, dor ou tonturas.
COMPETÊNCIA: Médico com auxilio da equipe de enfermagem
MATERIAIS NECESSÁRIOS
9 Campo, toalha limpa ou compressa.
9 01 otoscópio com otocone (calibre médio).
9 01 seringa de 20 ml.
9 01 cuba redonda.
9 01 cuba rim.
9 01 par de luvas de procedimento.
9 01 tesoura.
9 01 scalp calibroso (pelo menos calibre 19).
9 01 frasco de soro fisiológico 0,9% 100 ml (É possível a necessidade de uso de
mais de um frasco).
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Orientar o paciente/cuidador ou família sobre o procedimento
2. Preparar o material
3. Examinar cuidadosamente o canal do ouvido externo por meio da inspeção e
palpação.
4. Realizar sempre a otoscopia antes do procedimento.
5. Aquecer o soro fisiológico 0,9%, ainda com o frasco fechado, até a temperatura
corporal (37ºC), para evitar nistagmos e desconforto. Pode-se utilizar “banhomaria” ou aquecimento em micro-ondas.
6. Cortar o frasco com a tesoura e despejar o soro aquecido na cuba redonda.
Observar a temperatura do soro, assegurando que a temperatura não está
excessivamente alta.
7. Calçar luvas de procedimento.
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8. Com a tesoura cortar o scalp com aproximadamente 4 cm a partir da extremidade
de acoplamento da seringa. Descartar a extremidade da agulha na caixa de perfuro
cortante.
9. Aspirar com a seringa de 20 ml diretamente na cuba com o soro aquecido até
completa-la.
10. Acoplar a seringa na extremidade não cortada do scalp.
11. Posicionar a toalha, campo cirúrgico ou compressa no ombro do paciente.
12. Sob leve pressão, posicionar a cuba rim, bem justo, à cabeça/pescoço do paciente
na altura logo abaixo da orelha, para não molha-lo durante o procedimento.
13. Introduzir a extremidade cortada do scalp com a concavidade voltada para frente
e levemente para cima. Monitorar sempre sintoma de dor durante o procedimento.
14. Sob leve pressão, instilar o soro fisiológico, deixando escoá-lo na cuba rim.
15. Uma vez esvaziada a seringa, removê-la com o cateter (scalp cortado), desacoplála e repetir a etapa quantas vezes forem necessárias.
16. Verificar por meio da otoscopia se há mais cerume a ser removido.
17. Observar se há necessidade de repor soro na cuba redonda, se houver, certificarse que o mesmo esteja aquecido.
18. Após o procedimento desprezar o soro com cerume da cuba rim.
19. Desprezar o material e organizar o ambiente.
20. Retirar luvas e lavar as mãos.
21. Registrar o procedimento no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÕES:
Não utilizar muita pressão durante a instilação do soro aquecido no ouvido do paciente.
Cuidado para não superaquecer o soro, nem tampouco utilizá-lo gelado. Verificar
sempre a temperatura antes de instilar no ouvido.
O procedimento deve ser suspenso diante das seguintes situações:
9 Se não houver mais cerume a ser removido;
9 Insucesso após várias tentativas de remoção do cerume;
9 Dor durante o procedimento
CONTRAINDICAÇÕES
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9 Otite aguda.
9 História pregressa ou atual de perfuração timpânica.
9 História de cirurgia otológica.
9 Paciente não cooperativo.
REFERÊNCIAS
Caderno de atenção primária nº 30/procedimentos, Brasília/2011.
10.23.

PARACENTESE

DEFINIÇÃO:
A paracentese consiste na introdução de um cateter ou agulha na cavidade peritoneal com
o objetivo de retirar líquido da cavidade abdominal.
COMPETÊNCIA: Médico com auxílio da equipe de enfermagem.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Kit com material estéril de pequena cirúrgia
Clorexedine degermante
01 para de Luvas estéreis
Lidocaína a 2% sem vasoconstrictor
Jelco número 14 ou 16
Seringas de 5ml e 20ml com agulha
Campo estéril fenestrado
Saco coletor graduado
Frasco coletor para exame.
Equipo
Esparadrapo e gases estéreis
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Explicar o procedimento para o paciente/cuidador e familia
2. Pedir ao paciente para urinar se necessário.
3. Posicionar o paciente adequadamente, decúbito dorsal ou sentado, conforme
preferência do médico.
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4. Realizar à lavagem das mãos.
5. Colocar avental, máscara, óculos e luvas.
6. Avaliar parâmetros vitais.
7. Preparar todo o material necessário e colocar junto do paciente
8. Preparar o local de punção, higiene e tricotomia se necessário.
9. Manter técnica asséptica na preparação e manutenção do material.
10. MÉDICO: Localização: Quadrante inferior esquerdo. No ponto central em uma
linha imaginária que passa na crista ilíaca superior a cicatriz umbilical e longe dos
vasos hipogástricos.
11. Calçar luva estéril.
12. Com a pinça e gases estéreis embebidas em clorexidina degermanete realizar antisepsia do local.
13. Colocar campo fenestrado.
14. Anestesia local com lidocaína (2 a 5ml).
15. Montar o cateter intravenoso na seringa de 20ml
16. Introdução do cateter/seringa perpendicular à pele, sempre aspirando até que aja
saída do líquido peritoneal.
17. Retirar a agulha e coletar liquido para bioquímica, citometria, pesquisa de células
neoplásicas, culturas.
18. Logo após conectar o equipo ao jelco colocando-o no saco coletor que deve ficar
abaixo do local da punção.
19. Fixar o cateter com o esparadrapo.
20. Reposicionar o paciente.
21. Avaliar sinais vitais do paciente de 15/15 minutos ou conforme necessidade durante
o procedimento.
22. Desprezar o líquido drenado observando, cor, aspecto, odor e quantidade.
23. Registrar características do líquido drenado, reação do paciente ao procedimento,
sinais vitais.
24. Retirar cateter ou agulha, campo fenestrado fazendo compressão do local com
curativo.
25. Retirar luvas
26. Lavar as mãos
27. Agendar retorno se necessário
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28. Evoluir o procedimento no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÃO

A quantidade de líquido a ser drenado fica a critério médico.
Orientar o paciente/cuidador ou familiar sobre: Manter repouso, vigiar local da punção
quanto a hematomas, sangramentos e saída de líquidos.
Manter o paciente no decúbito contrário ao local da punção durante 2 horas a fim
de evitar drenagem espontânea.
Qualquer intercorrência comunicar imediatamente a equipe do SAD.
REFERÊNCIAS
Manuais de enfermagem, normas, rotinas e procedimentos. Coordenação de atenção
básica do município de São Paulo, maio/2015.
Protocolos clínicos da cooperclin-AM
10.24.

TROCA DE BOLSA DE COLOSTOMIA

DEFINIÇÃO:
A colostomia é um estoma intestinal, ou seja, a exteriorização no abdome de uma parte
do intestino grosso para eliminação de fezes. A colostomia é utilizada quando o paciente
apresenta qualquer problema que o impede de evacuar normalmente pelo ânus. As fezes
saem pelo estoma, localizado na superfície do abdômen e são coletadas em uma bolsa
plástica adaptada à pele.
COMPETÊNCIA: Enfermeiro, Técnico em enfermagem e cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
01 Bolsas Coletoras com placa adesiva de uma ou de duas peças
01 Pinça para clampear
01 Tesoura de ponta arredondada
01 Par de luvas de procedimento
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Soro fisiológico
Gazes
Medidor de ostomia
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Higienizar as mãos
2. Preparar o material
3. Orientar o usuário sobre o procedimento
4. Forrar a cama com um protetor plástico e uma toalha (se paciente acamado)
5. Calçar as luvas de procedimento.
6. Remover a bolsa delicadamente com auxilio de gaze úmida
7. Proteger a estomia e desprezar o conteúdo da bolsa no vaso sanitário
8. Limpar a pele ao redor da estomia com gase umidecida em soro fisiológico e secá-la
bem.
9. Utilize o medidor de estomas para saber o tamanho exato do estoma.
10. Desenhar o molde do estoma no verso da placa (não deixar a abertura da placa muito
maior que o estoma, o ideal é mantê-la de dois a três milímetros de pele descoberta
ao redor do estoma).
11. Recortar a placa com a tesoura sem ponta.
12. Retirar o papel do verso da placa.
13. Colocar a placa sobre a pele e após realizar repetidos movimentos circulares para
facilitar a fixação da placa.
14. Se a placa for duas peças (fixar a bolsa iniciando pela aplicação da parte inferior do
aro da bolsa (nova ou limpa) em contato com a parte inferior da placa).
15. Retirar o ar de dentro da bolsa
16. Dobrar a abertura inferior da bolsa ao redor da pinça (clamp) fechando a mesma.
17. Retirar luvas e lavar as mãos.
18. Agendar a próxima troca.
19. Registrar o procedimento no prontuário do paciente.
OBSERVAÇÕES
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O esvaziamento da bolsa deve ser realizado sempre que necessário ou quando atingir (1/3
do espaço ocupado).
A bolsa de colostomia deve ser trocada a cada 5 dias, devendo ser trocada antes quando
a resina que cola perder a cor amarela ou quando se perceber deslocamento ou vazamento.
A bolsa da ostomia é impermeável, não sendo necessário retirá-la antes do banho. É bom
cobri-la com um saco plástico e fita adesiva.
Quando for necessário substituir a bolsa use o momento do banho para fazer a retirada. A
água e o sabão não prejudicam a ostomia. Deve-se cuidar para que o jato forte do chuveiro
não atinja a abertura da ostomia, pois pode provocar sangramento.
A bolsa coletora deve estar bem fixa na pele ao redor da abertura para evitar que as fezes
entrem em contado com a pele e causem irritações.
Comunicar ao SAD quando a ostomia ou a pele ao redor apresentar vermelhidão, coceira,
feridas, pus ou dor e quando não houver eliminação de fezes, gases ou urina.
REFERÊNCIAS
Manuais de enfermagem, normas, rotinas e procedimentos. Coordenação de atenção
básica do município de São Paulo, maio/2015.
Guia prático do cuidador, ministério da saúde, Brasilia-DF 2008.
WWW.oncoguia.org.br
10.25.

LAVAGEM INTESTINAL/ENEMA

DEFINIÇÃO:
É o processo de introdução de líquido com medicamentos ou não, por catéter na
região retal. Quando a quantidade infundida é menor de 50ml a 500ml o procedimento
é denominado enema ou clister.
Este procedimento auxilia no amolecimento do conteúdo fecal, facilitando sua
exteriorização.
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COMPETÊNCIA: Enfermeiro e técnico em enfermagem
MATERIAIS NECESSÁRIOS
01 frasco com solução prescrita
01 sonda retal
01 Equipo macrogotas (se necessário)
01 Par de luvas de procedimentos
Lidocaína gel 2%
Fralda descartável ou comadre
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
1. Reunir o material
2. Aquecer a solução prescrita a + ou - 37° C antes de administrá-lo
3. Proteger o leito com plástico impermeável e cobri-lo com lençol
4. Orientar o usuário e/ou cuidador sobre o procedimento, solicitando sua
colaboração
5. Promover a privacidade ao usuário
6. Colocar a máscara e higienizar as mãos
7. Calçar Luvas para procedimento
8. Conectar o frasco com solução prescrita na sonda retal
9. Ou (se necessário) conectar o frasco ao equipo e posteriormente na sonda retal,
retirando o ar do circuito e mantê-lo pinçado.
10. Posicionar o paciente em posição SIMS com um membro inferior estendido e o
outro membro inferior fletido.
11. Lubrificar a sonda com lidocaína gel.
12. Introduzi-la lentamente no reto de 5cm a 7cm para crianças e 10 a 13cm para
adultos.
13. Infundir lentamente a solução ou gota-a-gota conforme prescrito.
14. Deixar o usuário na mesma posição por 10 minutos para manter o líquido retido.
15. Oferecer comadre, ou colocar fralda, ou encaminhar o usuário ao vaso
sanitário.
16. Deixar o usuário confortável e o ambiente em ordem.
17. Descartar o material em lixo comum.
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18. Realizar higienização das mãos
19. Anotar quantidade, aspecto da eliminação e realizar evolução em prontuário.
OBSERVAÇÕES:
Se durante a introdução da sonda apresentar resistência, não forçar, interromper o
procedimento e retirar a sonda.
Avaliar necessidade de toque retal, se consentimento do médico/cuidador/paciente.
Na ocorrência de desconforto abdominal, suspender a infusão imediatamente.
REFERÊNCIAS
Parecer COREN-SP cat nº032/2010
10.26.

ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL

DEFINIÇÃO:
É uma alternativa para a ingestão de alimentos quando a alimentação pela boca é
insuficiente ou impossível de ser realizada. Para isto é necessário colocar uma sonda de
gastrostomia (procedimento cirúrgico), sonda nasogástrica ou nasoenteral dependendo da
sua localização.
COMPETÊNCIA: Profissionais de saúde, cuidador treinado.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Frasco para dieta 500ml
Equipo para nutrição enteral
Suporte de soro ou gancho para pendurar o frasco.
Seringa de 20ml
Copo com 50 ml de água filtrada ou fervida
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO UTILIZANDO FRASCO E EQUIPO
9 Reunir os materiais
9 Lavar as mãos
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9 Após a dieta pronta, em temperatura ambiente, retirar a tampa do frasco e colocar
a dieta, observando a quantidade prescrita pela nutricionista.
9 Tampar o frasco e conectar o equipo.
9 Retirar o ar do equipo e conecta-lo a sonda.
9 Abrir o controlador de gotas do equipo e ajustar conforme tempo de infusão
prescrito.
9 Após terminar a dieta lavar a sonda com 50 ml de água filtrada ou fervida.
9 Tampar a sonda com a tampa da mesma.
9 Lavar o frasco e equipo com água e detergente, secar e guardar em recipiente
fechado e guardar em geladeira.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Seringa de 20ml
Copo com 50ml de água filtrada ou fervida
Recipiente para dieta
Dieta em temperatura ambiente
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO UTILIZANDO SERINGA (BOLUS)
9 Medir a dieta e coloca-la em recipiente adequado em temperatura ambiente.
9 Encher a seringa com a dieta, tirar a tampa que fecha a sonda, conecta-la e injetar
lentamente.
9 Repetir a operação até o término da dieta.
9 Limpar a sonda injetando 50ml de água, e tampar a mesma.
9 Desmontar a seringa e lavar com água e detergente o embolo e bulbo da seringa,
assim como os recipientes utilizados.
9 Secar a seringa e guardar em recipiente fechado dentro da geladeira.
ATENÇÃO:
Em domicílio a dieta que deve ser administrada pela sonda é a dieta caseira, é uma dieta
que se prepara em casa com alimentos em sua forma natural, e deve ser liquidificada e
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coada. É necessária uma adequada combinação de alimentos, para que a dieta esteja
completa e equilibrada. Portanto, siga a receita fornecida e orientada pelo nutricionista.
Como preparar a dieta enteral?
9 Higiene é fundamental no preparo da dieta.
9 Preparar apenas a quantidade a ser administrada no dia.
9 O local de preparo deve estar limpo.
9 Lave bem as mãos com água e sabão.
9 Separar todos os ingredientes e materiais que serão utilizados no preparo da dieta.
9 Verificar se os nutrientes estão dentro do prazo de validade, e as embalagens não
estão danificadas.
9 Lavar com água corrente e detergente todos os utensílios que serão utilizados no
preparo da dieta.
9 Medir corretamente os ingredientes, de acordo com a orientação nutricional
fornecido pelo nutricionista do programa.
9 Seguir corretamente o modo de preparo.
9 Logo após, bater o alimento em liquidificador acrescentando água filtrada e
fervida fria.
9 Coar em peneira fina se necessário.
9 Conservar a dieta na geladeira em recipiente tampado de preferência de vidro ou
louça.
9 Nunca congelar a dieta.
9 Retirar da geladeira apenas quantidade a ser administrada, cerca de 15 a 30
minutos antes do horário da administração.
9 Não aquecer a dieta.
9 Utilizar a dieta apenas no dia do preparo, sobras devem ser desprezadas.
Se o paciente for acamado
9 Eleve a cabeceira da cama de 30 a 45 graus durante a administração da dieta.
9 Mantenha o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta.
Se o paciente for domiciliado
9 Mantenha-o sentado durante toda a administração da dieta.
70 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
73 - Ano - Nº 4169

Terça-feira
8 de Junho de 2021
74 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9 Mantenha o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta.
Como administrar os medicamentos
9 A administração deverá ser sempre feita por bolus com seringa.
9 Sempre que possível, dê preferência aos medicamentos na forma líquida. Caso o
medicamento se apresente na forma sólida (comprimidos/drágeas), ele deverá ser
triturado até virar pó e reconstituído em água.
9 Aspirar o conteúdo com uma seringa e conectar na sonda.
9 Administrar o medicamento lentamente na sonda.
9 Lavar a sonda com água antes e após a administração dos medicamentos
9 para evitar a obstrução da mesma.
9 Recomenda-se administração 1 hora antes ou 2 horas depois da dieta enteral.
OBSERVAÇÕES
Os frascos e equipos de uso domiciliar podem ser reutilizados, para isso deve-se lavar o
frasco e o equipo com água corrente e detergente, enxaguar bem, armazenar em
recipiente limpo e seco dentro da geladeira, após cada passagem da alimentação.
Os frascos podem ser reutilizado por 3 dias, sendo estes lavados com água corrente e
detergente, sendo armazenados em geladeira, já os equipos devem ser trocados
diariamente.
O SAD de Ibotirama fornecerá um kit mensal contendo 10 frascos, 30 equipos e 10
seringas de 20ml para os pacientes inseridos no programa que faz uso de alimentação
enteral.
Deve-se separar um frasco e um equipo para administração de água.
A sonda deverá ser trocada no mínimo a cada 30 dias e no máximo a cada 180 dias,
conforme recomendação do fabricante, ou antes, se apresentar rachaduras ou furos.
Em caso de diarréia, constipação, vômitos, dor abdominal, obstrução, retirada ou
desposicionamento da sonda, entrar em contato com o Serviço de atenção Domiciliar de
Ibotirama-BA.

71 | P á g i n a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11. Distribuição de Materiais
Os pacientes que necessitem de insumos para realização de procedimento e/ou de
cuidados diários, têm o seu fornecimento garantido, durante a permanência no programa,
desde que disponível.
O material é distribuído conforme a necessidade de cada caso, observando os protocolos
do serviço, referente a cada particularidade, e quando solicitado pelos pacientes,
familiares e/ou cuidadores, ou quando observado por algum membro da equipe, sua
necessidade. Os usuários são orientados para utilização consciente dos materiais, a fim
de evitar desperdícios desnecessários.

12. REFERÊNCIAS
Nutrição domiciliar enteral, guia do cuidador, 2016.
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Nutrição enteral domiciliar, manual do usuário, como administrar e preparar dieta por
sonda, 2011.
Manual de orientação nutricional enteral em domicilio, 2013.
Manual do cuidador em terapia nutricional enteral domiciliar,
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 002/2021 DE 20 DE MAIO DE 2021.
“Dispõe sobre a regulamentação do
Procedimento Operacional Padrão – POP
da Atenção Primaria do Município de
Ibotirama -BA”.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem o Sistema Único de Saúde (SUS);
Resolve:
Art. 1º Fica regulamentado o Procedimento Operacional Padrão – POP da Atenção
Primaria, a ser observado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-BA, 20 de maio de 2021.

Ademilton Mendonça Santos
Secretario Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro.
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.gov.br
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1. INTRODUÇÃO
Com a necessidade de um modo de trabalho organizado e padronizado, para qualificar e
tornar homogenia à assistência prestada ao usuário das unidades de atenção básica e pronto
atendimento do município de Ibotirama. Para tal me propus a elaborar as Rotinas do Serviço de
Enfermagem.
Os protocolos operacionais deverão ser revisados a cada período de dois anos,
com o objetivo de mantê-lo o mais atualizado com as novas tecnologias.
Temos como valores: respeito à pessoa, competência técnica, trabalho em equipe,
comprometimento institucional, responsabilidade social e ética para mantermos um referencial de
alta confiabilidade em saúde valorizando as nossas metas vinculadas à assistência humanizada.
Acreditamos na assistência com qualidade e diferencial aos nossos pacientes, executando
um trabalho de maneira sistemática e científica. Visamos melhorar a qualidade da assistência ao
paciente para alcançar as suas necessidades específicas de maneira holística, tendo o objetivo de
facilitar o trabalho e sanar dúvidas de todas as pessoas envolvidas no tratamento. Além disso, as
normas e rotinas de enfermagem são exigidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

1.1. MISSÃO INSTITUCIONAL
¾ Trabalhar na prevenção, através da orientação, humanização e informação ao seu
quadro de servidores, colaboradores e usuários, buscando ser uma única
Instituição no sentido de seus membros.
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1.2. OBJETIVOS DA ENFERMAGEM
¾ Atender as necessidades de prevenção, recuperação e reabilitação da saúde dos
indivíduos;
¾

Buscar excelência num atendimento humanista

¾

Buscar

constantemente

a

melhoria

dos

serviços

prestados,

oferecendo uma assistência com profissionais especializados.
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1.3. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Instituição: Prefeitura Municipal de Ibotirama
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Departamento Atenção Básica
Endereço: Praça Ives de Oliveira, 78, Térreo – Centro.
Município: Ibotirama

CEP: 47520-000

Código do IBGE: 291320
Estado: BA
Fone/Fax: (077) 3698-2701
E-mail: smsibotirama@gmail.com
Prefeito: Laércio Santana
Secretário da Saúde: Ademilton Mendonça
Diretor Técnico: Alysson Ribeiro
CNPJ: 10.556.184/0001-24
CNES DAS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE DE SAÚDE

CNES

POSTO DE SAÚDE

CNES

ESF CENTRO I E II

5167000 POSTO DE SAÚDE LINHA

ESF BOA VISTA DO LAGAMAR

2800144 POSTO DE SAÚDE CANABRAVA

ESF ALTO DO FUNDÃO

2800667 POSTO DE SAÚDE BARRO ALTO

9390200

ESF CALUMBI

5166985 POSTO DE SAÚDE SÃO JOÃO

9388842

ESF POLO CANABRAVA/ILHAS

2799596 POSTO DE SAÚDE ILHA GRANDE

2800306

ESF SÃO FRANCISCO I

2800683

ESF SÃO FRANCISCO II

6046290

ESF ALTO DO CRUZEIRO

9201203

Convênio: SUS
Especialidades: Médica, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Assistência Nutricional,
Assistência Farmacêutica, Educação Física, Fisioterapia.
Tipo de Unidade: Postos de Saúde e ESF com atendimento ambulatorial das 07:00 às 12:00h
das 14:00 as 17:00h, de Segunda à Sexta-feira.
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01- VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM MEMBROS SUPERIORES
POR QUE:
- Identificar e intervir nas alterações precocemente.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Estetoscópio,
- Esfigmomanômetro,
- Algodão umedecido com álcool 70%.
Procedimento:
-Higienizar as mãos, reunir o material necessário e levar para junto do paciente;
- Limpar olivas com algodão/álcool, certificar que o estetoscópio e Esfigmomanômetro estejam íntegros e
calibrados;
- Explicar o procedimento ao paciente e colocá-lo em posição adequada, confortável, sentado ou deitado.
Braço apoiado, livre de roupas, relaxado e mantido no nível do coração apoiado, palma da mão para cima
com o cotovelo ligeiramente fletido;
- Realizar assepsia das olivas e diafragma do estetoscópio com algodão em álcool 70%;
-Colocar o manguito no membro, ajustando-o 2 a 3 cm acima da fossa cubital sem deixar folgas;
- Localizar artéria radial, fechar a válvula da pêra e insuflar o manguito enquanto continua palpar a artéria e
desinsuflar o manguito lentamente até auscultar o pulsar da artéria;
- Aguardar 30 segundos para insuflar o manguito novamente se necessário;
-Colocar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial e o manômetro em posição de leitura, anotar o
ponto no manômetro em que o pulso desaparece;
-Manter o diafragma do estetoscópio firme sobre o pulso braquial e insufle o manguito gradualmente até o
valor da PAS estimada pelo método palpatório, e continue insuflando até 20-30 mmhg acima desta pressão;
- Esvaziar lentamente o manguito a uma velocidade de 2- 4 mmhg/seg., identificando pelo método
auscultatório a PAS (1º som audível) e a PAD (último som);
-Desinsuflar totalmente o manguito e repetir o procedimento, se necessário, após aguardar de 1-2 minutos;
-Retirar o manguito do braço do paciente e realizar novamente assepsia das olivas e diafragma do
estetoscópio;
- Lavar as mãos e realizar os valores obtidos na FAA ou prontuário.
Observações:
- Níveis Pressóricos:
PAS (mmHh)
PAD (mmHh)
<130
<85
Normal,
130 - 139
85 - 89
Limítrofe,
140-159
90 - 99
Hipertensão leve estágio I,
160-179
100 -109
Hipertensão moderada estágio II,
> 180
> 110
Hipertensão grave estágio III,
> 140
< 90
HAS isolada.
QUANDO:
-Antes da consulta do paciente.
ONDE:
-Nos serviços de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Oferecer parâmetro para dados clínicos.
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02 - VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR
POR QUE:
- Para identificar e intervir nas alterações precocemente.
- Verificar o ganho ou perda de calor produzido pelo organismo, por localização axilar.
Obter parâmetros vitais do paciente.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Bandeja, álcool 70%, algodão, termômetro.
Procedimento:
- Higienizar as mãos;
- Reunir o material e levar para, próximo ao paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente e acompanhante;
- Colocar o paciente em posição confortável;
- Fazer a desinfecção do termômetro utilizando algodão embebido com álcool 70%;
- Segurar e movimentar, longe de objetos sólidos, e com cuidado até a coluna atingir 35ºC;
-Secar a axila caso esteja úmida com gaze;
- Colocar o termômetro na região axilar do paciente posicionando o membro sobre o tórax;
- Manter nesta posição por 5 a 10 minutos;
- Remover o termômetro e ler a marcação do mercúrio ao nível dos olhos;
- Limpar o termômetro com algodão embebido em álcool a 70%;
- Guardar o material em local apropriado;
- Orientar paciente/acompanhante quanto aos sinais e sintomas de possíveis alterações de temperatura;
- Qualquer alteração abrupta na temperatura deve ser comunicada ao enfermeiro.
- Higienizar as mãos;
- Realizar as anotações de enfermagem no prontuário.
Observações:
-Valores normais:
36,1°C a 37,2ºC
- Variações de temperatura:
- Hipotermia
Abaixo de 36,0ºC
- Estado subfebril ou febrícula
- 37,3ºC a 37,7ºC
- Febre = 37,8ºC a 38,9ºC
- 37,8ºC a 38,9ºC
- Pirexia = 39,0ºC a 40,0ºC
- 39,0ºC a 40,0ºC
- Hipepirexia = acima de 40,0ºC
- Hipepirexia = acima de 40,0ºC
QUANDO:
- Antes da consulta do paciente, se referiu febre nos dois últimos dias.
ONDE:
- Nos serviços de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter o controle da regulação térmica e obter parâmetros vitais do paciente.
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03 - VERIFICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA (HGT)
POR QUE:
- Verificar alterações de glicemia;
- Obter de maneira rápida o nível de glicose sanguínea, por meio de punção digital.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja contendo:
- Frasco com fitas reagentes;
- Glicosímetro;
-Luva de procedimento;
-Lanceta ou agulha 13 x 4,5;
-Algodão, álcool 70%.
Procedimento:
-Conferir a prescrição, reunir o material na bandeija, lavar as mãos e orientar o paciente e ou acompanhante
como será realizado o procedimento e solicitar sua colaboração;
-Calçar as luvas de procedimento e lavar as mãos do paciente com água e sabão;
- Enxaguar bem e secar ou fazer anti-sepsia local com algodão embebido em álcool 70%, deixar secar
completamente antes de iniciar o teste.
-Conectar a tira reagente no glicosímetro (ou após contato com sangue a depender do aparelho);
- Escolher o local adequado para punção (face lateral da polpa digita), puncionar o local escolhido sem
ordenhar o local da punção;
-Pressionar a polpa do dedo suavemente para conseguir a gota de sangue;
-A aproximar a gota de sangue na tira reagente até a sucção e adequá-la ao aparelho respectivo;
-Realizar leve compressão no local puncionado com bola de algodão seca;
-Aguardar resultado pelo glicosímetro e anotar no boletim de atendimento ou carteira de controle do paciente
(os resultados com as fitas reagentes são lidos em mg/dl);
-Recolher todo o material, deixar o local em ordem, desprezar a fita e agulha em local apropriado;
-Retirar luvas e higienizar as mãos;
-Recomendações:
- Caso obter resultados duvidosos: a) Confirmar se o produto está dentro do prazo de validade impresso no
rótulo e se não está em uso a mais de quatro meses desde que se abriu a primeira vez o frasco.
b) Verificar se o número do “chip” é idêntico ao número do lote da fita utilizada. c) Avisar resultado alterado.
Anotar no rótulo das fitas a data do primeiro dia de abertura do frasco e utilizar as tiras dentro dos quatro
meses seguintes. Após o vencimento, descarte-as e utilize as tiras de um novo frasco.
- Cumprir rodízio dos locais de punção. Amostras de sangue escorridas ou ordenhadas não deverão ser
utilizadas.
QUANDO:
- Conforme prescrição médica e de enfermagem;
- Sinas de hiper /hipoglicemia, antes das refeições.
ONDE:
- Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Avaliação imediata do controle metabólico do paciente.
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04 - VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA
POR QUE:
- Identificar e intervir nas alterações precocemente.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Relógio com segundeiro,
- Folha de controle de sinais,
Procedimento:
- Lavar as mãos;
- Verificar freqüência, sem que o paciente perceba, observando os movimentos torácicos, durante um minuto;
-Observar os movimentos de abaixamento e elevação do tórax; os dois movimentos (inspiratório e expiratório)
somam um movimento respiratório;
-Contar os movimentos respiratórios por 60 segundos;
- Registrar o valor obtido na FAA.
Observações:
Valores normais:
-Recém-nascida
40mrpm
-Lactente (6 meses)
30 – 50mrpm
-Crianças que começam a andar
25 – 32 mrpm;
-Crianças
20 – 30 mrpm;
- Adolescentes;
16 – 19 mrpm;
-Adultos 1
14 – 20 mrpm.
QUANDO:
- Antes da consulta do paciente.
ONDE:
- Nos serviços de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter o controle do padrão ventilatório do paciente.

05 - VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR
POR QUE:
- Para identificar e intervir nas alterações precocemente.
- Verificar o ganho ou perda de calor produzido pelo organismo, por localização axilar.
Obter parâmetros vitais do paciente.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Bandeja, álcool 70%, algodão, termômetro.
Procedimento:
- Higienizar as mãos;
- Reunir o material e levar para, próximo ao paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente e acompanhante;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

Ibotirama

Terça-feira
8 de Junho de 2021
89 - Ano - Nº 4169

NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Colocar o paciente em posição confortável;
- Fazer a desinfecção do termômetro utilizando algodão embebido com álcool 70%;
- Segurar e movimentar, longe de objetos sólidos, e com cuidado até a coluna atingir 35ºC;
-Secar a axila caso esteja úmida com gaze;
- Colocar o termômetro na região axilar do paciente posicionando o membro sobre o tórax;
- Manter nesta posição por 5 a 10 minutos;
- Remover o termômetro e ler a marcação do mercúrio ao nível dos olhos;
- Limpar o termômetro com algodão embebido em álcool a 70%;
- Guardar o material em local apropriado;
- Orientar paciente/acompanhante quanto aos sinais e sintomas de possíveis alterações de temperatura;
- Qualquer alteração abrupta na temperatura deve ser comunicada ao enfermeiro.
- Higienizar as mãos;
- Realizar as anotações de enfermagem no prontuário.
Observações:
-Valores normais:
36,1°C a 37,2ºC
- Variações de temperatura:
- Hipotermia
Abaixo de 36,0ºC
- Estado subfebril ou febrícula
- 37,3ºC a 37,7ºC
- Febre = 37,8ºC a 38,9ºC
- 37,8ºC a 38,9ºC
- Pirexia = 39,0ºC a 40,0ºC
- 39,0ºC a 40,0ºC
- Hiper pirexia = acima de 40,0ºC
- Hiper pirexia = acima de 40,0ºC
QUANDO:
- Antes da consulta do paciente, se referiu febre nos dois últimos dias.
ONDE:
- Nos serviços de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter o controle da regulação térmica e obter parâmetros vitais do paciente.

06 - VERIFICAÇÃO E CONTROLE DE OXIMETRIA
POR QUE:
- Detectar hipoxemia
QUEM:
- Técnicos de Enfermagem e Enfermeira
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Aparelho de Oximetria de pulso (Monitor, cabo e extensor).
- Pano úmido
- Folha de controle intensivo, para registro.
Procedimento:
- Com um pano úmido, fazer a limpeza do oxímetro.
- Lavar as mãos
- Explicar o procedimento ao paciente e acompanhante;
- Ligar o aparelho pressionando a tecla liga e desliga;
- Verificar se as unhas estão sem esmalte e dedos limpos;
- Colocar o sensor adequando na polpa digital dos dedos do membro superior ou inferior ou lóbulo auricular;
- Aguardar apresentação do valor no painel do oxímetro;
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- Não utilizar esparadrapo para fixação;
- Evite o braço que estiver sendo usado para a aferição da pressão arterial.
- Não exercer pressão sobre o dedo;
- Orientar o paciente sobre os cuidados com o sensor;
- Não retirar o sensor, não bater com o sensor na grade da cama ou outros;
- Com módulo (sensor) já colocado adequadamente, colocar o oxímetro, fixando-o no dedo com melhor
perfusão ou lóbulo da orelha, durante 5 minutos.
- Medir saturação de oxigênio;
- Registrar o valor no prontuário;
- Comunicar alterações.
- Lavar as mãos e guardar o material.
Observações:
- Se o membro onde estiver o sensor estiver frio, suave fricção do dedo ou do lóbulo do ouvido pode recuperar
o sinal.
- Os alarmes alertam o anestesista para problemas clínicos, como os seguintes:
- Saturação baixa emergencial (hipóxia), isto é, SpO2 < 90%
- Ausência de detecção de pulso
- Baixa frequência de pulso
- Alta frequência de pulso
- A saturação de oxigênio em pacientes saudáveis de qualquer idade deve ser igual ou maior que 95%.
QUANDO:
- Admissão do paciente, antes da consulta conforme prescrição médica e de enfermagem.
ONDE:
- Em todas as Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar hipoxemia severa e prolongada.
- Avaliar Oxigenação.

07 - VERIFICAÇÃO DE PULSO PERIFÉRICO
POR QUE:
- Detectar precocemente desvios de normalidade, indicar variações de ritmo, amplitude e freqüência cardíaca.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Relógio com ponteiro de segundos.
Procedimento:
- Higienizar as mãos para reduzir transmissão de microrganismos;
- Explicar o procedimento ao paciente;
- Colocar o paciente em posição deitada ou sentada;
- Colocar as polpas digitais dos dedos médios e indicador sobre a artéria, fazendo uma leva pressão;
- Contar os batimentos cardíacos por 60 segundos, se irregular ou em uso de medicação cardiovascular, e por
30 segundos multiplicados por 2, se regular, observar alterações;
- Repetir o procedimento, se necessário;
- Higienizar as mãos;
- Realizar as anotações de enfermagem no
Observações:
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
· A amplitude do pulso, ritmo e freqüência devem ser avaliados e comunicados se anormais.
· O pulso em neonatos é mais fácil de ser verificado na artéria braquial.
· Pacientes desidratados, com febre, tensões, arritmias, hipotermia têm pulso em maior freqüência.
· Evite verificação do pulso durante situações de estresse para o paciente.
Valores de referência:
No adulto
60 a 100 bpm
Normosfigmia
No adulto
< 60 bpm
Bradisfigmia
No adulto
> 100 bpm
Taquisfigmia
Abaixo de 7
80 a 120 bpm
Acima de 7 anos
70 a 90 bpm
Puberdade
80 a 95 bpm.
QUANDO:
- Realizar diariamente em todos os pacientes internados (na sala de observação);
- Quando houver a necessidade de avaliar freqüência cardíaca.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Auxiliar na avaliação do diagnóstico do paciente.

08 - VERIFICAÇÃO DE PULSO APICAL
POR QUE:
Detectar precocemente desvios de normalidade da frequência cardíaca, checar o resultado do controle de
pulso e avaliar arritmias cardíacas.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Estetoscópio, relógio com ponteiros de segundos, algodão com álcool a 70%.
Procedimento:
- Lavar as mãos, reunir o material e levar até o paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente e fazer desinfecção na oliva, diafragma do estetoscópio
com algodão embebido em álcool a 70%;
- Auxiliar o paciente a ficar na posição sentada ou deitada e remova os lençóis e vestimenta para expor o lado
esquerdo do tórax;
-Colocar o diafragma do estetoscópio na parte esquerda do tórax (abaixo do mamilo) à altura do 5º espaço
intercostal;
- Auscultar e contar os batimentos cardíacos por 60 segundos, se irregular ou em uso de medicação
cardiovascular, e por 30 segundos multiplicados por 2, se regular, observar alterações;
- Auxiliar o paciente, se necessário, a se vestir e ajudá-lo ficar em posição confortável;
- Limpar as olivas e o diafragma do estetoscópio com algodão ou gaze embebido no álcool 70%;
- Orientar o paciente e acompanhante a comunicar à enfermagem quando se sentir cansado, tontura,
escurecimento de visão, sensação de palpitação intensa e dor torácica;
- Guardar o material utilizado;
- Lavar as mãos e realizar as anotações de enfermagem no prontuário e/ou na FAA.
Observações:
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- A amplitude do pulso, ritmo e frequência devem ser avaliados e comunicados se anormais.
- Pacientes desidratados, com febre, tensões, arritmias, hipotermia tem pulso com maior frequência.
- Certifique-se de que o estetoscópio esteja íntegro e funcionante.
A frequência normal varia de
No Adulto a frequência varia de:
60 a 100 bpm
Normocardia
No Adulto a frequência varia de
< 60 bpm
Bradicardia
No Adulto a frequência varia de
> 100 bpm
Taquicardia.
QUANDO:
- Pacientes hemodinamicamente instáveis e/ou cardiopatas, dificuldade de verificação precisa do pulso
periférico (quando irregular fraco ou muito rápido); quando são administrados medicamentos que alteram a
frequência e o rítimo cardíaco.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Avaliar e manter o controle de pulso e arritmias cardíacas.

09 - VERIFICAÇÃO DE PESO CORPÓRIO
POR QUE:
-Avaliar a evolução pondero estatural do paciente me acompanhamento.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem, Educador Físico, Nutricionista
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Balança;
- Papel toalha.
Procedimento:
- Lavar as mãos e orientar o paciente/acompanhante informando como será realizado o procedimento;
- Solicitar a colaboração do paciente;
- Forrar a base da balança com papel toalha;
- Verificar as condições da balança, destravá-la, tarar e travá-la (mecânica);
- Ligar a balança e verificar a tara (eletrônica);
- Pedir ou auxiliar o paciente a retirar o excesso de roupas e os sapatos;
- Pedir ao paciente para subir na balança após retirar os sapatos;
- Ler o valor obtido (balança eletrônica), ajustar os massores e verificar o peso (balança mecânica);
- Ajudar o paciente a descer da balança e desprezar o papel toalha utilizado;
- Higienizar as mãos e realizar as anotações de enfermagem no prontuário ou FAA.
Recomendações:
- O controle de peso deve ser feito preferencialmente pela manhã, com o paciente em jejum. Sempre na
mesma hora a cada dia, na mesma balança
Recomendações Pediátricas:
- O Controle de peso deve ser feito pela manhã, antes da primeira refeição do dia (de preferência em jejum).
- Em crianças menores de 15 kg, deve-se utilizar a balança infantil (de bandeja), colocando a criança deitada
com todo o corpo sobre a bandeja, com a mão próxima sem tocá-la para evitar quedas.
- Deve-se despir a criança, descontando o peso de fraldas e talas para evitar alteração de resultado.
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Crianças impossibilitadas de se movimentar, devem ser pesadas no colo do profissional e descontar o peso
do colaborador.
QUANDO:
- Usuários de UBS e de pronto atendimento com prescrição médica e/ou de enfermagem.
- Antes da consulta do paciente que necessitar de controle de peso.
ONDE:
- Nos serviços de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Para identificar e intervir nas alterações precocemente.

10 - AFERIÇÃO DA ALTURA CORPORAL (PACIENTES ACIMA DE 2 ANOS)
POR QUE:
- Consiste na verificação da altura/ estatura do paciente.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem, Educador Físico, Nutricionista
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Régua antropométrica ou balança antropométrica ou antropômetro de parede.
- Papel toalha
- Álcool glicerinado70%
Procedimento:
- Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP
- Orientar o paciente/acompanhante informando como será realizado o procedimento;
- Solicitar a colaboração do paciente;
- Conduzir o paciente até a régua antropométrica ou antropômetro de parede;
- Forrar a balança com papel toalha, caso utilize a régua da balança;
- Orientar o paciente para retirar chapéu, acessórios para o cabelo e os sapatos;
- Auxiliar o paciente a subir na balança com os pés descalços;
- Posicionar o paciente de costa para a régua, colocando calcanhares, nádegas e ombros
do paciente em contato com a parede ou com a barra de medição da balança, com a
cabeça alinhada ao corpo, olhando para frente e mantendo os joelhos juntos;
- Deslocar a parte móvel da régua até o ápice da cabeça;
- Proceder à leitura;
- Auxiliar o paciente a descer da balança, calçar os sapatos e retornar ao leito ou sala de
espera;
- Remover a forração da balança;
- Desligar a balança;
- Fazer o registro do valor encontrado na FAA, prontuário, folha de evolução do paciente.
- Ajudar o paciente a descer da balança e desprezar o papel toalha utilizado;
- Lavar as mãos com água e sabão.
Observações:
- Atentar para cuidados na aferição da altura em pacientes com dificuldades de locomoção.
QUANDO:
- Usuários de UBS e de pronto atendimento com prescrição médica e/ou de enfermagem.
- Antes da consulta do paciente que necessitar de controle de altura.
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Acompanhamento para avaliação do crescimento e desenvolvimento servindo como parâmetro para
diagnóstico de determinadas síndromes
ONDE:
- Nos serviços de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Fornecer parâmetros para avaliação do estado nutricional, condições de saúde e crescimento e
desenvolvimento do paciente.

11 - CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO
POR QUE:
- Alívio da retenção urinária, medida do resíduo urinário e coleta de exames.
QUEM:
- Enfermeira
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- 01 pacote sondagem vesical
- PVPI aquoso
- Cateter uretral (12 ou 14 mulheres-14 ou 16 homens)
- Lidocaína geléia 2%
- 01 par de luvas esterilizadas
- Frascos esterilizados
- 01 seringa 20 ml (homens)
Procedimento:
- Orientar cliente quanto ao procedimento,
- Lavar as mãos,
- Reunir material necessário na bandeja,
- Manter a privacidade, e instalar precaução padrão,
- Realizar higiene perineal com água e sabão,
- Posicionar o paciente: decúbito dorsal (homens) e posição ginecológica (mulheres),
- Abrir o pacote de sondagem sobre a bandeja e colocar anti-séptico na cuba redonda,
- Abrir o cateter uretral sobre o campo,
- Colocar lidocaína gel sobre as gazes no campo (mulheres) e 10 ml na seringa (homens),
- Calçar luvas,
- Realizar anti-sepsia do períneo,
- Colocar campo fenestrado,
- Lubrificar sonda, visualizar o meato uretral e introduzir a sonda delicadamente. Homens: elevar o pênis
perpendicularmente ao corpo, injetar 10 ml de lidocaína gel via uretral, aguardar 3 minutos pressionando o
meato uretral impedindo que a lidocaína reflua introduzir a sonda lenta e delicadamente;
- Deixar drenar toda a urina e retirar a sonda lentamente;
- Medir drenagem, se exames, utilizar frasco apropriado;
- Registrar o procedimento no prontuário.
QUANDO:
- Após a avaliação da enfermeira e conforme prescrição médica
ONDE:
- Em todas as Unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Alívio da dor provocada por distensão vesical;
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Coleta de amostra adequada para exames.

12 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
POR QUE:
- Pré-operatório, algumas patologias do trato urinário, necessidade de controle de diurese rigoroso.
QUEM:
- Enfermeira.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO):
Material:
- Pacote sondagem vesical, - PVPI aquoso, - Um tubo de lidocaína gel 2%;
- Sonda Folley duas vias (14 ou 16 para mulheres, 18 a 22 para homens);
- Duas seringas de 20 ml (homens); - Bolsa coletora (urokit);
- Um frasco de água destilada; - - Uma agulha 40X1, dois.
Procedimento:
- Lavar as mãos, reunir o material necessário na bandeja; Instalar precaução padrão;
- Orientar o cliente quanto ao procedimento, realizar higiene perineal com água morna e sabão;
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal (homens) e posição ginecológica (mulheres);
- Abrir o pacote de sondagem sobre a bandeja;
- Colocar anti-séptico na cuba redonda; abrir sonda sobre o campo;
- Colocar 10 ml de lidocaína gel em uma das seringas e na outra aspirar 10 ml de água destilada e colocá-las
sobre o campo;
- Calçar as luvas;
- Realizar anti-sepsia do períneo conforme descrito na sondagem de alívio;
- Colocar o campo fenestrado;
- Testar o balonete;
- Mulheres: visualizar o meato uretral, lubrificar a sonda e introduzir delicadamente.
- Homens: elevar o pênis perpendicularmente ao corpo e introduzir 10 ml de lidocaína gel. Aguardar três
minutos. Introduzir a sonda lenta e delicadamente.
- Inflar balonete com 10 ml de água destilada ou conforme orientação do fabricante,
- Tracionar sonda para posicioná-la e testar segurança;
- Conectar a bolsa coletora;
- Fixar a sonda preferencialmente na região supra púbica (homens) e face interna da coxa (mulheres);
- Prender a bolsa na grade inferior da cama;
- Registrar o procedimento no prontuário.
QUANDO:
- Conforme prescrição médica.
ONDE:
- Em todas as Unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Drenagem da urina, alívio da dor causada por retenção, controle de diurese.

13 - TÉCNICA DE CURATIVOS
POR QUE
- Procedimento asséptico utilizado para realizar limpeza com soluções diversas de deferentes tipos de
ferimentos
- Proporcionar o conforto do paciente;
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- Facilitar a higiene do ferimento;
- Favorecer a cicatrização;
- Proteger a ferida;
- Prevenir infecções;
- Facilitar a drenagem de secreções;
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Pacote de curativo (pinça anatômica com dente, pinça anatômica sem dente e pinça Cryle);
- Pacote de gazes (05 folhas), cuba rim forrada com papel;
- Frasco contendo solução (soro fisiológico e/ou solução prescrita);
- Removedor de adesivos, esparadrapo ou micropore;
- Luva de procedimento.
Procedimento:
- Lavar as mãos antes e imediatamente após o procedimento;
- Preparar o material para ser usado no procedimento próximo ao cliente e colocar luvas;
- Garantir a privacidade do cliente fechando a porta ou protegendo-o com biombos;
- Solicitar ou auxiliar o cliente a posicionar-se adequadamente, sem expô-lo desnecessariamente;
- Abrir o pacote de curativos sem contaminar a face interna;
- Pegar uma pinça de curativos usando a cobertura do pacote, sem contaminá-lo;
- Com o auxilio desta pinça, distribuir o instrumental sobre as bordas da cobertura do pacote;
- Retirar com uma das pinças a fita adesiva do curativo. Para diminuir a sensibilidade dolorosa do cliente, podese utilizar uma gaze com vaselina liquida ou benzina/éter para desprender a fita;
- Deixar a pele limpa e livre de vestígios de esparadrapo;
- Desprezar a pinça usada na cuba rim;
- Limpar meticulosamente o ferimento com solução prescrita, com auxílio de gaze, iniciando pelas regiões
menos contaminadas e, após, higienizar os locais mais infectados com movimentos giratórios sem compressão
exagerada, utilizando a pinça de pressão. Repetir se necessário.
- Desprezar as gases na cuba rim;
- Colocar medicação conforme prescrição de enfermagem ou médica;
- Observar técnica asséptica na aplicação de medicação;
- Proteger o ferimento com gaze usando uma pinça anatômica e fixando conforme necessidade;
- Desprezar as gazes em local apropriado;
- Deixar o instrumental em solução anti-séptica;
- Lavar as mãos e registrar procedimento
QUANDO:
- Após a solicitação médica e ou avaliação e solicitação do enfermeiro.
ONDE:
- Nas unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar infecção e facilitar recuperação e cicatrização.

14 - APLICAÇÃO DE COMPRESSAS DE ÁGUA FRIAS
POR QUE:
- Baixar a temperatura corporal e manter a conjuntiva ocular úmida e lubrificada.
QUEM:
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Pacote de compressas ou gaze estéril, luvas de procedimento, cuba-rim ou bacia, fita adesiva hipoalergênica,
água fria.
Procedimento:
- Lavar as mãos, reunir o material e levar até o paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente, colocar biombo, se necessário e calçar as luvas de procedimento;
- Região ocular:
- Fazer higiene conforme técnica, cerrar as pálpebras com fita adesiva hipoalergênica, colocar e manter
gaze umedecida com soro fisiológico 0,9% para diminuir os riscos de lesão e evita o ressecamento;
- Regiões axilar, inguinal, frontal e posterior do pescoço:
- Colocar água fria na bacia e preparar o paciente, expondo os locais de aplicação.
- Umedecer a gaze ou compressas com água fria e retirar o excesso de água das compressas, torcendo as.
-Trocar as gazes quando secas ou removê-las após o tempo solicitado.
- Enxugar o paciente, trocar a roupa de cama e desprezar o material utilizado em local apropriado;
- Retirar as luvas de procedimento e lavar as mãos e deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem;
- Anotar o procedimento registrando o horário da aplicação, as condições do paciente e as condições das
regiões de aplicação.
- Observações:
- Manter as pálpebras cerradas através do uso de Micropore.
- Compressas de frio úmido são também indicadas na região frontal ou sobre os olhos para diminuir a
congestão e dor de cabeça.
QUANDO:
- Pacientes com hipertermia e prevenir ressecamento da conjuntiva ocular em pacientes comatosos.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Baixar a temperatura corporal e manter a conjuntiva ocular úmida e lubrificada.

15 - APLICAÇÃO DE BOLSA DE GELO
POR QUE:
-Prevenir e reduzir edemas, controlar sangramentos, aliviar a dor e baixar a temperatura corporal.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja, gelo, bolsa de gelo, cobertura impermeável ou toalha.
Procedimento:
- Lavar as mãos, conferir a prescrição, reunir o material e levar até o paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente, colocar biombo se necessário, calçar as luvas de procedimento e
colocá-lo em posição confortável, expondo a área que deve receber o tratamento;
- Encher testar a bolsa verificando vazamentos e encher até a metade com gelo moído;
- Retira o ar da bolsa apertar a tampa, secar a umidade do lado externo e envolver a bolsa em cobertura
impermeável ou toalha
- Encher ou substituir o dispositivo de frio sempre que necessário, durante o período do tratamento;
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NORMAS E ROTINAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
- Após o procedimento deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem;
- Checar o procedimento e realizado no prontuário, registrando o horário da aplicação, as condições do
paciente e as condições das regiões de aplicação.
Recomendações:
- Cuidar o aparecimento de tremores, queixas de queimação ou dormência. Caso se desenvolva interromper o
tratamento e avisar o médico.
- O frio deve ser aplicado imediatamente após uma lesão para diminuir o edema.
- Não continuar nenhuma aplicação de frio por mais de 1h, para evitar vaso dilatação reflexa. A aplicação de
temperaturas abaixo de 15ºC também causa vaso dilatação reflexa local.
- Observar o local frequentemente para identificar sinais de intolerância tissular: palidez, coloração
mosqueada, cianose, maceração e formação de bolhas.
- Trocar a cobertura protetora caso fique molhada.
- Esvazie a bolsa, realize a limpeza externa com água e sabão, enxugue-a ao final da aplicação e encha-a de
ar para evitar que as paredes colabem.
QUANDO:
- Pacientes com prescrição médica e que apresentam as indicações descritas por meio da promoção da
constrição dos vasos sanguíneos pelo frio.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Baixar a temperatura corporal e manter a conjuntiva ocular úmida e lubrificada.

16 - APLICAÇÃO DE BOLSA DE ÁGUA MORNA
POR QUE:
- Para hipotermia em RN, celulite, abcessos, retenção urinária, contusão e distensão.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja, bolsa de borracha, água morna, toalha.
Procedimento:
- Lavar as mãos, conferir a prescrição, reunir o material e levar até o paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente, colocar biombo se necessário, calçar as luvas de procedimento e
colocá-lo em posição confortável, expondo a área que deve receber o tratamento;
- Testar a bolsa verificando vazamentos e encher com água morna até completar 2/3 da capacidade da
mesma e pressionar a bolsa até que a água atinja a borda para expelir todo o ar. Fechar bem a bolsa de
borracha;
- Cobrir com uma toalha e aplicar no local indicado avaliando frequentemente a condição cutânea do cliente;
- Retirar a bolsa, após o tempo prescrito, secar a pele e manter o paciente confortável e o ambiente em
ordem;
- Esvaziar a bolsa, limpar com água e sabão a parte externa, secar bem e encher de ar e
guardar no local apropriado;
- Higienizar as mãos, checar o procedimento, realizar as anotações de enfermagem no prontuário,
registrando o horário da aplicação, as condições do paciente e as condições das regiões de aplicação.
-Observações:
- Cuidar aplicação de calor direto em pacientes: pediátricos, idosos e apresentando comprometimento da
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função renal, cardíaca ou respiratória, arteriosclerose ou aterosclerose, comprometimento de sensibilidade,
diabéticos e inconscientes.
- Cuidar às áreas que apresentam maior sensibilidade ao calor, como: tecido cicatricial e estomas.
- Retirar a bolsa caso observe intumescimento ou vermelhidão excessivos, formação de bolhas, maceração ou
palidez e se o usuário relatar desconforto.
QUANDO:
- Pacientes com prescrição médica e que apresentam as indicações devido à presença de hipotermia em RN,
celulite, abcessos, retenção urinária, contusão e distensão
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Facilitar a circulação pela dilatação dos vasos sanguíneos e diminuir a dor local, edema e aumento da
temperatura corporal.

17 - IMUNIZAÇÃO
POR QUE: Administrar imunobiológicos para estimular o sistema imune de forma eficaz
QUEM:
- Equipe de enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material: Imunobiológico (soro ou vacina), seringa, agulha, algodão, álcool a 70%, cartão de vacina, lápis e
caneta
Procedimento:
1. Explicar o procedimento ao cliente.
2. Solicitar o cartão de vacina do cliente. Caso o mesmo não o tenha, preencher um novo (nome e data de
nascimento).
3. Lavar as mãos.
4. Selecionar a vacina ou soro prescrito na caixa térmica ou na geladeira da farmácia.
5. Aspirar a quantidade adequada, utilizando a seringa de 3 ou 5 mL e a agulha apropriada (30 x 0,7 ou 25 x
0,7 ou 25 x 0,8).
6. Substituir a agulha que utilizou para aspirar por uma agulha de tamanho apropriado, conforme tabela 1
abaixo.
7. Umedecer um chumaço de algodão com álcool a 70%.
8. Realizar a antissepsia do local onde será administrado o medicamento, conforme tabelas 3 a 6 abaixo.
9. Checar os “10 CERTOS” – ROTINA 11.
10. Administrar o medicamento.
11. Registrar a administração no mapa, no cartão de vacina, registro eletrônico ou no prontuário (assinar,
COREN e categoria).
12. No caso do prontuário ou registro eletrônico, especificar o local onde foi administrado.
13. Aprazar novas doses no cartão, a lápis, conforme o caso.
14. Arrumar a unidade.

13. Aprazar novas doses no cartão, a lápis, conforme o caso.
14. Arrumar a unidade.
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-Recomendações:

Ao tamanho da Agulha:
IDADE

VIA
Intradérmica
Subcutânea
Intramuscular
Intramuscular
Intramuscular
Intramuscular

Ao nascer
Qualquer idade
Menor de 1 ano
1 ano 11 meses e 29 dias
2 até 6 anos
À partir de 7 anos

LOCAL
Deltoide Direito
Deltoide
Vasto lateral da Coxa
Vasto lateral da Coxa
Deltoide
Deltoide

AGULHA
13x4,5 ou 3,8
13x4,5
20x5,5
20x5,5
25x6,0
25x7,0 ou 6,0

Validade dos Imunobiológicos e possibilidade de congelamento:
Vacina
Validade
Congelamento
Hepatite B
Final da validade
Não permitido
Triviral
8h
Não permitido
DTP, dT e dTpa
15 dias
Não permitido
Influenza
7 dias
Não permitido
COVID-19
6h
Não permitido
QUANDO:
-.De acordo recomendações de idade fomentadas pelo Ministério da Saúde descritas em cadernetas próprias
de vacinação (criança, adolescente, adulto e idoso).
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Minimizar os riscos de reações vacinais, garantindo uma imunização de qualidade e segura à todos os
pacientes.

18 - HIGIENIZAÇÃO DA REGIÃO ÍNTIMA FEMININA E MASCULINA
POR QUE:
- Em pacientes acamados, impossibilitados de realizar este procedimento sem auxílio.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja ou carrinho, biombo, lençol, forro, comadre, luvas de procedimento, jarro com água morna,
sabonete neutro, compressas e toalha, avental não-estéril.
Procedimento:
-Lavar as mãos;
- Reunir o material em uma bandeja e levar ao quarto do paciente;
-Explicar o procedimento ao paciente/familiares;
-Colocar o material sobre a mesa de cabeceira;
-Colocar biombo (se necessário);
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-Calçar as luvas de procedimento e colocar avental não estéril;
- Retirar as vestes do (a) paciente.
HIGIENE FEMININA
- Posicionar a paciente em posição ginecológica, cobrindo-a com um lençol, e elevar a cabeceira;
- Colocar o forro e a comadre sob a paciente;
- Se houver material fecal, remover com papel higiênico ou compresso úmida;
- Separar os grandes lábios com a mão não-dominante, expondo o meato uretral e o orifício da vagina;
-Derramar pequena quantidade de água sobre a vulva;
-Com a compressa, ensaboar a região pubiana, a vulva e o períneo, sempre no sentido ântero-posterior;
- Enxaguar e enxugar delicadamente a região pericial e perianal com uma toalha.
HIGIENE MASCULINA
- Posicionar o paciente em posição dorsal confortável, e elevar a cabeceira;
- Colocar o forro e a comadre sob o paciente;
- Se houver material fecal, remover com papel higiênico ou compresso úmida;
- Erguer o pênis do paciente e derramar pequena quantidade de água na região genital;
- Retrair o prepúcio ensaboar, com compressa úmida, a glande e o meato uretral, utilizando movimentos
circulares de dentro para fora. Enxaguar;
- Retornar o prepúcio à posição inicial, ensaboar, com compressa, o corpo do pênis de cima para baixo.
Enxaguar;
- Solicitar ao paciente que afaste um pouco as pernas, ensaboar a bolsa escrotal e a região ao redor.
Enxaguar;
- Enxugar delicadamente o pênis, a bolsa escrotal e a região perianal com uma toalha.
- Retirar a comadre e o forro e recolher o material do quarto desprezando no local adequado;
- Recolocar as vestes do (a) paciente e deixá-lo confortável, retirar as luvas de procedimento e o avental;
- Lavar as mãos e realizar as anotações do procedimento realizado no prontuário.
QUANDO:
- Diária ou sempre que necessário.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções, preparar pacientes para exame ginecológico/urológico e coleta de urina para exames.

19 - TÉCNICA DE TRICOTOMIA
POR QUE:
- Remoção de pêlos de uma determinada área, para higiene (tricotomia facial, colocação de dispositivo para
incontinência urinária), preparo de exames ou procedimentos cirúrgicos.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Luvas de procedimentos, aparelho tricotomia, cuba rim, água, sabão e gazes ou compressas.
Procedimento:
- Higienizar as mãos;
- Explicar ao paciente o procedimento e a finalidade do mesmo;
- Calçar as luvas;
- Utilizar aparelho descartável, expor a área a ser tricotomizada;
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- Friccionar gaze embebida em solução de água e sabão, na área que será tricotomizada;
- Iniciar a tricotomia no sentido do crescimento do pêlo;
- Repetir o procedimento até completar a área;
- Limpar e secar o local;
- Recolher o material;
- Deixar o paciente confortável;
- Higienizar as mãos;
- Checar no prontuário do paciente o procedimento realizado.
QUANDO:
- Conforme prescrição médica.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Remoção completa dos pêlos conforme prescrição.

20 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR
POR QUE:
- Auxiliar no tratamento de patologias oculares, exames oftalmológicos ou lubrificação ocular.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja, luva de procedimento, gaze, conta-gotas e medicação prescrita, lenço de papel se necessário.
Procedimento:
-Lavar as mãos, conferir a prescrição, preparar o material e levá-lo numa bandeja até o paciente;
-Explicar o procedimento ao paciente/familiares e calçar as luvas de procedimento;
-Fazer ou auxiliar o paciente na lavagem dos olhos, com água, se houver presença de secreção/resíduos;
-Lavar e secar no sentido do canto interno do olho para o externo;
-Colocar o paciente sentado ou elevar a cabeceira com a cabeça inclinada para trás;
-Afastar com os dedos a pálpebra inferior com auxilio de uma gaze e solicitar que o paciente olhe para cima;
-Aplicação de colírio:
-Remover o conta-gotas e pingar o número de gotas prescritas, aproximadamente 1 a 2 cm acima do saco
conjuntival com o cuidado de não tocar na conjuntiva do paciente.
-Orientar o cliente a fechar os olhos, movê-los e piscar suavemente.
-Secar o excesso de medicação com um lenço de papel ou gaze e desprezar.
-Aplicação de pomadas:
-Aplicar uma fina camada de pomada ao longo da extremidade interna da pálpebra inferior (na conjuntiva),
com o cuidado de não tocar a ponta da bisnaga na conjuntiva do paciente.
-Limpar o excesso com uma gaze.
-Solicitar que o paciente permaneça com o olho fechado por alguns minutos.
- Recolher o material em uma bandeja e desprezar no local apropriado;
- Retirar as luvas e lavar as mãos;
-Checar o procedimento e fazer as anotações prontuário.
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Observações:
Caso tenham sido prescritas gotas e pomada, as gotas devem ser instiladas primeiramente.
Utilizar um novo lenço de papel absorvente para cada olho para evitar contaminação cruzada.
Se a ponta do conta-gotas ou pomada for contaminada, descarte-os e providencie outro estéril.
QUANDO:
- pacientes em tratamento de patologias oculares, dilatação pupilar, anestesia, melhoria dos tecidos
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Auxiliar os pacientes em tratamento de patologias oculares na recuperação

21 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA AURICULAR
POR QUE:
- Auxiliar no tratamento de patologias específicas no interior do pavilhão auricular, exames otológicos.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Bandeja, medicação prescrita, conta-gotas, gaze e luvas de procedimento, se necessário.
Procedimento:
- A medicação deve ser administrada em temperatura ambiente, se estiver guardada em geladeira, retirar
e aguardar o tempo necessário
-Lavar as mãos,
- Conferir a prescrição e reunir o material em uma bandeja e levar até o paciente;
-Explicar o procedimento ao paciente e ou os familiares;
-Colocar o paciente sentado ou deitado, com a cabeça inclinada lateralmente;
- Calçar luvas de procedimento;
-Segurar a porção superior do pavilhão auricular e puxar suavemente o lóbulo para cima e para trás em
pacientes adultos. Em crianças, o lóbulo é puxado para baixo e para trás;
- Com o auxílio de uma fonte de luz, examine o canal auditivo para verificar se há secreção. Caso haja, limpe
o canal com lenço de papel absorvente ou cotonete;
- Pingar a quantidade de gotas prescritas sem tocar o conta gotas no paciente;
- Pedir ao paciente para permanecer em decúbito lateral por 3 a 6 minutos;
- Repetir o procedimento no lado contrário, se estiver prescrito;
-Se o paciente apresentar vertigem mantenha a grade lateral da maca elevada e ajude-o durante o
procedimento, se necessário;
- Aplicação de cremes, usarem gaze colocando na extremidade e introduzir no ouvido com o auxílio de uma
pinça;
- Deixa o paciente confortável;
- Recompor a unidade e recolher o material e encaminhá-lo para o descarte e ao expurgo;
- Lavar as mãos;
- Checar o procedimento e fazer as anotações do procedimento no prontuário.
QUANDO:
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- Em pacientes com tratamento de patologias otológicas, diminuírem o cerúmen e alívio da dor e produzir
anestesia local.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Auxiliar os pacientes em tratamento de patologias otológicas e na recuperação e alivio da dor.

22 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA NASAL
POR QUE:
- Administrar medicamento através das narinas para auxilio no tratamento de doenças inflamatórias e
infecciosas das vias.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja, lenços de papel, papel higiênico ou gaze s/n, conta gotas e medicação prescrita, luvas de
procedimento.
Procedimento:
- A medicação deve ser administrada em temperatura ambiente, se estiver guardada em geladeira, retirar
e aguardar o tempo necessário
- Lavar as mãos,
- Conferir a prescrição e reunir o material em uma bandeja e levar até o paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente e ou os familiares;
- Orientar o paciente a assuar suavemente o nariz com o papel higiênico. Casa não seja contra indicado
- Solicitar para que limpe as narinas com lenços de papel ou limpar caso o paciente esteja impossibilitado;
- Colocar o paciente sentado ou elevar a cabeceira da cama em 45º;
- Para acesso do medicamento:
. na faringe posterior: solicitar ao paciente que incline a cabeça para trás.
. no seio etmóide ou esfenóide: colocar travesseiro sob os ombros e inclinar a cabeça do paciente para trás.
. nos seios frontais e maxilares: solicitar ao paciente que incline a cabeça para trás e para o lado que deve
ser tratado.
- Apoiar a mão não dominante na testa do paciente, enquanto levanta a narina.
- Segurar o frasco de medicação próximo ao nariz em direção ao septo nasal com a mão dominante;
- Pingar o número de gotas indicado nas narinas, não tocar nas paredes da narina;
- Observar a reação do paciente, posicioná-lo confortavelmente na cama ou cadeira, se necessário;
- Orientar o paciente a não assuar o nariz imediatamente após a instilação da medicação, apesar do
desconforto que ela pode vir a causar.
- Recolher o material, colocá-lo na bandeja e encaminhar ao expurgo;
- Lavar as mãos, checar o procedimento e realizar as anotações no prontuário.
QUANDO:
- Prescrição para pacientes com tratamento de patologias nasais.
ONDE:
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- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Recuperação e alivio da dor em pacientes com tratamento de patologias das vias aéreas.

23 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO/INALAÇÃO
POR QUE:
- Fluidificar secreções brônquicas facilitando a sua expectoração;
- Promover a bronca dilatação do trato respiratório utilizando medicação específica;
- Possibilitar a vasoconstrição das vias aéreas superiores.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Nebulizadores
- Máscara para nebulizadores;
- Seringa estéril de 5 ml;
- Látex, silicone ou extensão plástica;
- Fonte de ar comprimido/oxigênio ou compressor portátil, conforme prescrição;
- Solução prescrita;
- Bandeja;
Procedimento:
- Ler a prescrição;
- Lavar as mãos;
- Reunir o material;
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento;
- Posicionar o paciente Fowler ou semi fowler; *
- Conectar o nebulizador em látex, silicone ou extensão plástica;
- Ligar a válvula de ar comprimido/oxigênio ou compressor de 6 a 8l/min. (até formar uma palidez, sudorese);
- Adaptar a máscara ao rosto do cliente envolvendo o nariz e a boca;*
- Orientar o paciente para que mantenha a boca semi-aberta e que realize movimentos inspiratórios lentos e
profundos. Em crianças retirar o bico e mantê-las acordadas;
- Proceder à nebulização até o término da solução, observando reações colaterais (taquicardia, palidez,
sudorese);
- Remover o nebulizador, lavá-lo e colocá-lo em solução desinfetante ou esterilizá-lo conforme rotina.
- Lavar as mãos;
- Fazer registro.
Obs.: Na presença de intercorrencias, comunicar o enfermeiro.
* Este procedimento pode ser alterado de acordo com as condições do paciente
QUANDO:
- Após solicitação médica.
ONDE:
- Em todas as unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Possibilitar manter vias aéreas superiores permeáveis.
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24 - ADMISTRACAO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL
POR QUE:
-Administrar medicamentos pela boca para ser absorvido no trato gastrointestinal, sob a forma de
comprimidos, drágeas, cápsulas, líquidas e pós para que alcancem o trato digestivo através da boca, sonda,
sonda nasogástrica ou nasoenteral
QUEM:
- Equipe de enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja com:
- Colher, copo medida/descartável de 30 ml ou seringa ou conta-gotas;
- Medicamento prescrito;
- Rótulo de identificação: Nome do paciente, medicamento, leito, dose e horário.
Procedimento:
- Lavar as mãos e reunir todos os materiais necessários no bandeija;
- Conferir atentamente a prescrição médica:
- Conferir o rótulo, data de validade e o aspecto do medicamento;
- Observar a maneira mais aceitável para a ingesta do medicamento;
- Diluir o medicamento com água quando necessário;
- Lavar a bandeija até o paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Explique o procedimento ao paciente chamando-o pelo nome;
- Colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado;
- Entregar o copinho com o medicamento e copo com água ao paciente;
- Esperar o paciente deglutir todos os medicamentos;
- Observar e anotar qualquer tipo de reação do paciente após receber determinado medicamento;
- Se o paciente apresentar confusão ou desorientação, verificar o interior de sua boca certificando-se de que
ele engoliu a medicação;
- Se o paciente recusar alguma medicação registre a recusa e avisar o enfermeiro;
- Caso não haja condições do paciente deglutir cápsulas, não deve abri-las e administrar seu conteúdo;
- Verificar com o médico a possibilidade de alteração da terapêutica medicamentosa caso não deglutir;
- Reorganizar o material após procedimento;
- Recolocar o paciente em posição confortável e segura;
- Desprezar o material descartável no lixo;
- Checar após sua administração e, se não foi dado, deve-se circular o horário e anotar o procedimento;
- Checar o procedimento e realizar as anotações no prontuário, FAA ou evolução;
- Lavar as mãos.
Recomendações:
- Cuidar os “cincos certos”: droga certa, dose certa, hora certa, paciente certo e via certa.
-Segundo Du Gas e Du Gas (1977), tradicionalmente os “cinco certos” tem servido como guia para a
administração de medicamentos.
QUANDO: Após solicitação médica.
ONDE: Nas unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
-Obter efeitos locais no trato gastrointestinal, auxilia no tratamento, na recuperação e alivio da dor;
-Produzir efeitos sistêmicos após a absorção na circulação sanguínea.
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25 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SUBLINGUAL
POR QUE:
- Administrar medicações por via sublingual para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos
sanguíneos ali situados, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. Essas substâncias atuam
rapidamente porque o epitélio fino e a abundante vasculatura da mucosa bucal possibilitam a absorção direta
pela corrente sanguínea.
.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Bandeja, copinhos descartáveis, fita crepe e etiqueta, seringa, triturador de comprimidos, espátula,
canudinho, conta-gotas, papel toalha, medicamento prescrito e copo com água.
Procedimento:
- Lavar as mãos,
- Conferir a prescrição e reunir o material em uma bandeja;
- Identificar os copinhos com os rótulos;
- Colocar os medicamentos no copinho sem tocá-los;
- Levar a bandeja até o paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Informar o procedimento ao paciente chamando-o pelo nome;
- Conferir a etiqueta com os dados do paciente;
- Colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado;
-Entregar o medicamento ao paciente orientando-o para colocá-lo sob a língua sem mastigar ou deglutir
até que ele se dissolva totalmente;
-Em medicações com ação anti hipertensiva, verificar a pressão arterial a cada 30 minutos por 2 horas em
média.
-Em casos de reações adversas, comunicar enfermeiro e médico;
-Verificar o nível de consciência do paciente a fim de avaliar se a terapia medicamentosa por via sublingual
deve ser revista junto ao médico;
- Recolocar o paciente em posição confortável e segura;
- Desprezar o material descartável no lixo e lavar as mãos;
- Checar após sua administração e, se não foi dado, deve-se circular o horário e anotar o procedimento;
- Realizar anotações de enfermagem no prontuário.
- Recolher o material, colocá-lo na bandeja e encaminhar ao expurgo;
- Lavar as mãos, checar o procedimento e realizar as anotações no prontuário.
QUANDO:
- Prescrição médica de via sublingual para serem absorvidos com atuação rapidamente.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Rápida absorção e agilidade no tratamento e na recuperação.
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26- ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA NASOGÁSTRICA/ENTERAL
POR QUE:
- Administrar medicações por sonda à pacientes com impossibilidades, dificuldades ou contra indicações de
deglutição.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Bandeja, triturador de comprimido e medicação prescrita, seringas, luva de procedimento, estetoscópio, copo
com água filtrada, cuba rim, gaze, papel toalha e fita adesiva/etiqueta.
Procedimento:
01-Conferir a prescrição médica, fazer etiquetas de identificação com informações do paciente e
medicamento;
03- Reunir o material em uma bandeja e lavar as mãos;
05- Retirar o medicamento e:
a. Se for solução – aspirar a dose prescrita com uma seringa de 10 ou 20 ml
b. Se for comprimido – retirar da embalagem, triturar até tornar pó, diluir em 10 ml de água potável e aspirar
com seringa de 10 ou 20 ml;
-Identificar a seringa com etiqueta, levar a bandeja até o paciente e colocá-la na mesa auxiliar;
-Explicar o procedimento ao paciente ou acompanhante;
-Solicitar ao paciente que fique sentado ou colocá-lo em posição de “Fowler” ou “semi-Fowler”;
- Lavar as mãos, calçar luvas e testar a permeabilidade e o posicionamento da sonda;
-Adaptar seringa na sonda e injetar lentamente toda a medicação;
-Após a última administração, lavar a sonda/gastrostomia sob pressão com água potável;
-Deixar a sonda fechada e manter o paciente confortável;
-Reunir o material utilizado, retirar as luvas e lavar as mãos;
-Checar o procedimento e realizar anotações de enfermagem no prontuário.
Observações:
-Medicações oleosas e com revestimento entérico ou comprimidos ou cápsulas de liberação controlada são
contra indicadas para administração por SNG. Medicações oleosas aderem à parede da sonda e resistem à
mistura com soluções de irrigação e o esmagamento de comprimidos com revestimento entérico ou de
liberação controlada, para facilitar o transporte através da sonda, destrói as suas propriedades pretendidas.
-Após administração de a medicação injetar:
Crianças com SNG nº 8FR – 5 ml de água filtrada
SNG nº 10FR – 7 ml de água filtrada
SNE nº 6FR – 8 ml de água filtrada
SNE nº 8FR – 10 ml de água filtrada
Adulto – SNE ou SNG – 20 ml de água filtrada
-Em casos de reações adversas, comunicar enfermeiro e médico.
QUANDO:
- Administrar medicações por sonda à pacientes com impossibilidades ou contra indicações de deglutição.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Rápida absorção e agilidade no tratamento e na recuperação.
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27 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA RETAL
POR QUE:
- Administrar medicação contra indicada por via oral ou quando o fármaco pode ser instável no sistema
digestivo, favorecendo a absorção devido à circulação dupla existente na mucosa retal.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-Bandeja, gel hidrossolúvel, medicamento prescrito, saco plástico, luva de procedimento, gaze e papel
higiênico, comadre (S/N), biombo, máscara descartável, óculos de proteção, fita adesiva e etiqueta.
Em casos de administração de soluções: sonda retal, extensão para o frasco de solução, forro impermeável,
lençol, toalha de banho.
Procedimento:
-Conferir a prescrição e reunir o material;
- Lavar as mãos;
- Nos casos de lavagem ou clister:
a- Preparar a solução prescrita a uma temperatura morna
b- Conectar o equipo de soro à sonda e retirar o ar;
-Levar a bandeja ao quarto e colocá-la na mesa de cabeceira;
-Explicar o procedimento ao paciente;
- Solicitar para todos os acompanhantes dos outros pacientes saírem;
- Fechar as portas do quarto ou sala de procedimento;
-Isolar o leito com biombos s/n
-Colocar forro impermeável e toalha sob o paciente;
-Calçar luvas de procedimento;
- Solicitar ao paciente que faça higiene da região anal, ou realize quando estiver impossibilitado;
- Posicionar o paciente em Sins (Decúbito lateral esquerdo) e cobrir com lençol móvel;
- Calçar as luvas de procedimento, colocar a máscara s/n
- Afastar os glúteos com auxilio de uma gaze;
- Introduzir o medicamento prescrito:
- a. Introduzir o supositório, pelo ânus até o esfíncter interno e contra a parede do reto, 10 cm no adulto e 5
cm na criança e bebê,
b. Pomadas lubrificar o aplicador removendo a tampa protetora e pressionar o tubo impelindo através do bico;
- Introduza o aplicador no interior do reto delicadamente, pressione a quantidade prescrita e limpe área retal;
- Solicitar ao paciente para não fazer força de evacuar;
- A plicar uma compressão para segurar as nádegas para manter a medicação no lugar;
- O paciente deverá permanecer na mesma posição por no mínimo 5 minutos;
- Recolher o material e desprezar no local adequado;
- Lavar as mãos;
-Checar o procedimento realizado com data, horário e carimbar no prontuário, FAA e prescrição;
- Realizar anotações do procedimento e intercorrencias.
QUANDO:
- Prescrição médica e facilitar eliminações de fezes e eliminar gases ou evitar distensão abdominal;
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ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Rápida absorção e agilidade no tratamento e na recuperação.

28 - ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL
POR QUE:
- Administração de drogas pela via Intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, entre outras.
Intramuscular
- Introdução de uma droga dentro do corpo muscular. Os locais para essa via de administração são: região
deltóide (braço), dorso glúteo (nádegas), ventro glúteo (hochstetter), vasto lateral da coxa.
- Em crianças que não caminham aplicar no vasto lateral da coxa, e em adultos no ventre glúteo ou dorso
glúteo, salvo quando indicação específica.
- O volume normalmente administrado varia de 2 a 5 ml, não ultrapassando a 2 ml em crianças de até 1 ano
de idade.
QUEM:
- Auxiliar, Técnicos de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material;
- Bandeja contendo: Agulha, seringa descartável (de acordo com a viscosidade da droga, espessura do
tecido adiposo e/ou massa muscular), algodão embebido em solução anti-séptica.
- Droga prescrita;
Procedimento:
- Rever a prescrição; lavar as mãos, preparar o material;
- Preparar o medicamento observando os princípios de assepsia;
- Higienizar o gargalo da ampola ou borracha vedante do frasco-ampola depois de retirada do lacre central;
- Retirar o ar remanescente na seringa e manter a agulha protegida; Trocar a agulha;
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre procedimento;
- Liberar a área de aplicação evitando exposição desnecessária do paciente;
- Anti-sepsia do local com movimentos firmes, sentidos único;
- Manter o algodão na mão esquerda;
- Firmar o músculo com a mão esquerda;
- Introduzir a agulha num ângulo de 90º em movimento único e firme;
- Soltar o músculo e com a mão livre proceder à aspiração, e na presença de sangue, retirar a agulha e
repetir a técnica;
- Introduzir o medicamento lentamente, observando as reações do paciente;
- Retirar a agulha com movimento rápido e firme, pressionando o algodão e massageando com movimentos
circulares;
- Desprezar o material em caixa coletor apropriado;
- Lavar as mãos; Fazer anotações;
QUANDO:
- Na indicação de terapia parenteral;
ONDE:
- Em todas as unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
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- Rápida absorção e agilidade no tratamento e na recuperação.
29 - PUNÇÃO VENOSA COM CATETER VENOSO PERIFÉRICO (ABOCATH)
POR QUE:
- Manter acesso venoso periférico permeável.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
-- Luvas de procedimento, bandeja, garrote, algodão com álcool 70%, fita adesiva;
- Cateter venoso periférico (abocath) com o calibre desejado e equipo macrogotas/microgotas;
- SF 0,9%, água destilada, ou solução prescrita pelo médico;
Procedimento:
- Lavar as mãos;
- Reunir o material na bandeja;
- Acoplar o equipo na solução, conforme prescrição médica;
- Explicar o procedimento ao paciente;
- Manter precaução padrão;
- Cortar tiras de micropore ou esparadrapo e deixá-los ao alcance;
- Selecionar o local a ser puncionado;
- Colocar o garrote acima do local selecionado;
- Fazer a anti-sepsia da pele com algodão embebido em álcool 70%;
- Firmar a pele do paciente com uma das mãos e com a outra segurar o abocath com o bisel para cima;
- Introduzir o abocath na direção do retorno venoso, retirar o mandril do abocath com cuidado para não perder
o acesso venoso,
- Retirar o garrote;
- Conectar o equipo, deixando correr o gotejamento solicitado;
- Observar o local puncionado e, se não houver formação de soroma proceder à fixação do abocath com
esparadrapo ou micropore;
- Rotular o soro com data, hora e rubrica; registrar.

QUANDO:
- Na indicação de terapia parenteral;
ONDE:
- Em todas as unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter o acesso venoso permeável.

30 - PUNÇÃO VENOSA COM SCALP
POR QUE:
- Manter acesso venoso periférico permeável.
QUEM:
- Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
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- Scalp de calibre adequado; seringa 03 ml;
- SF 0,9% ou água destilada (3 ml);
- Agulha 25x7; garrote;
- Copo descartável com algodão com álcool 70%
- Fita adesiva;
- Bandeja;
- Luvas de procedimento.
Procedimento:
- Lavar as mãos; reunir o material na bandeja;
- Aspirar 03 ml de SF 0,9% ou AD com técnica asséptica e conectar ao scalp;
- Explicar o procedimento ao paciente;
- Manter precaução padrão;
- Cortar tiras de micropore ou esparadrapo e deixá-los ao alcance;
- Selecionar o local a ser puncionado;
- Colocar o garrote acima do local selecionado;
- Fazer a anti-sepsia da pele com algodão com álcool 70%;
- Firmar a pele do paciente com uma das mãos e, com a outra segurar o scalp pelas suas abas com o bisel
para cima;
- Introduzir o scalp na direção do retorno venoso, aspirar com a seringa para observá-lo;
- Retirar o garrote;
- Observar o local puncionado e, se não houver formação de soroma proceder à fixação do scalp com
esparadrapo ou micropore;
- Conectar o equipo de soro ou seringa no scalp e introduzir a solução prescrita conforme indicado; rotular o
adesivo com data, hora e rubrica; registrar.
OBS: Observar a troca mínima do scalp a cada 72 h (exceto pediatria);
QUANDO:
- Na indicação de terapia parenteral;
ONDE:
- Em todas as unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter o acesso venoso permeável.

31- ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRADÉRMICA
POR QUE:
- Introduzir medicamentos na derme.
- Auxiliar o diagnóstico;
- Testar a sensibilidade;
- Introduzir no organismo a vacina específica;
QUEM:
Equipe de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material;
- Bandeja com:
- Algodão com anti-séptico (exceto em vacina BCG);
- Seringa de 01 ml;
- Agulha 10 x 5;
- Medicação preparada na seringa;
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- Luvas de procedimento.
Procedimento:
- Lavar as mãos;
- Conferir a prescrição médica;
- Reunir e preparar o material;
- Levar o material na bandeija até o paciente;
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento;
-Calçar as luvas de procedimento;
- Escolher o local de aplicação;
- Posicionar o paciente adequadamente;
- Manter a privacidade do paciente com biombos s/n;
- Expor a área de aplicação e fazer a anti-sepsia da pele;
- Pinçar a pele entre os dedos polegar e indicador de uma das mãos;
- Com a outra mão, introduzir a agulha toda num ângulo de 15º;
- Injetar levemente a dose indicada (máximo de 0,5ml) até formar uma pápula após despinçamento da pele;
- Retirar a agulha em movimento único e firme;
- Recolher o material e desprezá-lo em caixa coletora apropriada;
- Lavar as mãos;
- Fazer anotações no prontuário, FAA ou evolução.
QUANDO:
- Após solicitação médica.
ONDE:
- Nas unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
-Recuperação e auxílio no diagnóstico do paciente em tratamento.

32 - ADMISTRACAO DE MEDICAMENTOS SUBCUTÂNEA
POR QUE:
- Introduzir medicamentos na camada subcutânea.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material;
- Bandeja com:
- Seringa de 01 cm;
- Agulha 13 x 4,5;
- Algodão com anti-séptico;
Procedimento:
- Medicação preparada na seringa;
- Conferir a prescrição;
- Lavar as mãos;
- Preparar o medicamento e trocar a agulha para aplicação;
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o que será feito;
- Escolher o local de aplicação observando o rodízio;
- Posicionar o paciente;
- Manter o local de aplicação fixo entre os dedos: médio, indicador e polegar;
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- Com a outra mão, introduzir a agulha toda num ângulo de 90º;
- Aspirar para verificar se algum vaso foi atingido;
- Injetar o líquido lentamente;
- Retirar a agulha em movimento único e firme;
- Fazer compressão leve do local sem massagear;
- Reorganizar o material e desprezá-lo em caixa coletora apropriada;
- Lavar as mãos;
- Fazer anotações.
Observação: A insulina exige cuidados especiais.
QUANDO:
- Após solicitação médica.
ONDE:
- Nas unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
RESULTADOS ESPERADOS:
- Introduzir medicamentos de ação gradual e lenta.

33 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO VIA ENDOVENOSA
POR QUE:
- Administrar medicamentos que necessitem ação rápida, exceto oleosos e em suspensão.
- Introduzir grandes quantidades de líquidos
- Fazer transfusões de sangue
QUEM:
-Equipe de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material; ·.
- Bandeja com: garrote, algodão com anti-séptico, seringa descartável e agulha descartável;
- Dispositivos intravenosos descartáveis e medicação prescrita preparada na seringa.
Procedimento:
- Rever a prescrição;
- Reunir o material;
- Lavar as mãos;
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre procedimento;
- Verificar o local mais apropriado para punção e condições da rede venosa;
- Deitar ou sentar o paciente com braço apoiado, expondo a área de aplicação;
- Passar garrote acima do local de punção;
- Fazer paciente fechar a mão e conservá-la fechada até a segunda ordem;
- Fazer antissepsia do local;
- Estender a pele com a mão esquerda e introduzir a agulha com bizel voltado para cima com a mão direita;
- Certificar-se se há refluxo de sangue;
- Retirar a agulha com movimento único e firme;
- Comprimir o local até hemostasia;
- Recolher o material e desprezar em caixa coletadora apropriada;
- Lavar as mãos;
- Fazer anotações.
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Observação: suspender a medicação e comunicar ao enfermeiro na presença de reações adversas.
QUANDO:
- Após solicitação médica.
ONDE:
- Nas unidades de Saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea obter resultado rápido.

ANEXO – 01 CORREÇÃO DA PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA DE ACORDO COMO
PERÍMETRO DO BRAÇO
DIASTÓLICA

SISTÓLICA

CB (CM)

+7

20

+11

+6

22

+9

+4

24

+7

+3

26

+5

+2

28

+3

Zero

30

Zero

-1

32

-2

-3

34

-4

-4

36

-6

-6

38

-8

-7

40

-10

-9

42

-12

-10

44

-14

-11
-13

46
48

-16
-18

-14

50

-21

-16

52

-23

-17

54

-25

CB= circunferência braquial.
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ANEXO – 02 GOTEJAMENTOS DE SOLUÇÕES

Volume
1.000ml
Gotas/Min
10
33,20 h
15
22,13 h
20
16,46 h
25
13,20 h
30
11,06 h
35
9,30 h
40
8,20 h
45
7,24 h
50
6,40 h
55
6,03 h
60
5,12 h
65
5,07 h
70
4,44 h
75
4,26 h
80
4,10 h
90
3,42 h
100
3,20 h
Referências:
01 gota equivale a 3 microgotas
20 gotas equivalem a 01 ml

500 ml

250 ml

16,40 h
11,06 h
8,20 h
6,40 h
5,33 h
4,45 h
4,10 h
3,42 h
3,20 h
3,03 h
2,46 h
2,34 h
2,22 h
2,13 h
2,05 h
1,51 h
1,40 h

8,20 h
5,53 h
4,10 h
3,20 h
2,47 h
2,23 h
2,05 h
1,51 h
1,40 h
1,30 h
1,23 h
1,17 h
1,11 h
1,06 h
1,03 h
0,56 m
0,50 m

ml
Horas =-------------Gotas/min x 3
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ANEXO – 03

DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Normas e Rotinas
Procedimento Operacional Padrão

Nome Genérico

Nome Comercial

Via
Administração

Diluição

Para que Serve

Cuidados de
Administração

Acetato de
metilprednisolona

Depo - medrol

IM

Pura

Cuidados gerais

Ácido Acetilsalicílico

AAS

VO

Não diluir

Antiinflamatório esteróide,
corticosteróide,
imunossupressor.
Analgésico, antitérmico,
antiinflamatório.

Nifedipina 10mg
Adrenalina

Adalat
Não tem

EV Inalatória

Asma brônquica, PCR.

Cuidados gerais.

Salbutamol 5mg/ml

Aerolin

Inalatório

Nebulizar 01 amp. c/
3 a 5ml de SF.
EV direto.
Conforme prescrição
médica

Broncodilatador

Salbutamol
0,5mg/ml
Oximetazolina
0,05%
Oximetazolina 0,
025%
Aminofilina 24mg/ml

Aerolin

EV

Em 9 ml de AD

Broncodilatador

Pode provocar tremores,
taquicardia, tontura e
sonolência.
Tremores, taquicardia,
tontura e sonolência.

Eufilina AP

EV/IM pura

01 amp. Em 100 ml
de SF ou SG5%

EV: monitorização cardíaca.
IM extremamente dolorosa.

Amiodarona
150mg/3ml
Ranitidina 50mg

Ancoron

EV

Antiasmático, broncodilatador,
doença pulmonar obstrutiva
crônica.
Antiarrítmico

Antak

EV

15 ml AD ou infusão
c/ SF0, 9%.

Antiulceroso, esofagites de
refluxo e gastrites agudas e
crônicas.

EV infusão lenta.

Atenolol 50mg

Atenol

VO

Não dilui

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
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Cuidados gerais.

Afrin
Afrin

Monitorização Cardíaca

Cuidados gerais.
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Atropina 0,5mg e 0
025mg
Benzilpinicilina
benzatina
Bicarbonato de
sódio 8,4%/10 ml
Biperideno 5mg/ml

Não tem

EV/IM

Não dilui

PCR, bradicardia, arritmia.

Benzetacil

IM profunda

três ml de AD

Antibiótico

Akineton

EV/IM

01 amp. + 4mlAD

Antiparkinsoniano, síndrome
extrapiramidal medicamentosa.

Terbutalina

Bricanyl 0,5mg/ml

SC

Pura ou diluída c/ AD
CPM

Broncodilatador, miorrelaxante
uterino.

Captopril
Cefalotina 1g

Capoten
Keflin

VO/SL
IM/EV

Não tem
10 ml AD ou infusão
com SF0, 9%.

Hipertensão
Antibiótico/ antibacteriano

Cetoprofeno pó
100mg
Cetoprofeno Ampola
100mg

Profenid

EV

Profenid

IM

100mg em 100 ml de
SF0, 9%.
Já vem diluído

Cimetidina 300mg/2
ml

Tagamet

IM/EV

Analgésico, antitérmico,
antireumático, antienxaquecoso
Analgésico, antitérmico,
antireumático,
antienxaquecoso.
Antiulceroso, esofagite,
diminuição da acidez gástrica.

Clonidina 0,15mg
Cloreto de Sódio

Atensina
Nacl

VO
VO/EV

Cloridrato de
Ondansetrona
2mg/ml

Ondansetrona

Clorpromazina 25mg

Amplictil

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

20 ml SF0, 9% ou
infusão rápida em
125 ml de SF0, 9%.

Obs. Sinais de
atropelações.
Realizar administração
rápida c/ agulha 25x8, 0.

EV ou IM, 2mg por dose
(não aplicar + do que 4
doses nas 24h).
Hipotensão ou hipertensão,
diluir com no máximo 1 ml
de AD, pois a via é SC.
Reações adversas:
cefaléia, náusea, rash
cutâneo.
Infusão lenta em 30 a
60min.
Cuidados Gerais.

IM: extremamente doloroso
Adm. lenta previne arritmia
cardíaca, hipotensão e
convulsão.

Diabetes Mellitus
descompensada, desidratação.

Jamais administrar sem
diluir.

EV

Diluir em grandes
quantidades de SF0,
9%.
Diluir SF0, 9% ou SG
5 % em 50-100ml
Aplicar de 15mintos a
1hora

Náuseas e vômitos

IM

Não diluir

Anti-psicótico e neuroléptico

Infusão lenta em 30 a
60min. Reações adversas:
cefaléia, sensação de calor
ou rubor e no local da
punção.
Aplicar profundamente. Ao
manipular ampola, ter
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Complexo
Vitamínico B
Dalsy
Dexametasona
4mg/ml
Deslanósido
0,2mg/ml
Diazepan 10mg

cuidado pode causar
dermatite de contato.
Cuidados gerais.

Não tem

EV/VO

125 ml SF0, 9%
lento.

Reposição vitamínica,
desnutrição.

Decadron

IM/EV

Diluir com AD CPM

Corticosteróide, antiinflamatório
esteróide e antialérgico.

IM: aplicar profunda e
lentamente.

Dienpax

IM/EV

IM/EV pura

Tranqüilizante, ansiolítico.

Diazepan 5mg/10mg

Dienpax

VO

Não tem

Tranqüilizante, ansiolítico.

Diclofenaco de sódio
75mg
Dimenidrinato B6

Voltaren

IM/VO

Não diluir

Analgésico, antiinflamatório.

EV: depressão respiratória
e bradicardia. Aplicação
lenta.
Resultados mais lentos do
que EV/IM
Jamais administrar EV

Dramin B6

IM
IM/VO/EV

Pode ser diluído com
AD
EV: diluir em 10ml de
AD

Antiemético, antivertiginoso e
anti-histamínico.
Analgésico e antitérmico

Cedilanide

Dipirona sódica

Novalgina

Dipropionato de
betametasona
Dopamina
Midazolan 15mg/3
ml

Diprobeta/
Diprospan
Dormonid

VO/IM/EV

12 ml de AD

Indutor do sono, normalmente
usado como pré - anestésico.

Escopolamina
20mg/ml
Escopolamina +
dipirona
Fenitoína sódica

Buscopan Simples

EV/IM

Antiespasmódico, analgésico.

Buscopan
Composto
Hidantal

EV/IM

Fenobarbital
200mg/ml

Gardenal

IM/EV

EV: 20 ml AD ou
infusão lenta com SF
EV: 20 ml AD ou
infusão lenta com SF
Infusão lenta em 125
ml de SF
SN diluir em AD

Fenoterol 5mg

Berotec

Inalatório

CPM
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EV

Anti – espasmódico, analgésico
Anticonvulsivante,
antiepiléptico, antinevrálgico
Sedativo, anticonvulsivante,
antiepiléptico.
Broncodilatador

Exclusivamente IM
Em abocath não é preciso
diluir

EV: só deverá ser utilizado
se estiverem disponíveis
materiais de reanimação
Administrar diluído. Obs.
Sinais de hipotensão
Obs. Sinais de hipotensão
De preferência utilizar
bureta.
Não deve ser diluído em
SF. EV: deve ser usada
bomba de infusão
Pode provocar taquicardia,
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Furosemida

Lasix

VO/EV/IM

Não diluir

Crise hipertensiva diurético

Glicose 50%
Gluconato de Cálcio
10%

Não tem
Não tem

EV
EV

Não diluir
100 ml em SF0, 9%
lento.

Hipoglicemia severa
Melhora contração cardíaca

Haloperidol 5mg/ml

Haldol

EV/IM profunda

125 ml em SG5%

Antipsicótico neuroléptico

Heparina 5000UI

Liquemine

EV/SC

Diluição com AD

Anticoagulante

Insulina

Iolin

SC

Não diluir

Hipoglicemiantes

Filoquinona

Kanakion

IM

Diluir com AD CPM

Vitamina K p/ prevenção de
hemorragia.

Ipatrópio
Isossorbida 5mg
Meperidina 50mg/ml

Atrovent
Isordil
Dolantina

Inalatório
SL
IM/EV

COM em SF0, 9%.
Não diluir
8 ml de AD

Prednisona

Meticorten

VO

Não diluir

Metoclopramida

Plasil

IM/EV/VO

5ml AD para Scalp

Morfina 10mg/ml

Dimorf

EV/IM/SC

9ml de AD

Prometazina
Hidrocortisona

Fenergan
Solu - Cortef

EV/IM/Tópico
IM/EV

5ml AD para Scalp
EV: 20 ml AD ou
infusão com SF0, 9%
125 ml.
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Analgésico opióide

Antiinflamatório esteróide e
imunossupressor utilizado em
doenças endócrinas,
reumáticas e alérgicas.
Antiemético

Para dores intensas,
analgésicas, opióide.
Reações alérgicas, sedativas.
Antiinflamatório esteróide,
crises graves de asma
brônquica, choque, etc.

sudorese e tremores nas
mãos. Prestar atenção na
dose prescrita.
IM: não é usual.
Obs. Sinais de hipotensão
Monitorar glicose (HGT)
Cuidados gerais.

Não diluir com SF, pois
ocorre precipitação.
Cuidar com o volume na via
SC
Utilizar sempre seringas
graduadas em UI
Se administrado EV, poderá
levar ao choque anafilático
e a morte.

Pode provocar: taquicardia,
depressão respiratória,
tontura, agitação, etc.
Os corticóides provocam
aumento da excreção de
potássio e promovem
retenção líquida e de sal.
Contra – indicado para
pacientes com síndrome de
Parkinson e epilépticos.
Depressão respiratória.
Cuidados gerais.
EV: Administrar lentamente.
IM profunda.
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IM: com diluente
próprio
Com diluente próprio.

Tenoxican

Tilatil

IM/EV

Tramadol 100mg

Tramal

IM/EV

IM direto, EV 8 ml de
AD ou infusão lenta.

Analgésico de ação central,
opióide.

Naloxona

Narcan

EV

Não diluir

Antagonista dos opióides (ex:
morfina)

KCl

Não tem

VO/EV

Insuficiência renal

Codeína +
Homatropina +
Dipirona
Dorscopena
Metronidazol
Sulfato de Magnésio

Bromalgina

EV

Diluído em grande
quantidade de SF0,
9%.
50 ml SF lento em
30min.

Dor intensa

Cuidados gerais.

Não tem
Flagil
Não tem

EV
Ev
EV

7ml AD ou SF0,9%
Já vem diluído
100 ml SF lento em
01h

Dor moderada
Antibiótico
Anticonvulsivante,
hipomagnesia.

Cuidados gerais.
Cuidados gerais.
Cuidados gerais.
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Antiinflamatório não esteróide,
antireumático.

EV: não se recomenda
administrá-lo sob a forma
de infusão.
Monitorizar SV e obs.
Sinais de depressão
respiratória.
Reações: hipertensão,
taquicardia, edema
pulmonar.
Jamais administrar sem
diluir.
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34 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS
POR QUE:
- Garantir soluções anti-sépticas seguras, sem risco de contaminação;
- Padronizar a técnica para toda as unidades de saúde, melhorando a qualidade da assistência.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Solução de água e sabão neutro liquido;
- Pano limpo e seco;
- Escova de cabo longo;
- Esponja macia de limpeza;
- Hipoclorito de sódio 1%.
Procedimento:
- Lavar as mãos;
- Colocar as luvas de procedimento;
- Reunir o material necessário;
- Desprezar solução residual;
- Proceder á limpeza com água e detergente, lavar externamente com esponja, incluindo a tampa;
- Usar o mesmo processo internamente utilizando a escova;
- Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
- Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre pana limpo e seco, até secar bem;
- Imergir as almotolias e tampas em solução de hipoclorito de sódio por 30 minutos;
- Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água corrente e deixar secar
bem;
- Colocar a solução indicada e rotular com o tipo de solução e data da troca.
- A quantidade de solução abastecida deve ser suficiente para uso diário ou semanal;
- Guardar em recipiente com tampa os que não usarem.
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- Após sete dias de uso ou término do produto.
- Proceder à limpeza na troca dos produtos das almotolias e a cada sete dias.
ONDE:
- Em todas as Unidades Básicas e Pronto Atendimento.
RESULTADOS ESPERADOS:
-Evitar a contaminação;
- Manter ambiente livre de microrganismos.

35 - LIMPEZA DE GELADEIRA
POR QUE:
- Manter as condições ideais de conservação dos medicamentos que necessitam de refrigeração.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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QUEM:
- Equipe de enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Luvas de procedimento, balde, esponja, panos Limpos, sabão neutro;
Procedimento:
- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerina do a 70% antes e após as atividades;
- Colocar os EPIs;
- O degelo/limpeza da geladeira de medicamentos deverá acontecer a cada 30 dias, ou quando a
camada de gelo atingir 0,5 centímetros;
- Transferir os medicamentos para outra geladeira (pode ser em outro setor próximo) ou para uma caixa
térmica com gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2ºC a +8ºC);
- Desligar a tomada;
- Não mexer no termostato;
- Abrir as portas da geladeira e do congelador, até que todo o gelo aderido se desprenda;
- Não usar faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção mais rápida do gelo, pois esse procedimento
pode danificar os tubos de refrigeração;
- Limpar a geladeira com um pano umedecido em solução de água com sabão neutro;
- Não jogar água no interior do refrigerador;
- Após a limpeza ligar a geladeira e recolocar o termômetro;
- Manter as portas fechadas por uma hora, verificando a temperatura após esse período.
- Quando a mesma estiver entre +2ºC e +8°C recolocar os medicamentos nos seus devidos lugares.
- Registro: O procedimento de degelo/limpeza da geladeira deverá ser registrado na mesma planilha
onde é feito o registro do controle de temperatura;
Observações:
- Não utilizar a porta da geladeira para armazenar nenhum tipo de medicamento. Todos deverão estar no
interior, acomodados nas prateleiras onde a oscilação da temperatura é menor.
- Para verificar se a borracha da porta da geladeira está vedando adequadamente, deve-se pegar uma
tira de papel com 3 mm de largura aproximadamente e colocá-la entre a borracha da porta e a geladeira.
Se ao puxar o papel a borracha apresentar resistência está em perfeito estado, porém se o papel sair
com facilidade deverá ser trocada a borracha. Este teste deverá ser feito em vários pontos da porta,
especialmente nos quatro ângulos.
-Lavar as mãos.
QUANDO:
- O degelo/limpeza da geladeira de medicamentos deverá acontecer a cada 30 dias, ou quando a camada de
gelo atingir 0,5 centímetros.
ONDE:
- Nas Unidades Básicas de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter as condições ideais de concervação dos medicamentos que necessitam de refrigeração.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.

36 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE NEBULIZADORES E EXTENSOR
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através de nebulizadores.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúdes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701
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QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material;
- EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção);
- Solução de água e detergente;
- Hipoclorito de sódio a 1%;
- Recipiente opaco com tampa;
- Balde ou bacia plástica com tampa (opacos);
- Compressas ou panos limpos e secos;
- Seringa de 20 ml ou medidor.
- Escova ou esponja,
- Hipoclorito de sódio 2% 25 ml e água 975 ml, (água sanitária comercializada) ou, álcool 70% sem diluir;
Procedimento:
- Separar o material necessário:
- Colocar o EPI;
- Desconectar as peças, lavando cada uma cuidadosamente com água e detergente;
- Lavar as máscaras, porta líquidos (cachimbo) com água e sabão utilizando-se de escova ou esponja;
- Injetar a solução de água e detergente na luz do tubo com ajuda de uma seringa de 20 ml;
- Enxaguar o tubo com água corrente, usando o mesmo processo anterior para parte interna;
- Colocar para escorrer ou secar com ar comprimido;
- Enxaguar as demais peças rigorosamente interna e externamente;
- Deixar escorrer sobre um pano limpo, completar a secagem manualmente se necessário;
- Imergir todas as peças em solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos; no recipiente opaco e com tampa.
- Retirar as peças da solução com luvas de procedimento e/ou pinça longa;
- Enxaguar as peças rigorosamente em água corrente;
- Secar com pano limpo, todos os componentes;
- Guardar as peças montadas em recipiente tampado;
- Acondicionar em caixas limpas e fechadas ou envoltas em compressas limpas e colocar em saco
plástico.
- Desprezar a solução de hipoclorito, enxaguar e secar o recipiente a cada 12h;
- A solução de hipoclorito deverá ser trocada a cada 12 horas, enxaguar e secar o recepiente;
- Rotular com data, horário, assinatura e número do Coren do responsável.
- Manter área limpa e organizada;
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- Após cada uso e a cada 24h quando realizada inalação contínua;
ONDE:
- Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e garantir a limpeza dos equipamentos e da sala.

37 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS LAVAGEM DAS MÃOS
POR QUE:
- Prevenção e redução da transmissão de microrganismos entre profissionais e pacientes
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701
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QUEM:
- Equipe de enfermagem e todos os profissionais de saúde
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Água;
- Sabão líquido / clorhexidina e pausa;
- Papel toalha.
Procedimento:
-Retirar anéis, pulseiras e relógio e arregaçar as mangas até altura do cotovelo;
-Abrir a torneira sem encostar-se a pia e molhar as mãos a partir dos pulsos na direção dos dedos;
- Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos;
-Friccionar toda a superfície de 10 a 15 segundos:
- palma contra palma;
- palma direita sobre dorso esquerdo entrelaçando os dedos;
- palma esquerda sobre dorso direito, entrelaçando os dedos;
- palma contra palma com os dedos entrelaçados, friccionando os espaços interdigitais;
- parte posterior dos dedos em oposição à palma, com movimentos de vai e vem;
- rotação dos polegares direito e esquerdo;
- Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda fechada em concha
fazendo movimento circular e vice-versa;
- Esfregar punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita em movimento circular e vice-versa;
-Enxaguar as mãos sem encostá-las na pia/torneira, no sentido dos dedos para os punhos;
-Enxugar as mãos com papel toalha, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos;
-No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilizar papel toalha.
-Recomendações:
· As mãos devem ser lavadas: antes de iniciar qualquer procedimento com o paciente e após o mesmo;
quando for manusear medicamento e alimentos; após assuar o nariz; após o contato com materiais ou
superfícies contaminadas; antes e após uso do banheiro e sempre que terminar o trabalho.
· Retirar sempre anéis e pulseiras antes de cuidar dos pacientes.
· Manter unhas curtas e limpas e não utilizar unhas artificiais.
· Evite espirrar água em si próprio ou no assoalho, pois, os microrganismos disseminam-se com maior
facilidade em superfícies úmidas, e assoalhos escorregadios são perigosos.
QUANDO:
- Antes e após cada procedimento ou manipulação do paciente.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Manter a integridade da mucosa e da pele e prevenir infecção.
- Garantir a correta lavagem das mãos;
- Evitar transmissão cruzada de infecção.
- Facilitar, estimular e aumentar a freqüência da higienização e anti-sepsia

38 – LIMPEZA DE AUTOCLAVE
POR QUE:
- Realizar limpeza da autoclave na Central de Material e Esterilização.
- Prevenção e redução da transmissão de microrganismos entre profissionais e pacientes
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701
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QUEM:
- Equipe técnica de enfermagem;
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPIs: Gorro, avental impermeável e luvas de borracha;
- Balde com água e detergente líquido neutro;
- Balde com água;
- Pano Úmido;
- Pano Seco.
Procedimento:
- Higienizar as mãos conforme procedimento operacional;
- Desligar o aparelho da tomada;
- Esperar o resfriamento completo do aparelho;
- Retirar toda água do aparelho;
- Vestir EPIs conforme indicação;
- Lavar com água e sabão todas as superfícies internas e externas, utilizando esponja;
- Enxaguar muito bem com pano úmido;
- Secar com pano seco.
- Esvaziar e limpar bem a caldeira de água;
- Colocar água na caldeira, até cobrir o descanso do cesto após a limpeza;
- Higienizar as mãos;
- Limpar e guardar o material usado na limpeza;
- Retira e guardar os EPIs;
- Lavar as mãos;
- Registrar em planilha a limpeza.
Recomendações:
- Antes de iniciar o uso abrir a tampa e colocar água na caldeira, até cobrir o descanso do cesto;
-A água na caldeira deve ser trocada, semanalmente ou diariamente, conforme necessidade.
- Manter o equipamento seco, quando não estiver em uso.
- Verificar sempre o nível da água antes de nova autoclavação, trocando a água após cada
esterilização.
-A sujeira na água da caldeira e/ou dos cestos e grades acelera a corrosão do material e interfere na
eficiência do equipamento.
QUANDO:
- Diariamente ou sempre que houver necessidade.
ONDE:
- Nas Unidades de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Realizar limpeza da autoclave na Central de Material e Esterilização.

39 - RECEPÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701
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COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPI (jaleco, touca, avental impermeável, máscara, luvas de procedimento e óculos de acrílico);
balde, bacias, esponja, escovas, panos limpos, sabão em pó, sabão liquido, hipoclorito.
Procedimento:
-Lavar as mãos e antes e após executar as atividades e colocar os EPIs;
-Solicitar ao higienizador para realizar a limpeza diária no final do turno e sempre que necessário;
- Fazer desinfecção das mesas e bancadas com álcool a 70% no inicio do turno e s/necessário;
- Solicitar ao higienizador realizar a limpeza semanal nas prateleira com água e sabão;
- Fazer desinfecção das prateleiras com álcool a 70% a cada turno e quando necessário;
- Usar EPI durante a conferência dos instrumentais (avental, luvas de procedimento, touca).
Recebimento de Material das salas de procedimentos
- Receber todo o material contaminado conferindo rigorosamente a integridade e se está completo;
- Relacionar no livro próprio todo o instrumental com as observações necessárias (pinça quebrada, tesoura sem
corte, etc);
- Anotar em livro controle de material as alterações encontradas e a quantidade total diariamente;
- Efetuar a limpeza e / ou desinfecção do material conforme rotina do setor;
- Encaminhar o material para a área de Preparo e esterilização;
- Separar o instrumental referente a cada pacote por procedimento (pinças do pacote de curativo);
- Manter a bancada livre e anotar no livro de instrumentais as pendências (danificados, incompletos);
- Encaminhar para o enfermeiro os instrumentais danificados para providencias devidas;
- Manter os armários e prateleiras em ordem;
- Preparar soluções e recipientes que serão usados para desinfecção de material;
- Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvida no desenvolvimento das atividades.
- Receber e conferir as roupas da cama;
-Colocar para lavar na maquina quando a quantidade estiver suficiente;
-Retirar as roupas após lavagem e dobrar e guardar no local apropriado;
- Manter a área limpa e organizada.
Entrega do Material para as salas de procedimentos
No horário pré-estabelecido o funcionário da sala irá buscar o material esterilizado;
- A responsável do setor deverá fornecer o material será relacionado e anotado na planilha, que após ser
conferido deverá ser assinado pelo funcionário da sala que está retirando os instrumentais mal;
-Lavar as mãos.
QUANDO:
- Diariamente e quando houver a necessidade.
ONDE:
- Nas Unidades Básicas de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.

40 - ÁREA DE EXPURGO
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.
QUEM:
- Equipe de enfermagem.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701
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COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPI (jaleco, touca, avental impermeável, máscara, luvas de procedimento e
(óculos de acrílico);
-Balde;
-Bacias
-Esponja;
-Escovas;
-Panos Limpos;
-Sabão Pó;
-Sabão liquido;
-Hipoclorito.
Procedimento:
- Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
- Colocar os EPIs;
-Solicitar ao higienizador realizar a limpeza diária no final do turno e sempre que necessário;
- Fazer desinfecção das bancadas com álcool a 70% a cada turno e quando necessário;
-Solicitar ao higienizador realizar a limpeza semanal nas prateleira com água e sabão;
- Fazer desinfecção das prateleiras com álcool a 70% a cada turno e quando necessário;
- Receber todo o material contaminado conferindo rigorosamente limpeza, integridade;
- Observar se o material recebido está completo;
- Anotar em livro controle de material as alterações encontradas;
- Efetuar a limpeza e / ou desinfecção do material conforme rotina do setor;
- Encaminhar o material para a área de Preparo;
- Preparar soluções e recipientes que serão usados para desinfecção de material;
- Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvida no desenvolvimento das atividades.
- Receber e conferir as roupas da cama;
-Colocar para lavar na maquina quando a quantidade estiver suficiente;
-Retirar as roupas após lavagem e dobrar e guardar no local apropriado;
-Lavar as mãos.
QUANDO:
- Diariamente e quando houver a necessidade.
ONDE:
- Nas Unidades Básicas de Saúde
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.

41 - EMPACOTAMENTO DE MATERIAL –TÉCNICA DO ENVELOPE
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção);
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
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- Campo em tecido de algodão cru, papel grau cirúrgico ou não tecido;
- Material a ser empacotado;
- Fita teste para autoclave a vapor.
Procedimento:
- Lavar as mãos.
- Colocar os EPIs;
- Separar todo o material necessário:
- Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro do campo;
- Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa na ponta;
- Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo uma dobra externa na
ponta;
- Repetir o procedimento com a outra lateral;
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, fazendo uma prega na
ponta;
- Fechar o pacote com a fita teste para autoclave, envolvendo todo o pacote até ultrapassar 3cm do encontro da
fita.
- Rotular com data, nome e número do Coren do responsável pelo preparo dos pacotes.
- Manter área limpa e organizada;
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- Após cada uso e após a limpeza do material.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e garantir a material e equipamentos em condições de uso adequado.

42 - EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA RETIRADA DE PONTO
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção);
- 01 pinça Adson com dente de rato
- 01 pinça hemostática reta
- 01 tesoura delicada (de íris) reta ponta fina
- campo duplo 35 x 35 cm de algodão ou papel crepado
- rótulo de identificação preenchido
- fita teste para autoclave
- 04 gazinhas 7,5 x 7,5 cm
Procedimento:
- Lavar as mãos.
- Colocar os EPIs;
- Separar todo o material necessário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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- Conferir limpeza e integridade do material;
- Abrir o campo duplo ou papel em posição diagonal sobre o balcão;
- Colocar no centro do campo 04 gazes, divididas em 02 grupos;
- Proteger a ponta da tesoura semi-aberta com uma gaze e colocá-la no centro do campo;
- Colocar a pinça Adson semi-aberta ao lado da tesoura;
- Empacotar conforme a técnica do envelope;
- Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro do campo;
- Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa na ponta;
- Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo uma dobra externa na
ponta;
- Repetir o procedimento com a outra lateral;
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, fazendo uma prega na
ponta;
- Fechar o pacote com a fita teste para autoclave, envolvendo todo o pacote até ultrapassar 3 cm do encontro da
fita.
- Fixar o rótulo com identificação;
-Rotular os pacotes com a data da esterilização e nome de quem preparou;
- Encaminhar o pacote à área de esterilização.
- Manter a área limpa e organizada.
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- Após cada uso e após a limpeza do material.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
- Agilidade no atendimento.

42 - EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA CURATIVO
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção);
- 01 pinça hemostática reta;
- 01 pinça anatômica serrilhada;
- campo duplo, 35 x 35 cm de algodão ou papel crepado ou grau cirúrgico;
- rótulo de identificação preenchido
- fita teste para autoclave
- 04 gazes 7,5 x 7,5 cm
Procedimento:
- Lavar as mãos.
- Colocar os EPIs;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
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- Separar todo o material necessário:
- Conferir limpeza e integridade do material;
- Abrir o campo duplo ou papel em posição diagonal sobre o balcão;
- Colocar no centro do campo 04 gazes, divididas em 02 grupos;
- Colocar as pinças semi-abertas no centro do campo;
- Proteger a ponta das pinças semi-aberta com uma gaze e colocá-la no centro do campo;
- Colocar a pinça hemostática reta semi-aberta ao lado da pinça anatômica serrilhada;
- Empacotar conforme a técnica do envelope;
- Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro do campo;
- Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa na ponta;
- Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo uma dobra externa na
ponta;
- Repetir o procedimento com a outra lateral;
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, fazendo uma prega na
ponta;
- Fechar o pacote com a fita teste para autoclave, envolvendo todo o pacote até ultrapassar 3 cm do encontro da
fita.
- Fixar o rótulo com identificação;
-Rotular os pacotes com a data da esterilização e nome de quem preparou;
- Encaminhar o pacote à área de esterilização.
- Manter a área limpa e organizada.
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- Após cada uso e após a limpeza do material.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
- Agilidade no atendimento.

43 - EMPACOTAMENTO DE GAZE PARA CURATIVO
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através das gazes.
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- EPIs;
- 06 a 10 gazes pequena
- papel crepado (25 x 25 cm)
- fita teste para autoclave.
Procedimento:
- Lavar as mãos.
- Colocar os EPIs;
- Separar todo o material necessário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
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- Abrir o campo duplo ou papel em posição diagonal sobre o balcão;
- Colocar no centro do campo 06 a 10 gazes pequena;
- Colocar as gazes uma sobre a outra no centro do campo;
- Empacotar conforme a técnica do envelope;
- Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro do campo;
- Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa na ponta;
- Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo uma dobra externa na
ponta;
- Repetir o procedimento com a outra lateral;
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, fazendo uma prega na
ponta;
- Fechar o pacote com a fita teste para autoclave, envolvendo todo o pacote até ultrapassar 3 cm do encontro da
fita.
- Fixar o rótulo com identificação;
-Rotular os pacotes com a data da esterilização e nome de quem preparou;
- Encaminhar o pacote à área de esterilização.
- Manter a área limpa e organizada.
- Lavar as mãos.
Observações:
- Este pacote poderá ser confeccionado no papel grau cirúrgico.
- Não é recomendado o invólucro em papel Kraft no processo de esterilização.
QUANDO:
- Sempre que necessário para manter material pronto para uso.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais
- Padronizar a técnica para todas as unidades ambulatórias.
- Agilidade e garantia de atendimento seguro e livre de contaminação.

44 - EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA SUTURA
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através dos materiais.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde do município.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- 01 campo duplo de algodão externo ou papel crepado 75 x 75 cm
- 01 campo duplo interno de algodão ou papel crepado 75 x 75 cm(embalar separado)
- 01 campo fenestrado 40 x 40 cm c/ diâmetro de 10 cm(embalar separado)
- 01 big gaze dupla;
- 06 gaze pequena;
- 01 pinça anatômica c/dente de rato;
- 01 porta-agulha Hegar 14 cm
- 01 tesoura ponta fina 14 cm.
Procedimento:
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- Lavar as mãos e colocar os EPIs;
- Separar todo o material necessário;
- Conferir limpeza e integridade do material;
- Abrir o campo duplo ou papel em posição diagonal sobre o balcão;
-Colocar a big gaze no centro do campo c/ o instrumental sobre a big gaze e as pontas voltadas p/esquerda;
- Deixar as pinças semi-abertas, protegendo a ponta da tesoura com uma gaze;
- Colocar no centro do campo as 6 gazes pequena sobre o material;
- Empacotar conforme a técnica do envelope;
- Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro do campo;
- Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa na ponta;
- Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo uma dobra externa na
ponta;
- Repetir o procedimento com a outra lateral;
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, fazendo uma prega na
ponta;
- Fechar o pacote com a fita teste para autoclave.
- Fixar o rótulo com identificação do material;
-Rotular os pacotes com a data da esterilização e nome de quem preparou;
- Encaminhar o pacote à área de esterilização.
- Manter a área limpa e organizada.
- Lavar as mãos.
Observação:
Os pacotes cirúrgicos (Pequena Cirurgia, Drenagem, Extração de Unha e outros) são preparados conforme
rotina técnica acima, variando apenas os instrumentais utilizados nos procedimentos cirúrgicos.
QUANDO:
- Sempre que necessário para manter material pronto para uso.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Agilidade e garantia de atendimento seguro e livre de contaminação.

45 - TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVE
POR QUE:
- Prevenir infecções passíveis de transmissão através de instrumentais e equipamentos.
- Padronizar a técnica para todas as unidades de saúde.
QUEM:
- Técnico e auxiliar de Enfermagem.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
_ 01 incubador biológico;
_ 01 pacote para esterilização se possível contendo tecido gazes;
_ 01 ampola de indicador biológico;
_ Impresso de controle de resultados
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_ Pacotes a serem esterilizados
_ Fita teste para autoclave
Procedimento:
- Separar o material necessário:
- Identificar a ampola de indicador biológico colocando: número da autoclave, nível escolhido, número
do ciclo e data;
- Colocar a ampola de indicador biológico no centro do pacote, entre as gazes;
- Fechar o pacote, conforme a técnica do envelope, identificando-o;
- Colocar o pacote teste dentro da autoclave sobre a grade;
- Posicionar o pacote teste, no local escolhido da autoclave sobre a grade, entre os demais pacotes;
- Realizar o ciclo de esterilização;
- Retirar o pacote após o esfriamento;
- Abrir o pacote retirando a ampola de teste biológico;
- Quebrar a ampola e colocá-la no incubador, juntamente com a ampola teste;
- Proceder a 1ª leitura a partir de 6 horas de incubação ou conforme orientação do fabricante;
- Fazer as leituras seguintes no intervalo máximo de 12 em 12 horas até completar 48 horas de
incubação;
- Retirar as ampolas do incubador e verificar o resultado final;
- Preencher o impresso de controle dos resultados;
- Suspender a utilização do material autoclavado durante o teste, caso ocorra mudança de coloração
na ampola;
- Repetir o teste utilizando novo pacote;
- Solicitar avaliação técnica da autoclave caso persista a alteração na coloração da ampola;
- Manter a área limpa e organizada;
- Lavar as mãos.
QUANDO:
- No 1º ciclo de autoclave mensal;
- Após a manutenção preventiva e corretiva da autoclave.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e garantir a esterilização dos instrumentais e demais.
TESTE BIOLÓGICO DA AUTOCLAVE
Dia/ Mês

Hora

Resultado

Dia/ Mês

Hora

Resultado
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Dia/ Mês

Hora

Resultado

Dia/ Mês

Hora

Resultado

Dia/ Mês

Hora

Resultado

Dia/ Mês

Hora

Resultado

45 - TESTE RÁPIDO HIV
POR QUE:
- Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno HIV por imunocromatografia.
QUEM:
- Técnico de Enfermagem e Enfermeiros.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Teste que estiver em estoque;

- Material recomendado pelo teste em estoque;
- Instruções do uso do kit;
- Luvas de procedimento;
- Caixa de descarte para material perfuro cortante, se necessário;
- Ficha de Investigação;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Procedimento:

-Informar ao usuário ou acompanhante sobre o procedimento;
- Realizar o aconselhamento pré-teste com assinatura do Termo de consentimento;
- Higienizar as mãos;
-Verificar a data da validade do teste antes de abrir a embalagem, seguir orientações
conforme bula, considerando que cada laboratório produz teste com especificações próprias;
- Seguir coleta de material conforme bula do kit em uso;
- Qualquer “anomalia” durante a coleta, colher nova amostra;
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- Seguir as instruções da bula quanto ao armazenamento, tempo de espera e leitura do
resultado;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Entregar ao paciente o resultado;
- Colocar luvas de procedimento;
- Recolher o material do local e encaminhar o mesmo para os locais adequados;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Higienizar as mãos;
- Fazer o registro no prontuário / SISTEMA.
QUANDO:
- Em todo momento oportuno, o teste rápido deverá ser ofertado para fins de diagnóstico precoce.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e co-infecções dos casos de HIV em toda a população.
Obs: Seguir rigorosamente o orientado na bula para resultado não reagente, resultado reagente, e para teste
inválido. -sendo positivo o resultado, orientar paciente sobre encaminhamento e serviço de referência, conforme
protocolo pós-teste e sendo negativo orientações preventivas para DST´S.

46 - TESTE RÁPIDO SÍFILIS
POR QUE:
- Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno treponema pallidum por

imunocromatografia.
QUEM:
- Técnico de Enfermagem e Enfermeiros.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Teste que estiver em estoque;

- Material recomendado pelo teste em estoque;
- Instruções do uso do kit;
- Luvas de procedimento;
- Caixa de descarte para material perfuro cortante, se necessário;
- Ficha de Investigação;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Procedimento:

-Informar ao usuário ou acompanhante sobre o procedimento;
- Realizar o aconselhamento pré-teste com assinatura do Termo de consentimento;
- Higienizar as mãos;
-Verificar a data da validade do teste antes de abrir a embalagem, seguir orientações
conforme bula, considerando que cada laboratório produz teste com especificações próprias;
- Seguir coleta de material conforme bula do kit em uso;
- Qualquer “anomalia” durante a coleta, colher nova amostra;
- Seguir as instruções da bula quanto ao armazenamento, tempo de espera e leitura do
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resultado;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Entregar ao paciente o resultado;
- Colocar luvas de procedimento;
- Recolher o material do local e encaminhar o mesmo para os locais adequados;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Higienizar as mãos;
- Fazer o registro no prontuário / SISTEMA.
QUANDO:
- Em todo momento oportuno, o teste rápido deverá ser ofertado para fins de diagnóstico precoce.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e co-infecções dos casos de Sífilis em toda a população.
Obs: Seguir rigorosamente o orientado na bula para resultado não reagente, resultado reagente, e para teste
inválido. -sendo positivo o resultado, orientar paciente sobre encaminhamento e serviço de referência, conforme
protocolo pós-teste e sendo negativo orientações preventivas para DST´S.

47 - TESTE RÁPIDO HEPATITE B
POR QUE:
- Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno HVB por imunocromatografia.
QUEM:
- Técnico de Enfermagem e Enfermeiros.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Teste que estiver em estoque;

- Material recomendado pelo teste em estoque;
- Instruções do uso do kit;
- Luvas de procedimento;
- Caixa de descarte para material perfuro cortante, se necessário;
- Ficha de Investigação;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Procedimento:

-Informar ao usuário ou acompanhante sobre o procedimento;
- Realizar o aconselhamento pré-teste com assinatura do Termo de consentimento;
- Higienizar as mãos;
-Verificar a data da validade do teste antes de abrir a embalagem, seguir orientações
conforme bula, considerando que cada laboratório produz teste com especificações próprias;
- Seguir coleta de material conforme bula do kit em uso;
- Qualquer “anomalia” durante a coleta, colher nova amostra;
- Seguir as instruções da bula quanto ao armazenamento, tempo de espera e leitura do
resultado;
- Retirar as luvas de procedimentos;
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- Entregar ao paciente o resultado;
- Colocar luvas de procedimento;
- Recolher o material do local e encaminhar o mesmo para os locais adequados;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Higienizar as mãos;
- Fazer o registro no prontuário / SISTEMA.
QUANDO:
- Em todo momento oportuno, o teste rápido deverá ser ofertado para fins de diagnóstico precoce.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e co-infecções dos casos de HVB em toda a população.
Obs: Seguir rigorosamente o orientado na bula para resultado não reagente, resultado reagente, e para teste
inválido. -sendo positivo o resultado, orientar paciente sobre encaminhamento e serviço de referência, conforme
protocolo pós-teste e sendo negativo orientações preventivas para DST´S.

48 - TESTE HEPATITE C
POR QUE:
- Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno HVC por imunocromatografia.
QUEM:
- Técnico de Enfermagem e Enfermeiros.
COMO: (MATERIAL/PROCEDIMENTO)
Material:
- Teste que estiver em estoque;

- Material recomendado pelo teste em estoque;
- Instruções do uso do kit;
- Luvas de procedimento;
- Caixa de descarte para material perfuro cortante, se necessário;
- Ficha de Investigação;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Procedimento:

-Informar ao usuário ou acompanhante sobre o procedimento;
- Realizar o aconselhamento pré-teste com assinatura do Termo de consentimento;
- Higienizar as mãos;
-Verificar a data da validade do teste antes de abrir a embalagem, seguir orientações
conforme bula, considerando que cada laboratório produz teste com especificações próprias;
- Seguir coleta de material conforme bula do kit em uso;
- Qualquer “anomalia” durante a coleta, colher nova amostra;
- Seguir as instruções da bula quanto ao armazenamento, tempo de espera e leitura do
resultado;
- Retirar as luvas de procedimentos;
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- Entregar ao paciente o resultado;
- Colocar luvas de procedimento;
- Recolher o material do local e encaminhar o mesmo para os locais adequados;
- Retirar as luvas de procedimentos;
- Higienizar as mãos;
- Fazer o registro no prontuário / SISTEMA.
QUANDO:
- Em todo momento oportuno, o teste rápido deverá ser ofertado para fins de diagnóstico precoce.
ONDE:
-Em todas as unidades de saúde.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Evitar a propagação de infecções e co-infecções dos casos de HVC em toda a população.
Obs: Seguir rigorosamente o orientado na bula para resultado não reagente, resultado reagente, e para teste
inválido. -sendo positivo o resultado, orientar paciente sobre encaminhamento e serviço de referência, conforme
protocolo pós-teste e sendo negativo orientações preventivas para DST´S.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 003/2021 DE 20 DE MAIO DE 2021.
“Regulamenta o Regimento Interno de
Enfermagem na Atenção Primaria no
Município de Ibotirama -BA”.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a legislação que regulamenta o exercício profissional da
categoria (Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87) estabelece as atribuições dos
diferentes níveis profissionais da Enfermagem;
Resolve:
Art. 1º Fica regulamentado o Regimento Interno de Enfermagem na Atenção Primaria
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-Ba.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-BA, 20 de maio de 2021.

Ademilton Mendonça Santos
Secretario Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro.
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.gov.br
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REGIMENTO INTERNO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA

1. ADMINISTRATIVO - ENFERMAGEM
1.1 ESTRUTURA DA ENFERMAGEM– Atenção Básica

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama, como gestora dos
serviços primários à saúde no Município de Ibotirama, por meio da
Coordenação da Atenção Básica, formula e implanta políticas e, tem como
responsabilidade estabelecer as diretrizes técnicas para o desenvolvimento da
assistência de enfermagem nas unidades de saúde.
Em sua estrutura organizacional, a Enfermagem e o serviço de Gerencia
das UBS, são as instâncias responsáveis pelo acompanhamento das unidades,
visando a qualidade e otimização dos serviços. Atualmente, o modelo de
gestão por meio de parcerias com Instituições da Sociedade Civil, prevê que
este acompanhamento também se dê de forma integrada com as equipes
técnicas das Instituições Parceiras.
Na perspectiva da integração e condução dos encaminhamentos, as
questões técnicas e éticas das Unidades de Saúde envolvendo profissionais de
enfermagem, servidores municipais ou contratados pelos parceiros, de acordo
com a necessidade das situações, devem ser tratadas com a Supervisões
Técnicas de Saúde (STS), Gerencia das UBS (GUBS) e Coordenação da
Atenção Básica (CAB).

1.2 REGIMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES OU OBJETIVOS

Organizar, orientar e documentar todo o desenvolvimento do Serviço de
Enfermagem, visando cumprir sua missão, que consiste no compromisso e
dever dos profissionais da enfermagem para usuários, família, comunidade e
equipe de saúde.
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Art. 1º - O Serviço de Enfermagem tem por finalidade:
I – Assistir ao indivíduo, família e comunidade seguindo as diretrizes da
Atenção Básica: integralidade, enfoque individual e familiar, humanização,
intersetorialidade, democratização do conhecimento e participação popular;
II – Identificar as necessidades, promover e colaborar em programa de ensino,
treinamento em serviço e no aperfeiçoamento da equipe de enfermagem;
III – Trabalhar de acordo com o Código de Ética de Enfermagem e dos demais
profissionais do serviço de saúde.

CAPÍTULO II
Da posição:
Posicionar o serviço de enfermagem no organograma institucional.

Art. 2º - O Serviço de Enfermagem das Unidades Básicas de Saúde é
coordenado tecnicamente por enfermeiros.

CAPÍTULO III
Da composição:
Art. 3º - O pessoal que compõe o Serviço de Enfermagem está assim
classificado:
I-Enfermeiro Gerente de UBS
II-Enfermeiro / Enfermeiro RT
III- Técnico de Enfermagem
IV- Auxiliar de Enfermagem

CAPÍTULO IV
Da competência
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Art. 4º - À Unidade Básica de Saúde Compete:

Fomentar e desenvolver ações e serviços no sentido de intervir no processo de
saúde-doença da população, ampliando a participação e o controle social com
vistas à Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida.

Art. 5º - Ao Enfermeiro RT (Responsável Técnico) Compete:

a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre os profissionais de
enfermagem;

b) Favorecer a integração entre a Unidade de Saúde e o Conselho Regional de
Enfermagem;

c) Assegurar que as ações de enfermagem ocorram de acordo com o código
de ética de enfermagem;

d) Acompanhar a implementação de Protocolos e Rotinas Assistenciais de
enfermagem elaborados pela Secretaria Municipal

Da Saúde;
e) Manter atualizada junto ao COREN-BA a relação de profissionais de
enfermagem que atuam na sua Unidade;

f) Viabilizar aos profissionais de enfermagem treinamentos sistematizados,
propiciando um melhor desenvolvimento de suas atividades;

g) Enviar a cópia de visita fiscalizatória do COREN-BA às devidas instâncias
responsáveis pelo serviço de enfermagem na Atenção Básica.
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Art. 6º - Ao Enfermeiro Compete:
Lei 7498/86

Art. 11- O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

PRIVATIVAMENTE:
- Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição
de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;

- Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;
- Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços
da assistência de enfermagem;
- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
- Consulta de enfermagem;
- Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;

Especificidades da Atenção Básica:
a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre a equipe de saúde e a
comunidade considerando as características e as finalidades do trabalho na
atenção básica;
b) Atuar no desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação das
ações de saúde, no âmbito da área de abrangência da Unidade Básica de
Saúde;
c) Desenvolver ações de promoção da saúde, conforme plano de ação da
equipe, por meio de atividades educativas, com estímulo à participação
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comunitária e trabalho intersetorial, visando melhor qualidade de vida
da população e garantir sua certificação;
d) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de
risco para a população, conforme plano de ação da equipe;
e) Desenvolver ações de recuperação e reabilitação da saúde da população,
conforme o planejamento da equipe de saúde;
f) Desenvolver monitoramento dos indicadores de saúde, avaliando impacto
das ações planejadas.

Art. 7º - Ao Técnico de Enfermagem compete:
Lei 7498/86

Art. 12 - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem,
cabendo-lhe especialmente:

- Participar da programação da assistência de Enfermagem;
- Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
Enfermeiro, Observado o disposto no Parágrafo Único do Art. 11 da LEP
7498/86;
- Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau
auxiliar;
- Participar da equipe de saúde.

Especificidades da Atenção Básica, mediante orientação/supervisão do
enfermeiro:

a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre a equipe de saúde e a
comunidade considerando as características e as finalidades do trabalho na
atenção básica;
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b) Auxiliar na efetivação das atividades de planejamento e avaliação
das ações de saúde, no âmbito da área de abrangência da Unidade Básica de
Saúde;
c) Desenvolver ações de promoção da saúde por meio de atividades
educativas, do estímulo à participação comunitária com sua competência
profissional;
d) Desenvolver ações de promoção, prevenção e monitoramento dirigidas às
situações de risco para a saúde da população, conforme plano de ação da
equipe;
e) Desenvolver ações de recuperação e reabilitação da saúde da população
conforme planejamento da equipe de saúde.

Art. 8º - Ao Auxiliar de Enfermagem compete:
Lei 7498/86 Art. 13

O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem
como a participação em nível de execução simples, em processos de
tratamento, cabendo-lhe especialmente:
- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
- Executar ações de tratamento simples;
- Prestar cuidados de higiene e conforto ao usuário;
- Participar da equipe de saúde.

Especificidades da Atenção Básica, mediante orientação/supervisão do
enfermeiro:
a) Executar ações que facilitem a integração entre a equipe de saúde e a
comunidade considerando as características e as finalidades do trabalho na
atenção básica;
b) Auxiliar na efetivação das atividades de planejamento e avaliação das ações
de saúde, no âmbito da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde;
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c) Executar ações de promoção da saúde por meio de atividades
educativas, do estímulo à participação comunitária com sua competência
profissional;
d) Executar ações de promoção, prevenção e monitoramento dirigidas às
situações de risco para a saúde da população, conforme plano de ação da
equipe;
e) Executar ações de recuperação e reabilitação da saúde da população
conforme planejamento da equipe de saúde.

CAPÍTULO V
Do Pessoal e seus Requisitos
Os profissionais de enfermagem devem obrigatoriamente possuir registro no
COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício - Art. 2º da Lei
7498/86.

Art. 9º - Requisitos necessários aos cargos:
I – Gerente de UBS:
a) Cargo Comissionado: Nomeação Pública pelo Gestor Municipal;
b)

Apresentar

no

desempenho

de

suas

funções:

compromisso,

responsabilidade, trabalho em equipe, iniciativa, postura ética e conhecimento
técnico.

II - Enfermeiro:
a) Efetivo: Ser aprovado no processo concurso público
b) Contratado: outro processo seletivo regulamentado pelo município (OS)
c) Apresentar

no

desempenho

de

suas

funções:

compromisso,

responsabilidade, trabalho em equipe, iniciativa, postura ética e
conhecimento técnico.

III – Técnico de Enfermagem
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a) Ser aprovado no processo seletivo ou Concurso Público;
b)

Apresentar

no

desempenho

de

suas

funções:

compromisso,

responsabilidade, capacidade de trabalho em equipe, iniciativa, postura ética e
conhecimento técnico.

IV- Auxiliar de Enfermagem:

a) Ser aprovado no processo seletivo ou Concurso Público;
b)

Apresentar

no

desempenho

de

suas

funções:

compromisso,

responsabilidade, capacidade de trabalho em equipe, iniciativa, postura ética e
conhecimento técnico.

1.2.1 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
CAPÍTULO VI
Do Pessoal e suas Atribuições

Atribuições do pessoal em conformidade com a legislação e normas vigentes,
Lei 7498/86 e Decreto 94406/87.

Art. 10º - Atribuições do pessoal
I - ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO-RT, além das estabelecidas pelo
COFEN e COREN-BA, deve:
1. Realizar diagnóstico situacional e plano de trabalho do serviço de enfermagem;
2. Auxiliar o Enfermeiro a organizar o serviço de enfermagem de acordo com a
especificidade de cada Unidade de Saúde, fazendo cumprir o regimento do serviço de
enfermagem, normas, rotinas e protocolos assistenciais e as questões éticas da profissão;
3. Viabilizar espaços de discussões técnicas e éticas com a equipe de enfermagem e a
Supervisão Técnica de Saúde (STS), bem como com a Coordenadoria Regional de Saúde
(CRS);
4. Realizar o dimensionamento de pessoal junto à equipe de enfermagem da Unidade de
saúde
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REQUISITOS BÁSICOS:
1. Comunicação: Transmitir as informações, divulgar os eventos relacionados
com a atividade profissional.
2. Flexibilidade: Possuir a capacidade para lidar com diferentes tipos de
situações no exercício do cargo.
3. Iniciativa: Realizar outras atividades que não estão previstas na rotina de
trabalho, não se limitando às funções
específicas do cargo.
4. Interesse: Buscar sistematicamente ampliar os conhecimentos referentes
aos assuntos relacionados às suas atividades.
5. Planejamento e Organização: Atuar de forma planejada e organizada,
otimizando tempo e recursos materiais.
6. Pró-atividade: Prever situações e atuar antecipadamente, adotando ações
proativas ao invés de atuar, somente,
através de ações reativas.
7. Relacionamento Interpessoal: Agir de forma empática e cordial com as
demais pessoas, durante o exercício das funções do cargo.
8.Ética: Desenvolver as atividades profissionais, observando as questões
relacionadas à justiça e à ética nas relações de trabalho.
9.Qualidade: Executar as atribuições do cargo, buscando a satisfação das
necessidades e superação das expectativas dos funcionários e usuários da
área de abrangência.
10.Trabalho em Equipe: Realizar o trabalho em colaboração com outros
profissionais, buscando a complementaridade de outros conhecimentos e
especializações.
11. Visão Sistêmica: Desempenhar as atribuições específicas, percebendo a
inter-relação e a interdependência de cada uma das tarefas com as atividades
globais da SMS e seus respectivos impactos no todo.
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ATRIBUIÇÕES GERAIS DO ENFERMEIRO
1. Da organização dos serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e
auxiliares nas unidades de saúde pública:
1.1 Dirigir/gerenciar a organização dos serviços de enfermagem e suas
atividades técnicas e auxiliares nas unidades de saúde pública;
1.2 Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de
enfermagem, participando da organização do processo de trabalho da unidade
e da escala de trabalho dos serviços de enfermagem, bem como de folgas e
férias, anualmente, mensalmente ou semanalmente, mediante a característica
do serviço/ações gerenciadas;
1.3 Realizar o processo de enfermagem aplicando todas as etapas do processo
– Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);
1.4 Solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme
protocolos estabelecidos nos Programas de Saúde Pública e, em rotinas
aprovadas pela SMS/PMI;
1.5 Prestar cuidados de Enfermagem a usuários graves e com risco de vida;
1.6 Prestar Assistência Integral ao indivíduo, família e comunidade;
1.7 Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
Enfermagem;
1.8 Realizar a educação em serviço/ continuada/ permanente para equipe de
enfermagem;
1.9 Participar no desenvolvimento, implantação, execução e avaliação dos
programas de saúde pública;
1.10 Prestar assistência de Enfermagem à gestante, à parturiente, à puérpera,
ao recém-nascido, criança/adolescente, adulto, deficiente e pessoa idosa
mediante a característica do serviço de saúde;
1.11 Atuar na prevenção e controle sistemáticos de infecção mediante seu local
de atuação;
1.12 Executar as ações de assistência integral: prevenção de agravos,
promoção, proteção e recuperação da saúde aos indivíduos e famílias na
unidade e, quando necessário ou indicado, no domicílio, na rua e/ou demais
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espaços comunitários, em todas as fases do ciclo de vida,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
1.13 Realizar registro das atividades de enfermagem exercidas, bem como
supervisionar os registros realizados pela equipe de enfermagem conforme a
rotina administrativa do serviço;
1.14 Planejar e executar visitas domiciliárias, visitas técnicas, visitas na rua, de
referência da unidade de saúde mediante a característica do serviço de saúde;
1.15 Acompanhar e analisar a produção dos serviços de enfermagem;
1.16 Participar da elaboração de projetos de construção e reforma dos setores
de atuação da enfermagem nas unidades de saúde;
1.17 Participar da elaboração/ atualização de manuais, guias, protocolos, notas
técnicas para os serviços de enfermagem, quando solicitado por SMS/PMI;
1.18 Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, e
nos programas de vigilância epidemiológica;
1.19 Realizar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas;
1.20 Exercer suas atividades de acordo com os princípios da Ética e da
Bioética;
1.21 Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático
de danos que possam ser causados aos usuários e aos profissionais durante a
assistência de enfermagem;
1.22 Participar em programas de atividades de educação sanitária, visando à
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
1.23 Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios
disponíveis para o atendimento de referência e contrarreferência;
1.24 Realizar atividades de atenção á saúde/educativas, ações, procedimentos,
atividades relacionadas à demanda espontânea de enfermagem;
1.25 Participar da construção do dimensionamento da equipe de enfermagem
na unidade de saúde;
1.26 Participar do planejamento e monitorar os estágios curriculares
desenvolvidos por SMS/PMI nas unidades de saúde;
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1.27 Participar nos programas de saúde ocupacional e biossegurança;
1.28 Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico e social do
território.

2. Da organização dos serviços de saúde:
2.1 Dirigir/gerenciar a organização dos serviços de saúde, se designado;
2.2 Dirigir ou Assessorar centros de pesquisa e desenvolvimento de projetos,
se designado;
2.3 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas específicas da
Unidade de Saúde na qual está inserido.
3.

Atribuições

específicas

do

Enfermeiro

na

Estratégia

Saúde

da

Família/Consultório na Rua (além das referidas nas atribuições gerais do
enfermeiro)
3.1 Auxiliar no acompanhamento do trabalho do agente comunitário;
3.2 Acompanhar o cadastramento e atualização dos dados das famílias da área
de abrangência realizada pelo agente comunitário na ESF e, dos moradores
em situação de rua cadastrados pelos agentes comunitários de saúde.
3.3 Supervisionar e coordenar ações de capacitação dos agentes comunitários
de Saúde e de Auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas
funções;
3.4 Participar das reuniões semanais/ diárias da equipe (conforme organização
da unidade);
3.5 Acompanhar os boletins de produção referente ao trabalho do Técnico /
Auxiliar de Enfermagem e do Agente Comunitário de Saúde;
3.6 Participar da análise da produção da equipe;
3.7 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da unidade;
3.8 Participar do desenvolvimento de ações intersetoriais integrando projetos
específicos da rede de apoio social.
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III – TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM
DEFINIÇÃO: Profissionais que realizam atividades técnicas e técnicoauxiliares, na área da saúde da Prefeitura do Município de Ibotirama;

ABRANGÊNCIA: Áreas que requeiram atividades técnicas e técnico-auxiliares
em saúde na PMI.

REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS
REQUISITOS GERAIS DO TÉCNICO E DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM:

1. Ética: Desenvolver as atividades profissionais, Observando as questões
relacionadas à justiça e à ética nas relações de trabalho.
2. Qualidade: Executar as atribuições do cargo, buscando a satisfação das
necessidades e superação das expectativas dos usuários internos e externos
da PMI/SMS.
3. Trabalho em Equipe: Realizar o trabalho em colaboração com outros
profissionais, buscando a complementaridade de outros conhecimentos e
especializações.
4. Visão Sistêmica: Desempenhar as atribuições específicas, percebendo a
interrelação e a interdependência de cada uma das tarefas com as atividades
globais da PMI/SMS e seus respectivos impactos no todo.
5. Comunicação: Transmitir as informações, divulgar os eventos relacionados
com a atividade profissional.
6. Flexibilidade: Possuir a capacidade para lidar com diferentes tipos de
situações no exercício do cargo.
7. Iniciativa: Realizar outras atividades que não estão previstas na rotina de
trabalho, não se limitando às funções específicas do cargo.
8. Interesse: Buscar sistematicamente ampliar os conhecimentos referentes
aos assuntos relacionados às suas atividades.
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9. Planejamento e Organização: Atuar de forma planejada e
organizada, otimizando tempo e recursos materiais.
10. Pró-atividade: Prever situações e atuar antecipadamente, adotando ações
proativas ao invés de atuar, somente, através de ações reativas.
11. Relacionamento Interpessoal: Agir de forma empática e cordial com as
demais pessoas, durante o exercício das funções do cargo.

ATRIBUIÇÕES GERAIS DO TÉCNICO E DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1. Exercer atividades técnicas, de nível médio de assistência de enfermagem
sob a supervisão do Enfermeiro;
2. Prestar cuidados diretos de enfermagem a usuários em estado grave;
3.Assistir ao Enfermeiro nos programas e nas atividades de assistência integral
à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco, nos programas de higiene e segurança do trabalho e
de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
4. Integrar a equipe de saúde, cumprir normas e regulamentos disciplinares da
unidade de saúde em que está inserido;
5. Atuar na prevenção e controle sistemáticos de infecção mediante seu local
de atuação;
6. Executar atividades auxiliares atribuídas à equipe de enfermagem sob a
supervisão do Enfermeiro;

No domicílio, na rua e/ou demais grupos comunitários conforme
especificidade do serviço:

6.1 Preparar o usuário para consultas, exames e tratamentos;
6.2 Executar procedimentos de rotina e prescritos;
6.3 Administrar medicamentos mediante prescrições;
6.4 Realizar controle hídrico;
6.5 Aplicar nebulização, enteroclisma, enema, calor ou frio;
6.6 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYOZBLWHUE78RUQFWSHEEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

16

Terça-feira
8 de Junho de 2021
160 - Ano - Nº 4169

Ibotirama

REGIMENTO INTERNO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA
6.7 Efetuar controle de usuários e de comunicantes em doenças
transmissíveis, bem como as atividades de vigilância em saúde;
6.8 Realizar coleta de material para exames laboratoriais;
6.9 Executar atividades de desinfecção e esterilização;
6.10 Prestar cuidados de higiene e conforto ao usuário e zelar pela sua
segurança.
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