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REUMATOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Alteração vascular decorrente de 

processo inflamatório na parede do vaso sanguíneo ou de trombose, sem fator de risco 

evidente Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do território 

vascular comprometido 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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REUMATOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia associada a alterações 

vasculares (diferença de pulso e/ou PA em MMSS e MMII), cefaleia, alteração visual, febre ou 

emagrecimento. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do território 

vascular comprometido. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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REUMATOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia associada a úlceras orais 

e/ou genitais recorrentes, alterações oculares, vasculares renais ou mesentéricas e sintomas 

sistêmicos (febre e emagrecimento). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do território 

vascular comprometido. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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REUMATOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia associada à lesão 

cutânea, glomerulonefrite ou infiltrado pulmonar.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios (Anca), função renal, EAS e 

RX tórax 
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REUMATOLOGIA 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP  Emissão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

09/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Lombalgia e/ou cervicalgia 

inflamatória associada à artrite periférica, entesite, dactilite, alteração cutânea (psoríase), 

ocular (uveíte) ou intestinal (doença de Crohn ou retocolite ulcerativa) ou história prévia de 

infecção genitourinária ou gastrintestinal.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios (HLAB27), RNM da 

articulação sacroilíaca e RX das articulações acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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REUMATOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Lesão cutânea fotossensível 

associada à artrite e outros sintomas sistêmicos (serosite, anemia hemolítica, leucopenia, 

plaquetopenia, nefrite, crise convulsiva). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN (anti-Sm, anti-DNA, anti-Ro, anti-La), C3, C4, 

(anticoagulante lúpico), anticardiolipina IgM e IgG, EAS, proteinúria, RX de tórax e 

ecocardiograma transtorácico 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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REUMATOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia ou artrite associada à 

xerostomia e xeroftalmia Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, FR (anti-Ro, anti-La), RX das articulações 

acometidas e pesquisa de olho seco (teste de Schirmer e lisamina verde).  

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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REUMATOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Raynaud associado a 

espessamento cutâneo, artralgia ou artrite, dispneia, epigastralgia ou úlcera isquêmica em 

extremidades. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, RX tórax, EDA e RX das articulações acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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REUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Fraqueza muscular proximal 

associada ou não a lesões cutâneas.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN e enzimas musculares. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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REUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Raynaud associado a mãos 

edematosas, artrite ou miosite.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, anti-RNP, enzimas musculares, RX das 

articulações acometidas. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2894  

 

REUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2895  

 

REUMATOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Poliartrite simétrica de pequenas 

articulações das mãos e dos pés associada à rigidez matinal maior que 1 hora..Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, anti-RNP, enzimas musculares, RX das 

articulações acometidas. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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REUMATOLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Oligoartrite de membros 

inferiores associada ou não a lesões cutâneas (tofos).Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios, uricemia e uricosúria, 

função renal, EAS e RX das articulações acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas frequentes e persistentes 

que não melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, 

localização, irradiação, duração e evolução.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX das articulações, exames laboratoriais (fator 

reumatoide, provas reumáticas, PCR, Aslo, VHS) 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas frequentes e persistentes 

que não melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, 

localização, irradiação, duração e evolução. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX das articulações, exames laboratoriais (fator 

reumatoide). 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

19/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas frequentes e persistentes 

que não melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, 

localização, irradiação, duração e evolução.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX das articulações, USG ou RNM da região acometida, 

exames laboratoriais (provas reumáticas) 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

20/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Dificuldade para localizar a dor, 

muitas vezes apontando sítios periarticulares, sem especificar se a origem é muscular, óssea 

ou articular. Sono não reparador e fadiga na grande maioria. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Provas reumáticas. 

Se for afastada polimialgia reumática, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

21/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Maiores de 65 anos, pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, constando 

história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada e provas reumáticas 

Se for afastada polimialgia reumática, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2908  

 

REUMATOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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GINECOLOGIA 

13 GINECOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Presença de dois sexos. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Cariótipo, urografia excretora, RNM de pelve 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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GINECOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Descarga papilar, aumento da 

prolactina. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Dosagem de prolactina, colpocitologia oncótica com 

menos de 1 ano, USG transvaginal ou pélvica 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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GINECOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Androgenização do complexo 

pilo-sebáceo, hirsutismo, alopecia, acne, seborreia, virilização, hipertrofia do clitóris, 

aumento de massa muscular, redução da tonalidade da voz. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Testosterona livre, TSH, T3, T4, FSH, avaliação pela 

endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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GINECOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar FSH aumentado.Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FSH 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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GINECOLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Obesidade, 

exoftalmia.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Avaliação pela endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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GINECOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Malformações genitais femininas. 

Agenesia de vagina, hipertrofia do clitóris, genitália dúbiaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Avaliação pela endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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GINECOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2922  

 

GINECOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Estadiamento a partir de NIC II 

(inclusive), estadiamento Agus, persistência de no mínimo 2 citologias NIC I ou ASC-US após 

1 ano de comprovação de tratamento, resultado de exames complementares já realizados. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG transvaginal ou pélvica com validade de 6 meses 

e colpocitologia oncótica com menos de 1 ano (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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GINECOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Qualquer idade, com necessidade 

de exame de vídeo-histerospia diagnóstica ou cirúrgica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG transvaginal ou pélvica com validade de 6 meses 

e colpocitologia oncótica com menos de 1 ano (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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GINECOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Incontinência urinária de esforço 

uretral.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Estudo urodinâmico (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 
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GINECOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos de tumores de 

colo uterino. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano. 

Permanecer no nível especializado 
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GINECOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos de tumores de 

vulva e vagina.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano 

Permanecer no nível especializado 
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GINECOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos de tumores de 

colo uterino, resultados de biópsia com hiperplasias atípicas ou neoplasias malignas de 

endométrio, tumores uterinos de crescimento rápido, suspeitando-se de sarcoma. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano 

Permanecer no nível especializado 
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GINECOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos de tumores de 

ovários e anexos, tumores sólidos ou sólidos/císticos, massa pélvica. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano, USG 

transvaginal ou pélvica, CA 125 

Permanecer no nível especializado 
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GINECOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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MASTOLOGIA 

14 MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Dor mamária intensa que afeta a 

qualidade de vida ou naquelas refratárias à orientação verbal. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Mamografia recente e, se necessário, USG de mama 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Mamografia recente e USG de mama. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar A anafilaxia caracteriza-se por 

reação alérgica grave com instalação súbita em período inferior a 24 horas, acometendo um 

ou mais sistemas. Um ou mais sintomas de urticária, prurido, angioedema, estridor, 

sibilância, dispneia, vômitos, diarreia, perda da consciência ou choque. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Quadros graves com resposta 

pobre ou ausência de resposta ao tratamento com anti-histamínicos, quadros leves a partir 

do segundo episódio, urticária crônica – quando os sintomas persistem por mais de 6 semanas 

e episódios recorrentes de angioedema não associados à urticária. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, urocultura, VHS, IgE, dosagem de fatores 

do complemento e inibidor de C1 esterase, Rast para alimentos 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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MASTOLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2945  

 

MASTOLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Sinusites e otites frequentes, 

falta às aulas e prejuízo do sono, pouca resposta ao tratamento e sintomas persistentes por 

mais de três meses de espirros em salva, prurido nasal, faringeo, ocular e coriza e obstrução 

nasal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, testes cutâneos de leitura imediata, Rast 

para aeroalérgenos, RX de seios da face, IgG, IgA, IgM, IgE, RX de cavum 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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MASTOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Asma parcialmente controlada, 

asma com crises frequentes (mais de cinco ao ano), com infecções de repetição, atraso no 

desenvolvimento ponderoestatural, prejuízo na escola, dificuldades em exercícios e 

esportes. Sintomas recorrentes e diários de tosse, dispneia, sibilos e aperto no peito, sendo 

necessária uma ou duas das características: sintomas diurnos com necessidade de medicação 

de alívio (mais de duas vezes por semana) e despertares noturnos nos últimos 12 meses. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax, testes cutâneos de leitura 

imediata, IgE sérica específica, provas de função respiratória 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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MASTOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Bebês com quadro de sibilância 

contínua há pelo menos 1 mês ou, no mínimo, 3 episódios de sibilos num período de 2 meses, 

com infecções de repetição, atraso no desenvolvimento ponderoestatural ou dúvidas de 

diagnóstico. Episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto do peito e tosse, 

particularmente à noite e pela manhã, ao acordar. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax, IgE sérica específica 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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MASTOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Pacientes com comprometimento 

sistêmico, como anafilaxia, nefrite intersticial, síndrome de Stevens Johnson, dress 

(sintomas sistêmicos associados à eosinofilia e erupção cutânea), doença do sono sílimi ou 

necrólise epidérmica tóxica. Citar achados significativos de comprometimento 

dermatológico e/ou associados a comprometimento orgânico (fígado e rins) Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Permanecer no nível especializado 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Pacientes graves e de difícil 

controle em associação com outras doenças alérgicas e infecções cutâneas secundárias 

refratárias ao tratamento com corticoide tópico, hidratantes e anti-histamínicos. Podem ser 

avaliados primeiro pela dermatologia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  IgE específica e teste cutâneo de leitura imediata se 

as condições da pele permitirem. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Quadro extenso e sem etiologia 

definida, devendo ser primeiro avaliado pela dermatologia. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  gE específica, teste cutâneo de leitura imediata, 

testes de contato 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Pacientes com sintomas 

sistêmicos graves, sendo os mais comuns: urticária, angioedema, piora da dermatite atópica, 

diarreia, vômitos, dor abdominal, dor à deglutição, déficit nutricional após a exclusão de 

outras causas e sintomas respiratórios associados a quadros cutâneos e gastrointestinais e/ou 

anafilaxia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  IgE IgG, IgM IgA, Rast 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Pacientes com história de: 

pneumonia de repetição (mais de duas no último ano), infecções de VAS (mais de sete no 

último ano), diarreia crônica, abscessos de repetição, reação adversa a BCG, monilíase oral 

por mais de 2 meses, história de imunodeficiência familiar, infecções sistêmicas graves 

(sepse, meningite etc.). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Imunoglobulinas, dosagens de linfócitos T e B, CD4, 

CD8, CD16, CD19. 

Permanecer no nível especializado. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Exame clínico cardiológico, com 

oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, eletrocardiograma e 

ecocardiograma 2D doppler colorido 

Permanecer no nível especializado. Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado 

a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de 

contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica e/ou encaminhado 

à central de regulação para cirurgia cardíaca. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Exame clínico cardiológico, com 

oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, ECG, ecocardiograma 

2D doppler colorido, hemograma, lipidograma, hormônios tireoidianos 

Permanecer no nível especializado. Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado 

a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de 

contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica e/ou encaminhado 

à central de regulação para cirurgia cardíaca. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Exame clínico cardiológico, com 

oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, hemograma, 

gasometria arterial, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido. 

Permanecer no nível especializado. Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado 

a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de 

contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica e/ou encaminhado 

à central de regulação para cirurgia cardíaca. 
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MASTOLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, A - Sopro cardíaco patológico (contínuo 

ou de ocorrência isolada na diástole; 2 ou mais cruzes; timbre rude; irradiação bem nítida e 

fixa para outras áreas; associação com hiperfonese de bulhas, estalidos e/ou frêmitos; 

acompanhamento de cianose, alterações de ritmo e alteração na palpação dos pulsos). B - 

Sopros inocentes (sistólicos ou contínuos, nunca ocorrendo isoladamente na diástole; mais 

facilmente audíveis nos estados circulatórios hipercinéticos; de curta duração e baixa 

intensidade; não se associam a frêmito ou a ruídos acessórios; localizados em uma área 

pequena e bem definida), acompanhados de sintomatologia e/ou alterações de exame físico 

sugestivas de doença cardiovascular. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax em duas incidências, ECG e 

ecocardiograma 2D doppler colorido 
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MASTOLOGIA 

Permanecer no nível especializado. Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado 

a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de 

contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica e/ou encaminhado 

à central de regulação para cirurgia cardíaca. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com bronquiolite e/ou 

sibilância, “cansaço” às mamadas e aumento de área cardíaca ao RX de tórax. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, hemograma, ECG e 

ecocardiograma 2D doppler colorido 
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MASTOLOGIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com hipertensão arterial 

(HAS) comprovada pelo pediatra após três medidas consecutivas em consultas distintas. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG de abdome e rins, lipidograma, função renal, 

pesquisa para feocromocitoma, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido.  
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MASTOLOGIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica e/ou encaminhado a outra especialidade 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com dor torácica 

acompanhada de sinais de baixo débito cardíaco (sudorese, palidez, palpitação, vômitos, 

síncope) ou história familiar de cardiopatia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 
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MASTOLOGIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para solicitação de exames de maior 

complexidade, como holter 24 horas e teste ergométrico. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e adolescentes que farão ou 

fazem uso de medicação cardiotóxica, tais como quimioterapia, antirretrovirais, 
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MASTOLOGIA 

anticolinérgicos, neurolépticos e antidepressivos. Exame clínico cardiológico e aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar ao médico-assistente 

para ajuste ou troca da medicação, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para acompanhamento regular 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

18/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e adolescentes que serão 

submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos e/ou exames sob anestesia/sedação Exame 

clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, função renal, glicemia, TAP e PTT, ECG 

e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a repetir os exames laboratoriais 

na UBS. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

19/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2980  

 

MASTOLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças portadoras de anemia 

crônica, tal como anemia falciforme. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para retorno anual. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

20/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e adolescentes com febre 

reumática suspeita ou confirmada, com ou sem evidências de cardite. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, VHS, PCR, mucoproteína e Aslo, RX de 

tórax em duas incidências, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser internado, orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para acompanhamento ambulatorial regular.  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

21/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças sem sintomas 

cardiovasculares que necessitam de avaliação para esporte. Exame clínico cardiológico e 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG, ecocardiograma 2D doppler colorido 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para retorno anual e/ou solicitação de 

exames de maior complexidade, como holter 24 horas e teste ergométrico. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

  

POP 

22/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever principais lesões e 

tratamentos instituídos. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

23/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2988  

 

MASTOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Queixas de prurido de difícil resolução, 

já afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clínico (ex.: icterícia de causa 

medicamentosa, escabiose, etc.). Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Encaminhar paciente com história sucinta constando 

início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e 

exames complementares (se houver). 

Permanecer no nível especializado ou retorno à UBS para acompanhamento, de posse de 

relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 
 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

24/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Lesões sugestivas de neoplasia. 

Descrever o aspecto, a localização das lesões e a presença de linfonodos. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Encaminhar paciente com história sucinta constando 

início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e 

exames complementares (se houver). Pacientes com biópsia indicativa de melanoma e 

enfartamento ganglionar 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 2991  

 

MASTOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

25/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever as principais lesões e os 

tratamentos instituídos. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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MASTOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

26/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever as principais lesões e os 

tratamentos instituídos.. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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MASTOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

27/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Queixas de lesões de pele associadas 

ao uso de medicações. Relatar frequência e intensidade das crises, descrevendo todos os 

medicamentos usados e o tempo de uso. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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MASTOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

28/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Queixas de lesões de pele associadas 

ao uso de medicações. Relatar frequência e intensidade das crises, descrevendo todos os 

medicamentos usados e o tempo de uso. Queixas de prurido e/ou placas pelo corpo, com 

episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora com tratamentos 

realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de prevenção adotadas. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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MASTOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

29/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Encaminhar crianças com estatura 

abaixo do percentil 3, estatura menor que o alvo genético, com desvio no canal de 

crescimento e recém-nascido pequeno para a idade gestacional sem recuperação de 

crescimento até 2 anos. Relatar medidas de prevenção adotadas. Exame clínico cardiológico 

e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, glicemia, sódio, potássio, cálcio, fósforo, 

fosfatase alcalina, urina tipo I, T4 livre, TSH, proteínas totais e frações, EPF, RX de punho e 

mão esquerda (idade óssea). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

30/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Encaminhar os casos de pacientes com 

estaturas acima do percentil 97 ou com velocidades acima do esperado para a faixa etária. 

Relatar medidas de prevenção adotadas. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de punho e mão esquerda (idade óssea). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

31/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Recém-nascido com ambiguidade 

genital ou 17 hidroxiprogesterona alterada no teste do pezinho. Exame clínico cardiológico 

e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG pélvica, 17 hidroxiprogesterona, sódio, potássio. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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MASTOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

32/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, • Meninas: menores de 8 anos com 

broto mamário, pelos pubianos, com puberdade iniciada após 8 anos, porém com progressão 

rápida antes dos 9 anos. • Meninos: menores de 9 anos com aumento testicular ou peniano, 

pelos pubianos ou axilares. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de idade óssea, USG de pelve 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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MASTOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

15  PEDIATRIA  

15.1 Hipotireoidismo congênito 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

33/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Recém-nascidos com teste do pezinho 

alterado (TSH elevado ou T4 baixo) e recém nascidos de mãe com doença tireoidiana 

autoimune na gestação. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TSH, T4 livre 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

15.2 Distúrbios tireoidianos (hipo ou hipertireodismo). 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

34/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Casos de hipo ou hipertireoidismo 

adquirido, bócio, nódulo tireoidiano. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TSH, T4 livre, anticorpos antitireoperoxidase (TPO), 

anticorpos antitireoglobulina (TG), USG de tireoide. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

15.3 Dislipidemia 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

35/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Encaminhar crianças com: • Colesterol 

total maior que 200 mg/dl; • Colesterol total maior que 170 mg/dl não responsivo às 

orientações pediátricas; • LDL maior que 160 mg/dl isolado; • LDL maior que 130 mg/dl 

associado a doença cardiovascular ou diabetes mellitus; • HDL menor que 40 mg/dl; • 

Triglicerídeos maior que 150 mg/dl. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Perfil lipídico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

36/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Encaminhar crianças com poliúria, 

polidipsia e hipernatremia. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem plasmática de sódio. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

37/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Ginecomastia Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH, 

prolactina, TSH e T4 livre 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

38/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História de tetania, convulsões, 

crescimento deficiente, alterações esqueléticas e fraturas de repetição . Sintomatologia com 

dosagem sérica de cálcio, fósforo e magnésio alterados e radiografias com lesões 

compatíveis. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH, 

prolactina, TSH e T4 livre Dosagem sérica de cálcio, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, 

PTH, 250 HD. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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PEDIATRIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

39/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História de tetania, convulsões, 

crescimento deficiente, alterações esqueléticas e fraturas de repetição . Sintomatologia com 

dosagem sérica de cálcio, fósforo e magnésio alterados e radiografias com lesões compatíveis 

Tumores da região hipotálamo-hipofisária, após tratamento de malignidades com irradiação 

do SNC, submetidos à quimioterapia, com possível disfunção gonadal. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HÁ 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

40/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3023  

 

PEDIATRIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Casos de galactorreia, 

amenorreia ou irregularidade menstrual. Presença de sintomas ou duas dosagens alteradas 

de prolactina. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HÁ 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

41/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Síndrome de Turner suspeita 

ou confirmada, síndrome de Prader Willi, síndrome de Silver Russel. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Avaliação genética, cariótipo (se possível) 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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PEDIATRIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

42/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História IMC maior que percentil 95 com 

dislipidemia ou HAS ou intolerância à glicose ou história familiar de DM II ou doença 

cardiovascular. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, TSH, T4 

livre, colesterol total e frações, triglicerídeos, insulina, teste oral de tolerância à glicose. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

43/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História IMC maior que percentil 95 com 

dislipidemia ou HAS ou intolerância à glicose ou história familiar de DM II ou doença 

cardiovascular Casos confirmados de DM I ou DM II necessitando de insulina, fibrose cística e 

glicemia alterada ou ganho de peso inadequado. Poliúria, polidipsia e glicemia maior que 

126 mg/dl; glicemia maior do que 200 mg/dl em qualquer momento; glicemia entre 100 e 

126 mg/dl em mais de um episódio; fibrose cística, cetoacidose diabética. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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PEDIATRIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

44/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Suspeita de alergia alimentar 

que apresente sintomas digestivos como vômitos, diarreia e sangramento nas fezes. 

Desnutrição. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Elementos anormais nas fezes, exame parasitológico 

de fezes. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

45/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encopresis e os casos não 

responsivos ao tratamento inicial proposto pelo pediatra geral. aferição da pressão arterial . 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Toque retal, RX simples de abdome. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

46/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encopresis e os casos não 

responsivos ao tratamento inicial proposto pelo pediatra geral. Dor abdominal de duração 

superior a dois meses e/ou pelo menos três episódios recorrentes em um período de dois 

meses; dor epigástrica ou gastrite não responsiva ao tratamento com antagonista H2. Todos 

com exames parasitológicos negativos de fezes aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Exame parasitológico de fezes, USG de abdome 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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PEDIATRIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

47/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Hemorragia digestiva alta ou 

baixa. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EDA. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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PEDIATRIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

48/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro clínico de hepatite e 

com IgM para hepatite A negativo ou positivo por um período superior a 2 meses. aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem de imunoglobulinas para hepatite A, B e C 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 
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PEDIATRIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

49/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encaminhar crianças com 

aumento de bilirrubina direta e crianças com idade superior a 2 anos e com aumento de 

bilirrubina indireta. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, dosagem de bilirrubina total e frações, 

USG abdominal, aminotransferases, fosfatase alcalina, sorologia para hepatites A, B e C 
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PEDIATRIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

50/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encaminhar todas as crianças 

acima de 2 anos. Devem ser encaminhadas as menores de 2 anos que apresentem alguns dos 

seguintes sintomas: anemia não responsiva à reposição de ferro, déficit ponderal, 

irritabilidade, hemorragia digestiva, sintomas respiratórios recorrentes, recusa alimentar.. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  
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PEDIATRIA 

Exames complementares sugeridos:  EDA, seriografia esôfago-gastro-duodenal. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

51/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Vômitos persistentes por mais 

de 10 dias e/ ou vômitos recorrentes.. aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  
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PEDIATRIA 

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EAS, USG de abdome. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

52/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro de litíase biliar. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG abdominal 
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PEDIATRIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

53/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Objetivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro . aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ  

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

54/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar sangramento . Presença 

de sufusões hemorrágicas, hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica com hepatograma, sorologia 

para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis.  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

55/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar sangramento . Presença 

de sufusões hemorrágicas, hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica com hepatograma, sorologia 

para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis.  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

  

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

56/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar infecção. aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, LDH, ácido úrico, creatinina, potássio, 

sorologia para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

57/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar incompatibilidade 

neonatal, apneia. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, grupo 

sanguíneo e fator Rh de mãe e filho, Coombs direto, sorologia para hepatites B e C, HIV, 

EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, teste do pezinho 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

58/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Afastar anemia ferropriva 

Palidez cutâneo-mucosa, icterícia, alteração de frequência respiratória, 

hepatoesplenomegalia..aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, sorologia 

para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, teste do pezinho, 

ferritina, ferro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

59/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Afastar anemia ferropriva, 

cansaço,Palidez cutâneo-mucosa, icterícia, alteração de frequência respiratória, 

hepatoesplenomegalia..aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, teste do 

pezinho, ferritina, ferro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

60/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Dor óssea, cansaço, queda do 

estado geral, febre..aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, LDH, ácido úrico, creatinina, potássio, 

cálcio. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

61/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar sangramento e história 

familiar de sangramento.aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, TAP, PTT. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

  

  

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

62/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar sangramento e história 

familiar de sangramento.aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Sorologia para HIV 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

  

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

63/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Recém-nascidos (até 18 meses 

de idade) de mães infectadas pelo HIV que não tenham feito pré-natal.aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Sorologia para HIV da mãe 

Permanecer no nível especializado até o esclarecimento do diagnóstico e retorno à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3071  

 

PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

  

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

64/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre há mais de três 

semanas.aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, EAS, urinocultura, 

RX de tórax, sorologia para HIV, toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4 anos) 

e/ou sorologia para EBV 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência, ou para serviço especializado (HIV, onco-

hematologia) 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

  

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

65/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre, adenomegalia e 

hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, sorologia para 

HIV, toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4 anos) e/ou sorologia para EBV. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

  

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

66/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre, adenomegalia e 

hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, sorologia para 

HIV, toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4 anos) e/ou sorologia para EBV, RX 

de tórax, USG da região da adenomegalia, teste tuberculínico. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

  

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

67/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

acompanhamento de infecções congênitas (exceto Sida) = paciente cuja mãe tem sorologia 

positiva para HIV no pré-natal ou no parto. Deve ser encaminhado ao serviço específico.. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Sorologias materna e do RN para toxoplasmose, herpes 

simples, rubéola, CMV, VRL e HIV. Exame do líquor. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

68/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

acompanhamento de infecções congênitas (exceto Sida) = paciente cuja mãe tem sorologia 

positiva para HIV no pré-natal ou no parto. Deve ser encaminhado ao serviço específico.. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Teste tuberculínico, sorologia para HIV, RX de tórax, 

Baar e cultura de escarro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

69/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3083  

 

PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Confirmação diagnóstica e 

tratamento de paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, entre outras. aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

70/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e tratamento de 

esquitossomose, teníase, entre outras. aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EPF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

71/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e tratamento. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, bioquímica, PCR, VHS. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

72/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e tratamento. 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, bioquímica, PCR, VHS. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

73/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Cultura de urina positiva 

(acima de 100.000 colônias bacterianas) e história de infecções urinárias de repetição. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urocultura, bacterioscopia e USG de aparelho 

urinário ou abdominal total. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

74/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EAS, ureia, creatinina, sódio, potássio, 

glicemia, perfil lipídico, USG renal, ecocardiograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

75/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Hematúrias recorrentes ou 

persistentes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urocultura, hemograma, ureia, creatinina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

76/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, ureia e creatinina 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

77/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Urina de 24 horas com 

proteinúria patológica (maior que 150mg/24h) ou EAS com proteinúria e/ou hematúria em 

dois exames sequenciais, dosagem de albumina sérica reduzida (abaixo de 3,0 mg/dl) e 

colesterol elevado. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, proteinúria de 24 horas, colesterol total e 

frações, ureia, creatinina, cálcio, hemograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

78/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História.. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

79/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Urina de 24 horas com 

proteinúria patológica (maior que 150mg/24h) ou EAS com proteinúria e/ou hematúria em 

dois exames sequenciais, dosagem de albumina sérica reduzida (abaixo de 3,0 mg/dl) e 

colesterol elevado. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC e RMN de crânio sem contraste, estudo de fluxo 

liquórico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3104  

 

PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

80/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

81/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Recém-nascidos com 

meningomielocele ou meningocele aberta ou fechada, encefaloceles, lipomas lombo-sacros, 

defeitos de fusão do tubo neural, dores em membros inferiores, infecções urinárias de 

repetição, bexiga neurogênica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

81/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Hipertensão intracraniana, 

cefaleia, náuseas, vômitos, sonolência e, ocasionalmente, alterações motoras, sensitivas, 

perda de equilíbrio e ataxia de marcha. Alguns pacientes podem se apresentar inicialmente 

com hidrocefalia e crises convulsivas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC do crânio e/ou RNM do encéfalo, USG 

transfontanela. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

82/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Crises convulsivas, quadros 

epiléticos, distúrbios do sono, crise febril.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, triagem para erros 

inatos do metabolismo. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

83/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Cefaleia de tensão 

secundária à hipertensão intracraniana ou com quadro clínico sugestivo de enxaqueca. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC de crânio 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

ou ao serviço de neurocirurgia para acompanhamento, de posse de relatório de 

contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

84/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Baixo rendimento escolar. 

Em geral, motor sem alterações. Pode apresentar dismorfias faciais, déficit cognitivo 

associado. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos Avaliação neuropsicológica e RNM de crânio. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3116  

 

PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

85/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e sem etiologia definida. De normal a déficits motores, dismorfias faciais. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RNM de encéfalo, cariótipo, triagem para erros inatos 

do metabolismo. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS, à fonoaudiologia, à 

fisioterapia motora, à terapia ocupacional, à psicologia e à psicomotricidade para 

acompanhamento, de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

86/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Transtorno global do 

desenvolvimento (autismo)* e crianças maiores de 6 anos com transtorno de Déficit de 

Atenção com (ou sem) Hiperatividade (TDAH). Em geral, motor sem alterações. Pode 

apresentar dismorfias faciais, déficit cognitivo associado a autismo. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Autismo: EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, triagem 

para erros inatos do metabolismo. TDAH: avaliação neuropsicológica. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

ou ao CAPSi para acompanhamento, de posse do relatório de contrarreferência..  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

87/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em rotação 

interna e externa, perfil axilar. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

88/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Bebê chiador com três ou 

mais episódios de sibilância no período de um ano.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

90/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com diagnóstico 

de broncodisplasia pulmonar, egressos de unidades de terapia intensiva ou ambulatório de 

follow-up de maternidades. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

91/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com estridor e 

respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de obstrução aguda das vias 

aéreas superiores. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Rx de tórax, face e cavum, EDA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

92/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com estridor e 

respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de obstrução aguda das vias 

aéreas superiores. Comprometimento pulmonar após pneumonia aguda grave (o paciente 

necessitou de terapia ou ventilação mecânica), pneumonias com derrame pleural, 

pneumatocele ou pneumotórax e pneumonia de repetição (duas ou mais pneumonias no 

último ano). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, VHS, RX de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

93/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Tuberculose pulmonar que 

apresente comorbidades (cardiopatias congênitas, imunodeficiências, broncodisplasias, 

nefropatias e contactantes de adulto multidrogas resistente). Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, PPD, Baar no escarro 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

94/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Acúmulo de secreção 

espessa e purulenta, infecções respiratórias recorrentes, perda progressiva da função 

pulmonar, clearance mucociliar diminuído e história familiar de fibrose cística. Sintomas 

respiratórios agudos ou persistentes, desnutrição ou baixo crescimento físico, esteatorreia, 

íleo meconial, obstrução intestinal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, IRT neonatal, teste do suor, swab de 

orofaringe. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

95/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Investigação de 

malformações pulmonares. Massa ou cisto pulmonar com histórico de dificuldade respiratória 

e/ou pneumonia de repetição. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX e TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

96/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar paciente (co m 

necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Edema, calor, rubor e/ou bloqueio 

da articulação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), bioquímica 

completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de reumatologia pediátrica 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

97/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar paciente (com 

necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Apenas dor referida sem flogose. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), bioquímica 

completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

98/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Avaliar se é mais noturna 

no final do dia, que pode ter características ortopédicas e mecânicas. Se a dor acordar a 

criança de madrugada e demorar a passar, pode ser neoplasia. Dor em qualquer local nos 

membros com alteração visível ou não ao exame físico. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, EAS, EPF, 

MIF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

99/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em alguma superfície 

óssea, em osso longo ou em musculatura. Dependendo do sítio doloroso, fazer RX e 

encaminhar com o exame. Caso haja lesão lítica, pode ser tumor e o diagnóstico será 

urgente. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX, hemograma, VHS, PCR, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

100/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3149  

 

PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Febre contínua ou de no 

mínimo três picos diários acima de 38,5º C sem infecção detectada, já tendo sido investigada 

por mais de 15 dias . Se houver febre de repetição e rash cutâneo, encaminhar para 

ambulatório. Se houver prostração, irritabilidade, queda do estado geral ou 

hepatoesplenomegalia, encaminhar para internação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, dosagem 

de ferritina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

101/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em musculatura à 

palpação ou incapacidade para efetuar o movimento por dor naquele grupamento muscular. 

Exame normal ou alguma hipertrofia amigdaliana. Pode haver amigdalite de repetição sem 

febre reumática e precisar de amigdalectomia .Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI, CK, aldolase, TGO, TGP, 

LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História No momento da consulta,  

já pode nem haver dor ou bloqueio articular. Pode também não haver sopro. A história e a 

curva de Aslo ajudarão no diagnóstico. Na dúvida, se for paciente assintomático, iniciar uso 

regular de penicilina benzatina de 21 em 21 dias até a consulta especializada. Todos os casos 

suspeitos (história de artrites ou dores incapacitantes nas juntas após a infecção de garganta) 

já deverão ser encaminhados com ou sem soprologia. Com sopro, encaminhar também à 

cardiopediatriaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, Aslo, PAI (incluindo 

mucoproteínas ou alfa 1 glicoproteína ácida), ECG (se houver taquicardia sem febre ou sopro, 

pedir avaliação cardiológica). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de reumatologia pediátrica ou cardiologia pediátrica. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dilatação do sistema 

pielocalicial. infecção urinaria.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

103/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Sistema urinário alto (rim 

e/ou ureter) duplicado. Lesão cística na chegada do ureter na bexiga, Bexiga aberta com 

saída de urina na parede abdominal. Obstrução da uretra posterior em meninos 

determinando espessamento da bexiga e hidronefrose.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

104/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Massa palpável em loja 

renal e suspeita de estenose da junção pieloureteral. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG de aparelho urinário ou abdome total 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 
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PEDIATRIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

105/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Impossibilidade de definir 

sexo. Hímen não perfurado com ou sem acúmulo de líquido e/ou pus na vagina. Alteração do 

desenvolvimento normal. Pênis com curva para baixo, para cima ou para os lados. Presença 

de massa abdominal e/ou idade a partir de 10 anos. Determinação da classe funcional.  
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PEDIATRIA 

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, coagulograma com TAP e PTT 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

14. OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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PEDIATRIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3164  

 

PEDIATRIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

A paciente deve permanecer no nível especializado até o puerpério e, em seguida, deve ser 

encaminhada à UBS, de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

16 PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

16.1 Deformidades de MMII 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

87/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em rotação 

interna e externa, perfil axilar. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

88/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes com queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever presença ou 

não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a localização e a presença ou não de 

dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Bebê chiador com três ou 

mais episódios de sibilância no período de um ano.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

90/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com diagnóstico 

de broncodisplasia pulmonar, egressos de unidades de terapia intensiva ou ambulatório de 

follow-up de maternidades. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

91/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com estridor e 

respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de obstrução aguda das vias 

aéreas superiores. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Rx de tórax, face e cavum, EDA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

92/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes com estridor e 

respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de obstrução aguda das vias 

aéreas superiores. Comprometimento pulmonar após pneumonia aguda grave (o paciente 

necessitou de terapia ou ventilação mecânica), pneumonias com derrame pleural, 

pneumatocele ou pneumotórax e pneumonia de repetição (duas ou mais pneumonias no 

último ano). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, VHS, RX de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

93/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Tuberculose pulmonar que 

apresente comorbidades (cardiopatias congênitas, imunodeficiências, broncodisplasias, 

nefropatias e contactantes de adulto multidrogas resistente). Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, PPD, Baar no escarro 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

94/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Acúmulo de secreção 

espessa e purulenta, infecções respiratórias recorrentes, perda progressiva da função 

pulmonar, clearance mucociliar diminuído e história familiar de fibrose cística. Sintomas 

respiratórios agudos ou persistentes, desnutrição ou baixo crescimento físico, esteatorreia, 

íleo meconial, obstrução intestinal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, IRT neonatal, teste do suor, swab de 

orofaringe. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

95/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Investigação de 

malformações pulmonares. Massa ou cisto pulmonar com histórico de dificuldade respiratória 

e/ou pneumonia de repetição. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX e TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

96/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar paciente (co m 

necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Edema, calor, rubor e/ou bloqueio 

da articulação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), bioquímica 

completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de reumatologia pediátrica 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

97/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar paciente (co m 

necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Apenas dor referida sem flogose. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), bioquímica 

completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

98/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Avaliar se é mais noturna 

no final do dia, que pode ter características ortopédicas e mecânicas. Se a dor acordar a 

criança de madrugada e demorar a passar, pode ser neoplasia. Dor em qualquer local nos 

membros com alteração visível ou não ao exame físico. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, EAS, EPF, 

MIF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

99/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em alguma superfície 

óssea, em osso longo ou em musculatura. Dependendo do sítio doloroso, fazer RX e 

encaminhar com o exame. Caso haja lesão lítica, pode ser tumor e o diagnóstico será 

urgente. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX, hemograma, VHS, PCR, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

100/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Febre contínua ou de no 

mínimo três picos diários acima de 38,5º C sem infecção detectada, já tendo sido investigada 

por mais de 15 dias . Se houver febre de repetição e rash cutâneo, encaminhar para 

ambulatório. Se houver prostração, irritabilidade, queda do estado geral ou 

hepatoesplenomegalia, encaminhar para internação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, dosagem 

de ferritina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

101/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em musculatura à 

palpação ou incapacidade para efetuar o movimento por dor naquele grupamento muscular. 

Exame normal ou alguma hipertrofia amigdaliana. Pode haver amigdalite de repetição sem 

febre reumática e precisar de amigdalectomia .Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI, CK, aldolase, TGO, TGP, 

LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História No momento da consulta,  

já pode nem haver dor ou bloqueio articular. Pode também não haver sopro. A história e a 

curva de Aslo ajudarão no diagnóstico. Na dúvida, se for paciente assintomático, iniciar uso 

regular de penicilina benzatina de 21 em 21 dias até a consulta especializada. Todos os casos 

suspeitos (história de artrites ou dores incapacitantes nas juntas após a infecção de garganta) 

já deverão ser encaminhados com ou sem soprologia. Com sopro, encaminhar também à 

cardiopediatriaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, Aslo, PAI (incluindo 

mucoproteínas ou alfa 1 glicoproteína ácida), ECG (se houver taquicardia sem febre ou sopro, 

pedir avaliação cardiológica). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a retornar à UBS para 

acompanhamento pela pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será 

absorvido pelo serviço de reumatologia pediátrica ou cardiologia pediátrica. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dilatação do sistema 

pielocalicial. infecção urinaria.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

103/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Sistema urinário alto (rim 

e/ou ureter) duplicado. Lesão cística na chegada do ureter na bexiga, Bexiga aberta com 

saída de urina na parede abdominal. Obstrução da uretra posterior em meninos 

determinando espessamento da bexiga e hidronefrose.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

104/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Massa palpável em loja 

renal e suspeita de estenose da junção pieloureteral. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, cultura de 

urina, USG de aparelho urinário ou abdome total 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

105/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Impossibilidade de definir 

sexo. Hímen não perfurado com ou sem acúmulo de líquido e/ou pus na vagina. Alteração do  

desenvolvimento normal. Pênis com curva para baixo, para cima ou para os lados. Presença 

de massa abdominal e/ou idade a partir de 10 anos. Determinação da classe funcional.  
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PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, coagulograma com TAP e PTT 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

17 OTORRINOLARINGOLOGIA 

17.1 Amigdalite crônica hipertrófica; Frênulo lingual; 
Lesões orais; Abscessos amigdalianos; Estenose 
subglótica;Lesões de pregas 
vocais;Disfonia;Papiloma de laringe;Traumas de 
laringe;Paralisia de cordas vocais 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Distúrbios mecânicos com maior ou 

menor frequência de surtos de anginas febris. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

17.2 Hipertrofia das adenoides 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. A criança dorme de boca aberta, baba 

no travesseiro, ronca e por vezes tem crises de apneia noturna. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de perfil da nasofaringe (boca aberta e fechada) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

17.3 Blastoma de faringe 

 

 

Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Dor oral, lesão ulcerada em faringe, 

sangramento oral, obstrução de via aérea superior. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC de faringe. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.4 Granulomas nasais 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Obstrução nasal, episódios de 

sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaleia frontal e/ ou em projeção de outras 

cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.5 Fístula liquórica. 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Hidrorrinorreia que piora ao se abaixar 

a cabeça e história de cirurgia nasal prévia ou trauma fronto-etmoidal. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais, endoscopia nasal, citologia de 

secreção nasal. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.6 Atresia de coanasal;  Desvio do septo nasal;  
Hipertofia de cornetos;  Papiloma nasal;  Popilose 
nasal;  Perfurações do septo; Rinites atróficas 
(ozena);  Rinossinusites fúngicas;  Rinossinusites 
complicadas;  Traumas nasais;  Tumores nasais;  
Abscessos nasais 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.7 Epistaxe; Estética nasal; Nasoangiofibroma 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais ou RNM 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.8 Blastomas nasais e paranasais 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Obstrução nasal, episódios de 

sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaleia frontal e/ ou em projeção de outras 

cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.9 Sinusites crônicas 

 

LOGO UNIDADE 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

  

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Dor no nível das cavidades afetadas e 

eliminação pelo vestíbulo nasal ou pela rinofaringe de exsudato oriundo do interior dos seios 

afetados.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples dos seios paranasais (incidências: mento-

naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértex ou posição axial de Hirtz 

e perfil), TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.10 Obstrução nasal crônica 

 

LOGO UNIDADE 
 

Logo SES 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Obstrução nasal sem resposta ao 

tratamento clínico com ou sem rinorreia, rinossinusite de repetição, cefaleia, desvio septal, 

hipertrofia de cornos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples dos seios paranasais (incidências: mento-

naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértex ou posição axial de Hirtz 

e perfil), TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

17.11 Zumbido; Malformações congênitas do 
ouvido;  Hipoacusia (surdez); Mastoidite aguda;  
Otite crônica;  Labirintite/vertigem 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Perda auditiva condutiva progressiva, 

zumbidos pulsáteis. Aumento de volume retroauricular, dor e sinais flogísticos em vigênci a 

de otite média aguda . Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Considerar audiometria e impedanciometria, TC de 

mastoide ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3231  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.12 Coloboma auris; Exostose de CAE; Orelha de 
abano;  Otite média secretora;  Otosclerose; 
Perfurações do tímpano;  Traumas de ouvido/osso 
temporal;  Tumores de ouvido;  Otalgia. 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Drenagem de secreção purulenta ou 

não, de odor fétido ou não, infecções locais de repetição. Perda auditiva mista progressiva, 

zumbidos, Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Considerar audiometria e impedanciometria, TC de 

mastoide ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3233  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3234  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Paralisia ou paresia muscular de 

hemiface precedida ou não de trauma temporal com fratura de mastoide Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC de mastoides, audiometria tonal e vocal, 

timpanometria, RNM de crânio, eletroneuromiografia facial. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3235  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Otorreia drenando pelo conduto 

auditivo externo de caráter contínuo ou intermitente. Hipoacusia até surdez. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos ossos temporais (cortes axiais e coronais), 

audiometria tonal e vocal, timpanometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Presença de corpos estranhos ao exame 

clínico.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Exame clínico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Presença de corpos estranhos ao exame 

clínico. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Exame clínico e videolaringoscopia. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

17.13 Roncos e Sahos. 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Roncos, apneia noturna, 

hipersonolência diurna Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC de face com cefalometria, videolaringoscopia, 

polissonografia neurológica e respiratória. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento 

e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

18 OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

 

 

Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

A paciente deve permanecer no nível especializado até o puerpério e, em seguida, deve ser 

encaminhada à UBS, de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

19 UROLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO 

UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  

POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Hematúria macroscópica ou 

microscópica de repetição, sem disúria (ardência para urinar). Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG de vias urinárias, EAS, citologia urinária, 

urinocultura e antibiograma, hemograma, coagulograma, TC de abdome e pelve  

Depende do diagnóstico 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os casos. HFI: 

somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG, hemograma, coagulograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os casos. HFI: 

somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os casos. HFI: 

somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, coagulograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhamento do serviço 

do planejamento familiar da unidade e do termo de consentimento informado da 

companheira. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Exames pré-operatórios 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Trauma uretral e balanite 

xerótica obliterante. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG, EAS, ureia, creatinina, uretrografia, hemograma, 

coagulograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Cálculo de bexiga maior 

que 0,5 cm.. Associa-se com infecções urinárias de repetição, disúria, dificuldade miccional, 

hematúria, piúria e cristais em excesso no EAS; Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, fósforo, 

hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de abdome e pelve sem 

contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3261  

 

UROLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Os cálculos renais menores que 0,5 cm 

devem ser encaminhados se apresentarem hidronefrose associada e/ou malformações renais 

e/ou estenose de junção pieloureteral. Cólica nefrética (com irradiação para flanco e fossa 

ilíaca e área genital), às vezes com náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em 

excesso no EAS. Avaliação prévia para diagnóstico diferencial de apendicite, diverticulite, 

colecistite e pancreatite. Hidronefrose associada ao exame de imagem; cálculo sem mudança 

de posição ureteral por 15 dias, de acordo com exame de imagem; cálculo maior ou igual a 

0,5 cm, no seu maior eixo, de acordo com exame de imagem.; Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, fósforo, 

hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de abdome e pelve sem 

contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Quando do tipo coraliforme na pelve 

renal, associa-se com infecções urinárias de repetição, cólica nefrética (com irradiação para 

flanco e fossa ilíaca e área genital), às vezes com náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e 

cristais em excesso no EAS. Teste de giordano positivo. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, fósforo, 

hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de abdome e pelve sem 

contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Pacientes portadores de problemas de 

ereção que já tenham sido tratados com drogas orais inibidoras de fosfodiesterase tipo 5, 

sem sucesso, e que sejam portadores de fatores de risco, tais como: HAS, DM, dislipidemia, 

cardiopatias, endocrinopatias e neuropatias; disfunção erétil desenvolvida após cirurgia para 

tratamento do câncer de próstata, cistectomia radical e outras cirurgias pélvicas; disfunção 

erétil em pacientes submetidos à radioterapia da região pélvica. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, LH, 

prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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UROLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Distúrbios do orgasmo masculino, tais 

como ejaculação precoce, anorgasmia e dificuldade de orgasmo, desde que já tenham sido 

submetidos ao tratamento farmacológico SEM SUCESSO. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Glicose, dosagem sérica de testosterona total, FSH, 

LH, prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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UROLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Curvaturas penianas anormais 

comprovadas por exame físico.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, LH, 

prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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UROLOGIA 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Portadores de testosterona total sérica 

inferior a 300 ng/dl, maiores de 50 anos de idade, sem evidências de câncer de próstata . 

Impossibilidade de penetração e/ou desconforto importante durante o ato sexual e pacientes 

que tenham recebido tratamento farmacológico por, pelo menos, 6 meses.Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, LH, 

prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, PSA total, hepatograma, hemograma e lipidograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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UROLOGIA 

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Exame 

geralmente normal, podendo apresentar varicocele, azoospermia. Paciente masculino que 

esteja tentando constituir prole, sem método contraceptivo, por, pelo menos, 1 ano, com 

frequência sexual regular e parceira em investigação ginecológica em paralelo Paciente 

masculino que esteja tentando constituir prole, sem método contraceptivo, por, pelo menos, 

1 ano, com frequência sexual regular e parceira em investigação ginecológica em paralelo. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Pacientes portadores de alterações referentes a 

número, velocidade e/ ou vitalidade persistentes em 3 espermogramas colhidos com 

intervalo mínimo de 15 dias, dosagem sérica de testosterona total, FSH, LH, prolactina, TSH, 

T3, T4 e T4 livre 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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UROLOGIA 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Perda urinária 

involuntária de urina aos esforços físicos e/ou aumento da pressão intra-abdominal e/ou 

perda involuntária de urina precedida de intenso desejo de micção, sem evidência de 

infecção ao EAS e urinocultura Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG de vias urinárias, EAS, urinocultura e 

antibiograma 
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UROLOGIA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Dificuldade para 

urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, insatisfação pós-miccional, 

noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária por urgência, intermitência miccional 

e polaciúria associadas ou não à disúria, sem evidência de infecção ao EAS e urinocultura. 

Determinação da classe funcional.  
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UROLOGIA 

Exames complementares sugeridos:  USG da próstata e bexiga (via abdominal), USG das 

vias urinárias, dosagem do PSA total sérico, EAS, urinocultura, ureia, creatinina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Dificuldade para 

urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, insatisfação pós-miccional, 

noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária por urgência, intermitência miccional 

e polaciúria associadas ou não à disúria, sem evidência de infecção ao EAS e urinocultura.. 

Determinação da classe funcional.  
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UROLOGIA 

Exames complementares sugeridos:  USG de vias urinárias, dosagem do EAS, urinocultura 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Dificuldade para 

urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, insatisfação pós-miccional, 

noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária por urgência, intermitência miccional 

e polaciúria (associadas ou não) decorrentes de doença de Parkinson, AVE, mielopatias em 
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UROLOGIA 

geral (TRM, lesão por HTLV, neurosífilis etc.), neuropatia diabética, paraplegia, tetraplegia, 

esclerose múltipla e demais neuropatias periféricas, pós-operatório neurocirúrgico, pós-

operatório de cirurgias pélvicas e pós-radioterapia pélvica. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG das vias urinárias, EAS, urinocultura e 

antibiograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

19/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Órgão genital 

ultrapassa óstio vaginal em repouso.  Prolapso genital grau III ou IV Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma e bioquímica 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

20/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Gotejamento 

pós-miccional, dificuldade para urinar, mictúria, incontinência urinária, hematúria, toque 

retal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Toque retal em todos os casos, USG, PSA total e livre, 

EAS, ureia, creatinina. Se a dosagem sérica de PSA total for maior que 20 ng/ml, são 

sugeridos exames de TC de abdome e pelve e cintigrafia óssea 

Depende do diagnóstico 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

21/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Hematúria, 

massa suprapúbica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, USG de rins e vias urinárias, RX de tórax, TC de 

abdome e pelve. 

Permanecer no nível especializadO 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

21/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Obstrução 

devido à compressão do lúmen, uronefrose e hematúria.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos RX de tórax, TC de abdome e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3292  

 

UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

22/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Tumores sólidos. 

Pacientes portadores de cisto renal somente devem ser encaminhados caso a TC evidenciar 

cisto renal complexo, com septações e/ ou calcificações, múltiplos cistos (rim policístico); 

cisto renal de grande volume, ou seja, maior que 7 cm ao exame de TC e sinais tomográficos 

sugestivos de hemorragia intracística. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG renal, TC de pelve e bexiga, EAS, RX de tórax e 

cintigrafia óssea para pacientes portadores de massa renal sólida ou cisto complexo à TC; 

RNM para tumores que apresentarem invasão de veia renal e/ou veia cava inferior 

Permanecer no nível especializadO 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

23/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Tumores sólidos. 

Pacientes portadores de cisto renal somente devem ser encaminhados caso a TC evidencia r 

cisto renal complexo, com septações e/ ou calcificações, múltiplos cistos (rim policístico); 

cisto renal de grande volume, ou seja, maior que 7 cm ao exame de TC e sinais tomográficos 

sugestivos de hemorragia intracística. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, TC de abdome e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 
 

Logo SES 
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UROLOGIA 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

24/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Massa testicular 

crescente indolor. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, USG bolsa escrotal, TC de abdome e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

20  OFTALMOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Teste de acuidade visual. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Degeneração 

macular relacionada à idade, oclusões vasculares da retina, retinopatia diabética, distrofias 

e outras. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica para 

mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Flashes de luzes, 

manchas escuras se movendo e perda parcial de visão. As manchas escuras são conhecidas  

como moscas volantes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica para 

mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Tecido visível, 

olho vermelho. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica para 

mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Visão borrada, 

imagens-fantasma, sensibilidade à luz e presença de halos noturnos são os principais 

sintomas relatados pelos pacientes. HFI: somente casos cirúrgicos. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, laudo oftalmológico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Nebulosidades, 

distorções, opacidade ocular visível, perda da visão, Citar os achados significativos, se há 

presença ou não de cicatrizes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Desvio ocular e 

compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico diferencial do torcicolo 

congênito).. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo, acuidade visual, refração. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Desvio ocular e 

compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico diferencial do torcicolo 

congêni Olho vermelho, dor, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz) e/ou baixa de visão.  

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria, laudo 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Pacientes com 

mais de 50 anos com queixa de baixa progressiva da visão, vista enevoada, embaçada, com 

piora da acuidade para longe e melhora para perto. Cataratas traumáticas e de origem 

metabólica e leucocoria (pupila esbranquiçada) independentemente da idade..  

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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OFTALMOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Pacientes com 

história familiar de glaucoma. HFI: somente casos cirúrgicos.  Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria, campo visual, 

retinografia. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos BLEFARITE: 

queimação e lacrimejamento, vermelhidão nas bordas palpebrais e escamas nas margens das 

pálpebras. HORDÉOLO: lesão dolorosa com edema e hiperemia local. CALÁZIO: dor, edema 

e hiperemia localizada. XANTELASMA: placas amareladas macias de tamanho variado que 

podem aparecer na pálpebra superior e/ou inferior. TRIQUÍASE: sensação de corpo estranho, 

fotofobia, lacrimejamento e secreção seromucosa. ECTRÓPIO: conjuntivite crônica, ceratite, 

lacrimejamento e dor. PTOSE PALPEBRAL: dependendo do grau de ptose palpebral, o 

paciente pode apresentar comprometimento do campo visual. TUMOR PALPEBRAL: lesões 

elevadas, firmes, com telangiectasias na superfície. Durante o crescimento, o centro pode 

se tornar ulcerado e com crostas na superfície. DERMATOCÁLASE: peso nas pálpebras, 

redução do campo visual superior..  Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Laudo 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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OFTALMOLOGIA 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

21  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Encaminhar os 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, 

constando história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução. 

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em duas incidências 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, 

de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Os casos de 

deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a partir de 6 meses de 

vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo ortopedista. Os casos de “pé 

torto” ou “pé plano rígido” deverão ser encaminhados para diagnóstico. Determinação da 

classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada  

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Encaminhar os 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento, o paciente 

deve retornar à unidade de origem para continuar o tratamento e de posse do relatório de 

contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Encaminhar os 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação.. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em panorâmica, TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos pacientes com 

queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3332  

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos pacientes com 

queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos pacientes com 

queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3338  

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e axial sem carga, AP e perfil com carga. 

Todos em filme 30/40. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP e perfil, USG e RNM. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e axial, RNM, TC de patela (TA-GT). 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e panorâmico com carga de membros 

inferiores 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em rotação 

interna e externa, perfil escapular, perfil axilar, USG do ombro. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em rotação 

interna e externa, perfil escapular, perfil axilar ou Velpeau axilar, Zanca para patologias na 

articulação AC. Apical oblíqua para instabilidades. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em rotação 

interna e externa, perfil axilar 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

19/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com presença ou não 

de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 
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22 PROCESSOS GERAIS DO AMBULATÓRIO 

DE ONCOLOGIA CLÍNICA 

 

22.1 PROTOCOLO ONCO - 02 – ACOLHIMENTO A 
CASOS NOVOS 

Ocorrem de terça a sexta-feira, no período da manhã e segunda-feira, no período da tarde, 

sendo 4 vagas de casos novos ao dia, mais uma de encaixe. 

Antes do atendimento médico, o paciente deve participar de grupo de acolhimento com a 

equipe multidisciplinar, formada por: 

• Assistente social; 

• Nutricionista; 

• Psicóloga; 

• Enfermeiro; 

• Recepção. 

O enfermeiro deve chamar o paciente pela senha ou por priorização, segundo o estado 

geral. Identificar-se e fazer a sua pesagem e mensuração de estatura. Entregar o impresso 

de Triagem de Caso Novo do Ambulatório de Nutrição em PROTOCOLO ONCOlogia Clínica 

pedindo que faça o preenchimento dos dados nutricionais. Este impresso será utilizado no 

atendimento da nutricionista que pode ocorrer antes da consulta médica. 

O grupo de acolhimento é realizado em sala disponível, no Ambulatório, podendo participar 

o paciente e 1 acompanhante. A duração total do grupo é de 40 minutos. 

 

22.2 APRESENTAÇÃO DO ENFERMEIRO 

Apresentar-se aos participantes e orientá-los sobre a estrutura e funcionamento da equipe 

de enfermagem que, em sua maioria, estão escalados no salão assistencial. Evitar o uso do 

termo quimioterapia neste momento. 

• Fazer orientações relativas a medicações em uso: 

• Trazer a receita médica e todas as medicações em uso no domicílio (ex: anti-
hipertensivo, analgésicos, hipoglicemiantes, etc.); 

• Caso, eventualmente, se esqueça, avisar o enfermeiro para que solicite queo 

médico prescreva e possa ser providenciado o medicamento necessário; 

o O acompanhante deve lembra-se também de trazer os seus próprios 
medicamentos; 
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• Disponibilidade de maca e cadeira de rodas no 2º andar para auxiliar o transporte 
do paciente no hospital; 

• Se o paciente estiver internado, no HOSPITAL ou em qualquer outra instituição, 
avisar o Ambulatório por via telefônica para que seja feito novo agendamento. Não 
comparecer à consulta nesta condição; 

• Se o paciente tiver alguma intercorrência no domicílio, deve procurar o serviço de 
saúde próximo ao seu domicílio (Unidade básica, Pronto Atendimento ou Hospital), 
segundo a gravidade do quadro apresentado. Estes serviços, mediante avaliação 
médica, entrarão em contato com o Ambulatório ou UER da Policlínica Regional - 
Unidade Goias para referenciamento do caso; 

• Os médicos do ambulatório estão a disposição para atender o paciente e familiares, 
por telefone, sempre que houver dúvidas sobre a conduta a ser tomada e 
esclarecimentos necessários; 

• Colocar-se a disposição para orientar paciente e familiares sobre: 

o Cuidados de enfermagem em geral tais como: curativos, cuidados com 
sondas; 

• Orientação sobre a receita médica e exames solicitados; 

• Esclarecimentos pós-consulta médica 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih - 0df). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  
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Não se aplica 

 

22.3 PROTOCOLO ONCO - 03 – CONSULTA MÉDICA 
DE CASOS NOVOS 

O impresso de consulta caso novo, em duas vias carimbadas, deve já estar com a etiqueta 

adesiva, contendo os dados de identificação do paciente, endereço, sexo e idade, além de 

preenchimento manual dos campos de acompanhante, profissão do paciente e formação. 

O peso e altura devem ser verificados pela equipe de enfermagem na reunião de 

acolhimento. Este impresso deve acompanhar o prontuário a ser entregue ao médico/aluno 

que fará a consulta. 

O médico deve analisar o encaminhamento e o prontuário do paciente agendado para caso 

novo. 

Anotar os exames pertinentes datados, o resultado do anatomopatológico, marcadores 

tumorais e o serviço responsável pelo encaminhamento. 

Chamar o paciente por senha. 

Verificar o motivo que o levou a procurar assistência médica que o levou ao diagnóstico de 

câncer. 

Identificar as queixas atuais do paciente, emagrecimento e a quais tratamentos já foi 

submetido. 

Entrevistar o paciente sobre: 

• Antecedentes pessoais; 

• Fatores predisponentes ao câncer (etilismo, tabagismo, exposição a agentes 
químicos e padrão de dieta); 

• Neoplasia anterior; 

• Antecedentes familiares de neoplasia (elaborar o heredograma), hipertensão, 
diabetes e cardiopatia isquêmica; 

• Medicações em uso. 

Realizar exame físico geral, palpação de linfonodos, exame específico do local da neoplasia 

e o Performance Status, baseado na escala de Karnofsky. 

Solicitar exames necessários para o início do tratamento e definir terapêutica de acordo 

com a neoplasia e estadiamento. 

Orientar o paciente sobre o tratamento proposto e agendamento de retorno na data 

definida pelo médico oncologista, no ambulatório temático. 
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Assinar a consulta e registrar o nome do preceptor com quem foi feita a discussão do caso. 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 

 

 

 

22.4 PROTOCOLO ONCO - 04 – CONSULTA A 
RETORNOS 

22.5 ROTINA DE AGENDAMENTO DE RETONO 

O médico/aluno deve escolher a data de retorno para o paciente, verificando na agenda 

própria se há vagas para o dia escolhido, no ambulatório do paciente. 

Caso haja, anotar o nome do paciente na agenda. 

Caso não haja, avaliar a real necessidade de manter a data escolhida. Se for imprescindível, 

anotar como encaixe na agenda, registrando o código do ambulatório e o nome do paciente 

na data escolhida, respeitando o limite máximo de 4 encaixes por ambulatório. 
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Anotar a data do retorno no canto inferior direito do impresso da consulta, no campo 

“retorno em ”. 

Anotar a data agendada na folha de retorno e orientar o paciente a entregá-lo na  recepção 

para agendamento no sistema informatizado. 

22.6 CONSULTA DE RETORNO 

O médico/aluno deve analisar o prontuário do paciente agendado para retorno e preencher 

o impresso de consulta com os seguintes dados: 

• Nome; 

• Data; 

• Idade; 

• Sexo; 

• Diagnóstico; 

• Estágio clínico; 

• Peso; 

• Esquema de quimioterapia iniciado; 

• Número de ciclos e dia do ciclo; 

• Resumo da história (cirurgias, tratamentos e história oncológica prévia), anotando 
no campo de observações. 

Chamar o paciente pela senha. Verificar queixas atuais do paciente. 

Se estiver em quimioterapia, fazer avaliação de toxicidade e anotar no campo lateral 

esquerdo. 

Avaliar o paciente quanto ao status performance e anotar no campo específico (PS). 

Examinar o paciente e anotar no campo de exame físico. 

Checar exames e anotar nos campos “Exames Laboratoriais” e “Exames de Imagem”. 

Discutir o caso com a preceptoria. 

Anotar a conduta no campo específico. 

Assinar a consulta e registrar o nome do preceptor. 

Orientar o paciente sobre o diagnóstico, resultados de exames, tratamento proposto e 

cuidados que deve manter até a próxima consulta. 

Liberar o paciente com retorno definido, pedidos de exames necessários, prescrição de 

quimioterapia (se indicado), receita e orientação para agendamento na recepção. 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

22.7 PROTOCOLOS DE ONCOLOGIA CLÍNICA 

 

Esta diretriz tem como objetivo apoiar, em decisões clínicas, médicos e profissionais de 

saúde envolvidos com o tratamento de neoplasias do trato gênito-urinário, em especial 

urologistas, oncologistas clínicos e radioterapeutas. 

Foram utilizadas como fonte de informação publicações localizadas por meio de busca 

estruturada da informação científica nas bases de dados MEDLINE (Medlars On Line), 
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Cochrane Library e EMBASE. Cada item desta diretriz foi previamente transformado em 

uma pergunta clinicamente relevante, e distribuído aos participantes para busca e análise 

crítica da informação encontrada. Estratégias de buscas foram feitas para selecionar os 

estudos com a melhor qualidade metodológica, segundo níveis predefinidos de evidências. 

Posteriormente, foram distribuídas aos especialistas das áreas envolvidas — urologia, 

oncologia clínica e radioterapia — e, em seguida, foram organizadas reuniões para 

avaliação final, incorporação de sugestões e aprovação da redação. 

Todas as recomendações emitidas seguem um nível de evidência e um grau de 

recomendação. Utilizamos um sistema de graduação formal,1 para ajudar o leitor a julgar 

a força da evidência por trás dos resultados publicados que levaram à recomendação. 

Existem vários tipos de escalas de graduação desenvolvidos, e utilizamos um sistema 

simplificado, de acordo com o tipo de questão elaborada (tratamento ou diagnóstico) com 

o objetivo de facilitar a leitura desta diretriz, conforme descrito abaixo: 

Nível de 

Evidência 

(NE) 

Tratamento Diagnóstico 

 
1 

Revisão Sistemática com meta- 

análise 

Estudo Randomizado com grande amostra 

Revisão Sistemática com meta-análise 

Coorte validada com padrão adequado 

2 Estudo Randomizado com pequena amostra Coorte exploratória com padrão 

adequado 

 

3 

Estudo prospectivo Seleção não consecutiva de casos 

Coorte com padrão não aplicado 

uniformemente 

4 Estudo retrospectivo Caso-controle 

Coorte com padrão inadequado 

 

5 

Relatos de casos 

Opinião de especialistas 

Pré-clínicos 

Relatos de casos 

Opinião de especialistas 

Pré-clínicos 

 

Grau de 

Recomendação 

(GR) 

Descrição 

A 

(muito forte) 

A evidência é confiável e pode ser usada para guiar a prática clínica  

B 

(forte) 

A evidência existente é confiável e pode ser usada para guiar a prática clínica na 

maioria dos casos 
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C 

(moderado) 

A evidência existente proporciona algum suporte para as recomendações, mas sua 

aplicação pode ser discutível 

D 

(fraco) 

A evidência existente é fraca, e as recomendações devem ser aplicadas com cuidado 

 

As recomendações não foram feitas com o propósito de ser o padrão-ouro do cuidado 

médico. Os parâmetros aqui disponíveis devem ser vistos como orientação de conduta. É 

importante lembrar que a aderência às diretrizes não garante um desfecho clínico 

satisfatório em todos os casos. O julgamento final sobre qual o procedimento clínico ou 

plano de tratamento mais adequado a um paciente específico deve ser feito pelo médico, 

seguindo discussão das opções com o paciente, à luz do diagnóstico e das opções 

terapêuticas à disposição. No entanto, é recomendado que diferenças significativas de 

condutas na prática em relação às recomendações desta diretriz sejam justificadas e seus 

motivos adequadamente documentados. 

Estas recomendações foram desenvolvidas até julho de 2011, e serão submetidas a revisão 

logo que novas evidências estejam disponíveis. A atualização formal está prevista para 

julho de 2013. 

 

 

• T1 Tumor não palpável: 

• T1a ≤ 5% material proveniente de RTU. 

• T1b > 5% material proveniente de RTU. 

• T1c Identificado apenas na biópsia por agulha, devido a PSA alterado. 

• T2 Tumor palpável confinado à próstata: 

a. T2a Até metade de um lobo. 

b. T2b Mais da metade de um lobo. 

c. T2c Ambos os lobos. 

• T3 Extensão extraprostática: 

a. T3a Extensão extracapsular isolada ou invasão microscópica do colo vesical. 

• T3b Invasão de vesícula seminal. 

• T4 Fixo ou invade estruturas adjacentes: esfíncter externo, reto, bexiga, músculos 
elevadores do ânus, parede pélvica. 

• N1 Linfonodo(s) regional(is) comprometido(s). 

• M1 Metástase(s) à distância: 
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a. M1a Linfonodo(s) não regional(is). 

b. M1b Osso(s). 

c. M1c Outra(s) localização(ões). 

 

Há evidências de que o rastreamento aumenta a probabilidade do paciente receber o 

diagnóstico de câncer de próstata em 46% e o diagnóstico em estágio I em cerca de 95%.2 

(NE 1) No entanto, não se observou benefício significativo do rastreamento na diminuição 

da ocorrência de mortes por câncer, nem da mortalidade global.2 (NE 1) 

Devido a discussões metodológicas sobre os estudos existentes, recomendamos a realização 

do rastreamento de neoplasia de próstata com exame de PSA anual e toque retal (NE 5; GR 

D) em homens: 

• Entre 50 e 80 anos 

• A partir dos 45 anos quando houver parentes relacionados com câncer de próstata 

 

A biópsia para diagnóstico deve ser considerada nos pacientes com as seguintes 

características: 

• Toque retal prostático suspeito3 (NE 1; GR A); 

• PSA total ≥ 2,5 ng/ml, nos pacientes até 55 anos4 (NE 2; GR B); 

• PSA total > 4 ng/ml, nos pacientes com mais de 55 anos4 (NE 2; GR B); 

• Densidade de PSA > 0,15 ng/ml5 (NE 4; GR C); 

• Relação PSA livre/total < 18%, quando PSA total > 2,0 ng/ml6 (NE 1; GR B); 

• Velocidade de PSA > 0,75ng/ml/ano7 (NE 3; GR C). 

Recomenda-se re-biópsia, com chance de 15 a 30% de positividade, nos pacientes com as 

seguintes características: 

• PSA persistentemente elevado ou em elevação com velocidade > 0,75 ng/ml/ano 8 
(NE 3 GR C). 

• Suspeito mas não diagnóstico de tumor de próstata (proliferação atípica de 
pequenos ácinos – ASAP). Realizar biópsia da área suspeita e sistemática9,10 (NE 2 
GR B). 

Salvo situações especiais, limitar ao máximo de quatro biópsias consecutivas se realizadas 

com técnica adequada (a partir da qual o índice de detecção é baixo, em torno de 5%)10,11 

(NE 2 GR B). 

A biópsia de saturação, extensa, aumenta a chance de positividade e fornece dados sobre 

a extensão extracapsular12 (NE 2, GR A). Número maior de fragmentos é recomendado 

especialmente em pacientes com próstata maior que 40g13 (NE 3, GR B). 
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Os exames realizados antes do início do tratamento estão relacionados com a detecção de 

metástases ósseas e planejamento do tratamento. 

 

 

Recomendada para detecção de metástases ósseas quando:16 (NE 2 GR B) 

• PSA20ng/ml (qualquer T ou Gleason); 

• Gleason  7; 

• Níveis elevados de fosfatase alcalina; 

• Doença localmente avançada (T3 ou T4); 

• Dor óssea. 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA com Estudo Multiparamétrico (composto por 

aquisições ponderadas em T2 e Difusão, Espectroscopia e Estudo Dinâmico 

com Contraste) 

Opcional para planejamento terapêutico, nos pacientes com:17 (NE4; GR D) 

• Risco intermediário e alto; 

• Grande volume de doença, determinado pela biópsia; 

Para o diagnóstico, em pacientes com biópsias prévias negativas e níveis de PSA 

persistentemente elevados com o intuito de direcionar para áreas suspeitas de neoplasia 

(reduz necessidade de novas e extensas biópsias).18 (NE 3; GR C) 

 

A seleção dos pacientes para tratamentos específicos é geralmente elaborada por meio da 

subdivisão em riscos de recidiva (critérios de D’Amico), descritos abaixo19: 

 

 PSA Score de 

Gleason 

Estadiamento 

Risco Baixo (todos os 
critérios a seguir) 

< 10 ng/ml 2-6 T1c-T2a 
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Risco Intermediário 10-20 ng/ml 7 T2b 

Risco Alto (pelo menos 

um dos critérios a 
seguir) 

>20 ng/ml 8-10 > T2c 

 

Pacientes com câncer de próstata de baixo risco e doença com volume mínimo, acessada 

por meio de biópsia adequada, podem ser acompanhados com PSA total trimestral e biópsia 

anual20 (NE 3; GR C). 

Recomenda-se a seleção dos pacientes segundo os seguintes critérios21 (NE 3; GR C): 

• Ausência de Gleason 4 ou 5 na biópsia; 

• Densidade do PSA < 0,15; 

• Neoplasia no máximo em dois fragmentos estudados; 

• Neoplasia em até 50% da extensão dos fragmentos avaliados. 

Elevação no PSA total > 2ng/ml/ano, tempo de duplicação do PSA menor que três anos, ou 

piora dos parâmetros da biópsia definem falência do seguimento vigiado22 (NE 3; GR C). 

 

A prostatectomia radical é indicada para casos de tumores localizados (até T2c), com 

prognóstico de vida superior a 10 anos, sendo raramente indicada para homens acima dos 

70 anos. Nos pacientes jovens, a cirurgia pode ser indicada mesmo em tumores mais 

avançados (T3)23,24 (NE 5; GR D). 

Linfadenectomia ampliada até vasos ilíacos comuns está indicada em pacientes de risco 

intermediário e alto25 (NE 5; GR D). Pacientes com PSA menor que 10 ng/ml e Gleason 

menor que 7 não necessitam de linfadenectomia de rotina26 (NE 5 GR D). 

Do ponto de vista oncológico não há vantagem na utilização de diversas vias de acesso 

(como laparoscópica, robótica, retropúbica ou perineal) para a realização da 

prostatectomia27,28 (NE 3; GR C). 

 

1. Para pacientes com doença de risco baixo são opções: 

• Radioterapia externa IMRT (intensidade modulada) localizada em próstata em fase 
única, com dose final de 78 Gy (2 Gy/dia) que proporciona melhor controle da 
doença com menor toxicidade do que a radioterapia conformacional29 (NE 1; GR A). 
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• Em locais sem acesso à radioterapia IMRT, recomenda-se radioterapia externa 
conformacional localizada em próstata em fase única, com dose final de 74 a 78 Gy 
(2 Gy/dia)30 (NE 2; GR B). 

• Braquiterapia com alta taxa de dose como monoterapia – fonte de Irídio-192 com 
dose de 38Gy (4 frações de 9,5Gy em 2 dias), ou implante permanente31 (NE 3;  GR 
C) Dose de 14.5Gy. 

 

• Radioterapia externa IMRT (Intensidade modulada) em próstata e vesículas seminais 
(PTV1), em duas fases, com a primeira até 50/54Gy Gy seguido de boost somente 
em próstata(PTV2) com dose final de 74 a 80 Gy (2 Gy/dia)29 (NE 2; GR A). 

• Em locais sem acesso à IMRT, radioterapia externa conformacional em próstata e 
vesículas seminais (PTV1), em duas fases, com a primeira até 50/54Gy Gy seguido 
de boost somente em próstata(PTV2) com dose final de 74 a 78 Gy (2 Gy/dia)32 (NE 
2; GR B). 

• Braquiterapia com alta taxa de dose como boost da RT Externa após 50 Gy – fonte 
de Irídio-192 com dose de 19Gy (2 frações de 9,5Gy em 1 dia)30 (NE 3; GR B). 

 

Não há indicação de bloqueio hormonal como terapia única em pacientes com doença 

localizada.33 (NE 1; GR A) 

Terapia hormonal neoadjuvante à prostatectomia radical pode reduzir o risco de 

comprometimento de margens. No entanto, não há redução no risco de recorrência ou da 

mortalidade e portanto não recomendamos sua utilização.34 (NE 1; GR A) 

É recomendado tratamento adjuvante à radioterapia nos pacientes com doença localizada 

com risco moderado a alto, por um período de dois a três anos, com início três meses antes 

do início da radioterapia, conforme o esquema abaixo34,35 (NE 1; GR A): 

• Gosserrelina 3,6mg a cada 28 dias; 

• Gosserrelina 10,8mg a cada 90 dias. 

Observação: Não há estudos prospectivos randomizados avaliando o uso de outros análogos 

LHRH em monoterapia no tratamento adjuvante à radioterapia. 

 

Nos pacientes com margens positivas (mais que dois quadrantes), invasão extracapsular e 

invasão de vesícula seminal, pode ser indicada radioterapia externa, em fase única,  com 

planejamento conformal computadorizado na loja prostática, com dose final de 66 Gy (2 

Gy/dia)36 (NE 1 GR B). 
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A recidiva bioquímica pós-cirurgia é considerada nos pacientes com elevação de PSA acima 

de 0,2 ng/ml37. Poderá ser indicada radioterapia de salvamento, conforme descrito 

anteriormente na radioterapia adjuvante à prostatectomia38 (NE 5; GR D). 

Não existem evidências de que o tratamento da recidiva bioquímica aumente a sobrevida 

dos pacientes. No entanto, a introdução de hormonioterapia pós-cirurgia e recidiva 

bioquímica pode ser recomendada a pacientes com Gleason igual ou maior que oito ou com 

tempo de duplicação do PSA menor que doze meses39 (NE 4; GR C). 

 

Após radioterapia, a recidiva bioquímica é definida como elevação de 2 ng/ml ou mais 

acima do PSA nadir após RT com ou sem hormonioterapia concomitante40,41 (NE 5; GR D). 

Poderá ser indicada prostatectomia de resgate (em casos selecionados, especialmente em 

pacientes jovens).42 (NE 4; GR C) Pode também ser indicada hormonioterapia, como 

descrito para pacientes com doença metastática.43 (NE 5; GR D) 

 

Recomenda-se como manobra inicial de tratamento a deprivação androgênica central 

simples44 (NE 1; GR A) com orquiectomia ou análogo LHRH em uma das seguintes doses: 

• Goserelina 3,6mg a cada 28 dias ou 10,8mg a cada 90 dias45 (NE 1; GR A); 

• Leuprolide 7,5mg a cada 28 dias ou 22,5 mg a cada 90 dias46 (NE 3; GR B); 

• Triptorrelina 3,75mg a cada 28 dias47 (NE 3; GR C). 

Se após seis meses de deprivação androgênica houver queda do PSA para menos que 

4ng/ml, ou 20% do valor inicial, o uso do análogo LHRH poderá ser suspenso até nova 

elevação do PSA (maior que 10 ng/ml), quando o análogo deverá ser reintroduzido48 (NE 

2; GR B). 

Nos pacientes com progressão da doença após a primeira manobra hormonal, recomenda-

se a manutenção da deprivação androgênica com a associação de um antiandrogênico 

periférico ou estrogênio49,50 (NE 3; GR B), nas seguintes doses: 

• Flutamida 250 mg 8/8h; 

• Bicalutamida 50 mg, 1 vez ao dia; 

• Dietilestilbestrol 1 mg, 1 vez ao dia. 

 

Nos pacientes sintomáticos, com neoplasia metastática refratária ao tratamento hormonal, 

e que mantenham performance status segundo Karnofsky no mínimo 60% está recomendada 

quimioterapia antineoplásica51 (NE1; GR A), seguindo o esquema abaixo: 
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• Docetaxel 75mg/m² a cada 21 dias; 

• Prednisona 5mg 2 vezes ao dia, continuamente. 

Os pacientes deverão manter a deprivação androgênica, com orquiectomia ou com 

análogos LHRH conforme descrito acima. 

Em pacientes com progressão da doença com Docetaxel há estudos demonstrando queda 

do PSA e melhora da dor com utilização de Mitoxantrona (12mg/m²), também associada à 

Prednisona, embora sem evidências de benefício em sobrevida.52(NE 4; GR 

• No entanto, o uso de Cabazitaxel (25mg/m² a cada 21 dias) associado à prednisona 
demonstrou aumento de sobrevida global em comparação ao uso de Mitoxantrona, 
em segunda linha.53 (NE1; GR A) 

 

Ressecção transuretral da próstata pode ser indicada como tratamento paliativo, nos 

pacientes com sintomas obstrutivos baixos54 (NE 4; GR C). 

Nos pacientes com dor óssea localizada pode ser indicada radioterapia externa com dose 

de 30 Gy (em 10 frações) na área dolorosa, com intuito paliativo55 (NE 2; GR A). 

Recomenda-se o uso de Ácido Zoledrônico 4mg a cada 28 dias nos pacientes metástases 

ósseas sintomáticas, e com doença refratária ao tratamento hormonal.56 (NE 2; GR A) 

Os pacientes deverão ser avaliados pelo médico responsável antes de cada administração 

do medicamento, com monitorização mensal de creatinina e cálcio iônico. Os pacientes 

deverão receber suplementação diária de cálcio e vitamina D. 

Nos pacientes com dor óssea refratária aos tratamentos citados acima pode ser considerado 

o uso de Samário15357 (NE 2; GR A). 

 

Após prostatectomia radical ou radioterapia, recomenda-se seguir com anamnese e exame 

físico, mais dosagem de PSA total a cada três meses no primeiro ano e, semestralmente, a 

partir do segundo ano58 (NE 5; GR D). 

Pacientes em deprivação androgênica adjuvante deverão ser monitorados com 

densitometria óssea pelo menos a cada dois anos, para diagnóstico de osteoporose durante 

todo o período de deprivação58 (NE 5; GR D). 

 

 

• Ta Tumor papilífero não invasivo, restrito à mucosa 

• Tis Carcinoma in situ 

• T1 Tumor com invasão da submucosa 

• T2 Tumor com invasão da muscular própria 
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• T2a Invasão muscular superficial (metade externa) 

• T2b Invasão muscular profunda (metade interna) 

• T3 Tumor com infiltração do tecido perivesical 

• T3a Invasão microscópica 

• T3b Invasão macroscópica 

• T4 Tumor com invasão de estruturas adjacentes 

T4b Invasão da parede pélvica ou abdominal 

• N1 Metástase em um único linfonodo na pelve (cadeia hipogástrica, obturador, 
ilíaca externa ou pré-sacral) 

• N2 Metástases em múltiplos linfonodos na pelve 

• N3 Metástase única ou múltiplas em linfonodos da cadeia ilíaca comum 

• M1 Metástases a distância 

 

Não há evidências com qualidade suficiente para avaliar a eficácia do rastreamento nos 

pacientes assintomáticos. Está contraindicado o rastreamento do câncer de bexiga na 

população assintomática, devido à ausência de benefício a longo prazo59 (NE 3; GR D). 

 

Pacientes com hematuria macroscópica devem ser investigados inicialmente com 

ultrassonografia. Lesões vesicais suspeitas devem ser avaliadas segundo a seguinte 

propedêutica60 (NE 5; GR D): 

• Uretrocistoscopia, com coleta de citologia urinária e do lavado vesical. 

• Ressecção transuretral da porção superficial e profunda das lesões, que devem ser 
catalogadas separadamente. 

• Inicialmente não está recomendada biópsia aleatória da mucosa.61 

 

Os exames que devem complementar o diagnóstico e estadiamento dependem da 

profundidade de infiltração da neoplasia. 

 

Nos tumores de baixo grau a ultrassonografia de vias urinárias pode ser suficiente (NE 5; 

GR D). 
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Nos tumores de alto grau, ou de baixo grau com citologia positiva e cistoscopia negativa, 

recomenda-se a realização de um TC de abdome e pelve com contraste62 (NE 3; GR B). 

Recomenda-se biópsias aleatórias de trígono, cúpula e paredes laterais quando houver 

aspecto endoscópico normal, porém citologia positiva.63 (NE 5; GR D) 

 

Está indicada a realização de TC de abdome e pelve e raio X de tórax.64 (NE 5; GR D) 

Cintilografia óssea deve ser solicitada apenas nos pacientes com dor óssea.64 (NE 5; GR D). 

A ressonância Magnética (RM) pode ser solicitada nos pacientes em que a TC não foi 

conclusiva em relação à infiltração de órgãos adjacentes65 (NE 3; GR B). 

Pacientes com tumores superficiais podem ser classificados em três grupos de risco, para 

auxílio na indicação de tratamentos específicos66 (NE 3; GR B): 

 ESTADIAMENTO TAMANHO NÚMERO DE LESÕES 

Risco Baixo pTa baixo grau ≤ 3cm Única 

Risco Intermediário pTa alto grau ou >3 cm Única ou lesões de baixo risco 

recidivadas ou múltiplas 

Risco Alto pT1 alto grau/cis qualquer Lesões de risco intermediário 

multifocais ou recidivadas 

 

 

PTA 

Nos pacientes com lesão única, menor que 3 cm, e baixo grau, não há necessidade de 

tratamento complementar após a ressecção transuretral67 (NE 3; GR B). 

Em caso de múltiplas lesões, ou maior que 3 cm, ou com alto grau, está indicada re-RTU e 

tratamento adjuvante com oncoBCG68 (NE 1; GR A). 

PT1 

Após completa ressecção transuretral, é indicada re-RTU em até 4 semanas e tratamento 

adjuvante com oncoBCG em indução e manutenção (após 4 semanas)68 (NE 1; GRA) ou 

quimioterapia intravesical com mitomicina69 (NE1; GR A). Pode ser discutida a 

possibilidade de cistectomia radical nos pacientes com lesões de alto grau e com recidiva 

após o tratamento conservador70 (NE 3; GR B). 
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Recomenda-se a utilização da imunoterapia com oncoBCG com o seguinte esquema71 (NE 

3; GR C): 

• Indução. 

• OncoBCG (cepa Pasteur) 40 mg diluídos em 100 ml de soro fisiológico, via 
intravesical, semanalmente por seis semanas consecutivas. 

• Manutenção. 

• OncoBCG (cepa Pasteur) 40 mg diluídos em 100 ml de soro fisiológico, via 
intravesical, mensalmente no primeiro ano e, depois, trimestralmente por mais um 
ano. 

Caso ocorra recidiva, o tratamento deve ser reiniciado após a ressecção. Caso ocorra 

segunda recidiva, a imunoterapia deve ser suspensa, e o tratamento rediscutido. 

PT2 OU PT3 

CIRURGIA 

A cistectomia deve ser realizada até três meses após o diagnóstico72 (NE2; GR A). 

No homem é indicada cistoprostatectomia, e, na mulher, exenteração pélvica anterior. A 

linfadenectomia pélvica bilateral deve incluir gânglios da bifurcação das ilíacas ate o nervo 

hipogástrico, com retirada do maior número possível de linfonodos 73 (NE 4; GR C). 

Deve ser feita biópsia de congelação da margem uretral. Caso negativa, pode ser realizada 

preservação para reconstrução ortotópica74 (NE 4; GR C). 

 

O tratamento com quimioterapia neoadjuvante à cistectomia pode ser oferecido aos 

pacientes com aumento absoluto da taxa de sobrevida de aproximadamente 5% em 5 anos75 

(NE 1; GR A). 

Nos pacientes com neoplasia com infiltração em órgãos adjacentes, ou com 

linfonodomegalia visibilizada nos exames de estadiamento, pode-se recomendar a 

utilização de três ciclos de quimioterapia neoadjuvante, segundo um dos seguintes 

esquemas: 

• GC76 (NE 3; GR B): 

• Cisplatina 100 mg/m² no D1 

• Gemcitabina 1000 mg/m² no D1 e D8 (repetir a cada 21 dias) 

• M-VAC77 (NE 1; GR A): 

• Metotrexate 30 mg/m² no D1, D15 e D22 

• Vimblastina 3 mg/m² no D2, D15 e D22 

• Doxorrubicina 30 mg/m² no D2 

• Cisplatina 70 mg/m² no D2 (repetir a cada 28 dias) 
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A cirurgia deve ser feita de quatro a oito semanas após o término da quimioterapia. 

Os pacientes deverão apresentar função renal adequada (clearance de creatinina de no 

mínimo 60 ml/min) e performance status segundo Karnofsky no mínimo 70%. Em pacientes 

sem função renal adequada o tratamento neoadjuvante não é recomendado. Não se 

recomenda a substituição da cisplatina pela carboplatina, devido a perda significativa da 

efetividade do tratamento.78 (NE 3; GR C) 

 

Para pacientes com impossibilidade cirúrgica ou que se recusam à cistectomia, pode ser 

oferecido tratamento combinado com quimioterapia e radioterapia, desde que apresentem 

na histologia carcinoma urotelial, não apresentem hidronefrose e que tenham função renal 

adequada, com clearance de creatinina de pelo menos 60 ml/min79 (NE 4; GR C). 

Estes deverão ser inicialmente tratados com a ressecção máxima da doença por via 

transuretral, e, posteriormente, receber radioterapia conformal até 40Gy na bexiga e 

linfonodos pélvicos. Após esta primeira fase, deverá ser repetida cistoscopia com biópsia. 

Caso não haja evidências de tumor residual, a radioterapia deverá ser efetuada com boost, 

no tumor vesical até 64-66Gy. Os pacientes deverão fazer o planejamento e o tratamento 

com a bexiga vazia. A quimioterapia deverá ser feita com cisplatina 35 mg/m² 

semanalmente durante toda a radioterapia80 (NE 3; GR C). 

 

T4 ou TxNxM1 

A Cistectomia higiênica é recomendada nos casos em que há risco de hemorragia (NE 5; GR 

D). A quimioterapia é indicada com intuito paliativo, nos pacientes com função renal 

adequada e performance status segundo Karnofsky no mínimo 70%, segundo os esquemas 

abaixo81 (NE 2; GR A): 

• Cisplatina 70-100 mg/m² no D1. 

• Gemcitabina 1000 mg/m² no D1 e D8 (repetir a cada 21 dias) 

Ou 

• Metotrexate 30 mg/m² no D1, D15 e D22. 

• Vimblastina 3 mg/m² no D2, D15 e D22. 

• Doxorrubicina 30 mg/m² no D2. 

• Cisplatina 70 mg/m² no D2. (repetir a cada 28 dias) 

Nos pacientes com clearance de creatinina menor que 60 ml/min, a cisplatina pode ser 

substituída pela carboplatina (na dose AUC 5, no D1), sabendo-se no entanto que há perda 

clinicamente significativa da eficácia78 (NE 2; GR A). 
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• Pós-ressecção transuretral 

 

• Eletrólitos, enzimas hepáticas, creatinina, RX tórax e US abdome a cada seis meses 
nos dois primeiros anos, e, posteriormente, em caso de sintomas. 

• TC de abdome e pelve com contraste anual. A cintilografia óssea não é indicada 
rotineiramente nos pacientes assintomáticos83 (NE 4; GR C). 

 

 

• Ta Carcinoma papilar não-invasivo 

• Tis Carcinoma in situ 

• T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial 

• T2 Tumor invade a camada muscular 

• T3 (Pelve Renal) Tumor invade além da muscular para a gordura peripiélica ou 
parênquima renal. 

• T3 (Ureter) Tumor invade além da muscular para gordura periureteral 

• T4 Tumor invade órgãos adjacentes ou através do rim para a gordura perirrenal 

• N1 Metástase em um único linfonodo ≤ 2cm 

• N2 Metástases em um único linfonodo > 2cm e < 5cm ou em múltiplos linfonodos, 
nenhum deles > 5cm 

• N3 Metástase em um linfonodo > 5cm 

• M1 Metástases à distância 

 

IMAGEM: 

• Uro-tomografia: É padrão-ouro para a exploração do trato urinário e tem 
substituído a urografia excretora intravenosa.84,85 (NE 2; GR B) Dificuldade 
permanece em identificar lesões planas que são indetectáveis até evoluir para 
infiltração maciça. 
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• Cistoscopia e citologia urinária: Citologia urinária positiva é altamente sugestiva 
de tumor urotelial. Cistoscopia exclui tumor (CIS) da bexiga ou uretra prostática. 

• Ureteroscopia: A ureteroscopia flexível pode explorar o ureter macroscopicamente 
e alcançar cavidades renais em 95% dos casos, e pode avaliar o aspecto do tumor, 
obter biópsia, e determinar grau tumoral em 90% dos casos com baixa taxa de falso-
negativos.86 (NE 5; GR D) Além disso, facilita realizar citologia ureteral seletiva e 
pielografia retrógrada. É especialmente útil quando há incerteza diagnóstica, 
quando o tratamento conservador está sendo considerado ou em doentes com rim 
único.87 (NE 4; GR D) 

 

• Nefroureterectomia radical com excisão de “cuff” vesical é o tratamento 
padrão-ouro.88 (NE 4; GR C) 

• Ressecção parcial pode ser indicada, mas o paciente deve ser informado da 
necessidade de vigilância mais rigorosa. 

• Imperativo: insuficiência renal, rim funcional solitário 

• Eletivo: tumores de baixo grau, e baixo estadio.89,90 

 

• Não há benefícios de nefroureterectomia em doença metastática (M +), embora 
possa ser considerada opção paliativa.88,91 (NE 3; GR C) 

• O tratamento com quimioterapia deve seguir os mesmos princípios relacionados ao 
tratamento do câncer de bexiga.92 (NE 5; GR D) 

 

• Consultas trimestrais no primeiro ano, semestrais no segundo e terceiro anos e 
anuais a partir do quarto ano. 

• RX tórax e US abdome a cada seis meses nos dois primeiros anos, e, posteriormente, 
em caso de sintomas. 

• TC de abdome e pelve com contraste anual. A cintilografia óssea não é indicada 
rotineiramente nos pacientes assintomáticos83 (NE 4; GR C). 

 

 

• Tis Neoplasia de células germinativas intratubular (carcinoma in situ). 

• T1 Limitado ao testículo e epidídimo sem invasão vascular/linfática; pode invadir 
a túnica albugínea, mas não túnica vaginalis. 

• T2 Limitado ao testículo e epidídimo com invasão vascular/linfática, ou tumor com 
envolvimento da túnica vaginalis. 

• T3 Invasão do cordão espermático. 
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• T4 Invasão do escroto. 

• N1 Até 5 linfonodos com no máximo 2 cm. 

• N2 Mais de 5 linfonodos, com no máximo 5 cm; ou linfonodos com 2 a 5 cm; ou 
evidência de extensão extranodal. 

• N3 Linfonodos com mais de 5 cm. 

• M1 Metástases a distância. 

• M1a Metástase em linfonodo não regional ou metástase pulmonar. 

• M1b Metástase a distância para outras localizações. 

 

 DHL bHOSPITALG AFP 

S1 < 1,5x N <5000 mUI/ml < 1000 ng/ml 

S2 1,5 – 10 x N 5000 – 50000 mUI/ml 1000 – 10000 ng/ml 

S3 > 10 x N > 50000 mUI/ml > 10000 ng/ml 

ESTADIAMENTO CLÍNICO 

Estágio I: 

• Ia – Tumor restrito ao testículo. 

• Ib – Invasão de estruturas de revestimento testicular como a túnica vaginal, o ducto 
deferente, o epidídimo ou mesmo invasão microscópica da veias ou vasos linfáticos 
do cordão inguinal. 

 

• IIa – Linfonodos ≤ 2 cm. 

• IIb – Entre 2 e 5 cm. 

• IIc – Acima de 5 cm 

 

• IIIa – Metástases pulmonares. 

• IIIb – Metástases mediastinais ou viscerais não pulmonares. 
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Grupo de 

risco 

Seminoma Não Seminoma 

 

Baixo 

Qualquer βHOSPITALG Qualquer 

DHL Qualquer local primário 

Ausência de metástases viscerais 

não pulmonares 

AFP < 1.000 ng/mL 

βHOSPITALG < 5.000 mUI/ml DHL < 1,5 x normal 

Primário testicular ou retroperitoneal Ausência 

de metástases viscerais não pulmonares 

 

Intermediário 

Qualquer βHOSPITALG Qualquer 

DHL Qualquer local primário 

Presença de metástases viscerais 

não pulmonares 

AFP 1.000 – 10.000 ng/ml 

βHOSPITALG 5.000 – 50.000 mUI/ml 

DHL 1,5 – 10 x normal 

Primário testicular ou retroperitoneal Ausência 

de metástases viscerais não pulmonares 

 

Alto 

Não existe AFP > 10.000 ng/ml βHOSPITALG > 50.000 

mUI/ml 

DHL > 10 x normal Primário mediastinal 

Presença de metástases viscerais não 
pulmonares (ossos, fígado, SNC) 

RASTREAMENTO / DETECÇÃO PRECOCE 

Não há evidências com qualidade suficiente para avaliar a eficácia do rastreamento em 

pacientes assintomáticos. É contraindicado o rastreamento de neoplasias de testículo nos 

homens assintomáticos93 (NE 5; GR D). 

 

Pacientes com endurecimento do testículo devem ser submetidos a US escrotal. Caso haja 

suspeita de neoplasia, deve ser programado tratamento cirúrgico e solicitados os seguintes 

exames94,95 (NE 5; GR D): 

• Marcadores tumorais: desidrogenase láctica (DHL), betaHOSPITALG 
(bHOSPITALG), alfa-feto proteína (AFP); 

• RX tórax; 

• CT abdome e pelve; 

• CT tórax nos casos em que o RX foi alterado e naqueles em que há lesão 
retroperitoneal. 
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A. ESTÁGIO CLÍNICO Ia 

Está indicada orquiectomia radical, via inguinal96 (NE 3; GR B), sem tratamento adjuvante 

de rotina. Em casos selecionados, em que há dificuldade para seguimento clínico intensivo, 

pode-se recomendar tratamento com radioterapia ou quimioterapia, como descrito para o 

estágio Ib, abaixo (NE 5; GR D). 

 

Recomenda-se inicialmente orquiectomia radical, via inguinal96 (NE 3; GR B). Em seguida, 

considerar uma das três opções: 

• Radioterapia pélvica homolateral e para-aórtica na dose de 25 Gy97,98 (NE 1; GR A). 

• Quimioterapia com carboplatina AUC 7, em ciclo único98 (NE 2; GR A). 

• Em casos selecionados, quando há extrema confiança em que o paciente terá a 
aderência necessária, pode ser indicado seguimento intensivo prolongado, com 
consulta, marcadores tumorais, e RX tórax trimestral por dois anos, semestral do 
quarto ao sexto ano, e anual do sexto ao décimo ano, além de tomografia de 
abdome e pelve a cada quatro meses, por três anos, semestral no quarto e quinto 
ano, e anual do sexto ao décimo ano.99 (NE 3; GR B) 

 

É recomendada orquiectomia radical, via inguinal, complementada por radioterapia nos 

linfonodos ilíacos altos e na região para-aórtica96 (NE 3; GR B). 

Não é indicada radioterapia mediastinal profilática100 (NE 4; GR C). 

 

É recomendada orquiectomia radical, via inguinal, seguida de três ciclos de quimioterapia 

segundo o esquema abaixo101 (NE 2; GR A): 

• Cisplatina 20 mg/m² do D1 ao D5 ou 50 mg/m² no D1 e D2. 

• Etoposídeo 100 mg/m² do D1 ao D5. 

• Bleomicina 30U no D1, D8 e D15. (repetir a cada 21 dias). 

 

Nos pacientes com massas residuais maiores que 3 cm recomenda-se a ressecção. Se a 

doença residual for menor que 3 cm recomenda-se a realização de PET CT, que apresenta 

valor preditivo negativo de 90%.102 (NE 4; GR C) 
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A. ESTÁGIO CLÍNICO I 

Recomenda-se orquiectomia radical, via inguinal.96 (NE 3; GR B) 

Se houver invasão do epidídimo, albugínea, cordão espermático ou vascular ou presença 

de carcinoma embrionário em mais de 50% do tumor testicular103, considerar uma destas 

duas opções: 

• Linfadenectomia retroperitoneal, com preservação de feixes nervosos104,105 
especialmente nos casos em que há componente de teratoma no tumor primário 
(NE 3; GR B). 

• Quimioterapia adjuvante com dois ciclos do esquema abaixo denominado PEB106 (NE 
2; GR A): 

• Cisplatina 20 mg/m² do D1 ao D5 ou 50 mg/m² no D1 e D2. 

• Etoposídeo 100 mg/m² do D1 ao D5. 

• Bleomicina 30U no D1, D8 e D15 (repetir a cada 21 dias). 

 

É recomendada orquiectomia radical, via inguinal, complementada por quimioterapia com 

esquema PEB como citado acima, mas por três ciclos107 (NE2; GRA). Os pacientes com 

teratoma como componente principal, e sem elevação de marcadores tumorais devem ser 

tratados com linfadenectomia retroperitoneal. 

Nos casos tratados primariamente com orquiectomia radical mais linfadenectomia 

retroperitoneal, deve ser indicada quimioterapia adjuvante, com esquema PEB, por dois 

ciclos.108(NE 2; GRA) 

 

É recomendada orquiectomia radical, via inguinal, seguida de quimioterapia com esquema 

PEB conforme descrição anterior109 (NE 2; GR A). O número de ciclos administrados 

depende da classificação de risco. Pacientes com risco baixo devem receber três ciclos, e 

pacientes com risco intermediário ou alto devem receber quatro ciclos101,109 (NE 2; GR 

A). 

Não há indicação de quimioterapia em altas doses, com transplante de medula óssea, 

mesmo para pacientes com risco alto, já que estudos clínicos randomizados não 

demonstraram benefícios clínicos para este procedimento. (NE 2; GR A)110,111 

 

Pacientes com massas residuais maiores que 2 cm devem ser submetidos à linfadenectomia. 

Nos pacientes com teratoma no tumor testicular qualquer massa residual deve ser 

ressecada. Se a doença residual for menor que 2 cm ou menor que 90% do volume inicial, 
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o paciente pode ser seguido com tomografias e marcadores, a cada três a seis meses, por 

cinco anos112 (NE 3; GR C). 

 

Considerar cirurgia com ressecção, em especial quando há crescimento de massa sem 

elevação de marcadores tumorais ou quando a recidiva é isolada113 (NE 5; GR D). 

Pacientes que receberam quimioterapia contendo bleomicina devem evitar ventilação 

mecânica com FiO2 maior que 25% e também hiper-hidratação, com o objetivo de diminuir 

risco de lesão pulmonar114 (NE 4; GR C). 

Quimioterapia de resgate deve ser indicada quando há massa residual após quimioterapia 

com esquema PEB, mantendo marcadores elevados, ou quando há recidiva com elevação 

de marcadores tumorais115 (NE 3; GR B). 

A seguir é descrito o esquema recomendado para tratamento de doença refratária que 

progride inicialmente com o esquema PEB116 (NE 3; GR C): 

• Paclitaxel 250 mg/m² (em infusão de 24 horas) no D1; 

• Ifosfamida 1200.mg/m² do D2 ao D5; 

• Mesna 1200 mg/m² do D1 ao D5 (50% concomitante à ifosfamida e 50% após 

quatro horas); 

• Cisplatina 25 mg/m² do D2 ao D5; 

• Filgrastima 300 mcg/dia, do D6 ao D12. (repetir a cada 21 dias) 

O esquema de tratamento recomendado para recidiva tardia deve ser feito segundo o 

esquema115 (NE 3; GR C): 

• Vimblastina 0,1 mg/kg no D1 e D2; 

• Ifosfamida 1200 mg/m² do D1 ao D5; 

• Mesna 1200 mg/m² do D1 ao D5 (50% concomitante à ifosfamida e 50% após 
quatro horas); 

• Cisplatina 20 mg/m² do D1 ao D5 (repetir a cada 21 dias). 

 

Pacientes com violação escrotal apresentam maior risco de recidiva. No entanto, estudos 

sugerem que tratamento cirúrgico local mais agressivo não traz maior benefício. Desta 

maneira, sugerimos apenas acompanhamento dos pacientes.117,118 (NE 4; GR D) 

 

Após o tratamento com orquiectomia mais quimioterapia ou radioterapia os pacientes 

devem ser acompanhados com consulta, marcadores tumorais e RX tórax trimestral por 

dois anos, semestral do quarto ao sexto ano, e anual do sexto ao décimo ano119 (NE 3; GR 
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B). Pacientes que não receberam tratamento complementar devem ainda fazer tomografia 

de abdome e pelve a cada quatro meses, por três anos, semestral no quarto e quinto ano, 

e anual do sexto ao décimo ano99 (NE 3; GR B). 

 

Pacientes devem ser acompanhados com consulta, marcadores tumorais e RX tórax a cada 

dois meses no primeiro ano, a cada três meses no segundo ano, a cada quatro meses no 

terceiro ano e semestral no quarto e quinto anos. A TC de abdome deve ser feita 

semestralmente, até o quinto ano120 (NE 5; GR D). 

 

 

• T1 Tumor limitado ao rim 

• T1a Menor que 4 cm 

• T1b Maior que 4 cm, menor que 7 cm 

• T2 Tumor limitado ao rim, com mais de 7 cm 

• T3 Tumor invade a veia, a supra-renal ou tecidos periféricos, porém não ultrapassa 
a fáscia de Gerota 

• T3a Invasão de adrenal ou gordura perirenal 

• T3b Invasão de veias intrarrenais, renal ou cava inferior infradiafragmática 

• T3c Extensão para veia cava inferior supradiafragmática, ou invase a parede da 
veia cava 

• T4 Tumor ultrapassa a fáscia de Gerota 

• N1 Linfonodo único comprometido 

• N2 Mais de um linfonodo comprometido 

• M1 Metástase a distância 

Para pacientes com doença metastática, pode-se utilizar os fatores de risco descritos 

abaixo para classificação prognóstica dos pacientes (Critério de Motzer)121,122 (NE 2; GR 

A): 

 

Critérios Risco 
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Karnofsky (< 80%) Hemoglobina diminuída (< 10mg/dl) Cálcio 

sérico elevado (> 10 mg/dL) LDH elevada (> 1,5x o valor 

normal) 

Tempo do diagnóstico e início do tratamento sistêmico < 12 

meses 

Favorável (0 critério) 

Intermediário (1-2 critérios) Desfavorável 

(≥ 3 critérios) 

 

 

Não há evidências com qualidade suficiente para avaliar a eficácia do rastreamento em 

pacientes assintomáticos. Está contraindicado o rastreamento do câncer de rim nas pessoas 

assintomáticas93 (NE 5; GR D). 

 

Pacientes com massa renal suspeita devem ser avaliados com tomografia computadorizada 

de abdome. Não está indicada biópsia de rotina para diagnóstico antes da cirurgia123 (NE 

5; GR D). A biópsia pode ser indicada nos casos de suspeita de linfoma renal, metástases 

de outras neoplasias e quando há lesões suspeitas bilaterais (NE 5; GR D). 

 

Os exames que devem complementar o diagnóstico e estadiamento são descritos a seguir:  

Exames de imagem: 

• RX tórax124 (NE 3; GR B). 

• Cintilografia óssea para pacientes com doença não limitada ao rim ou com sintomas 
suspeitos125 (NE 4; GR C). 

• RM pode ser indicada para avaliação da extensão de trombo na veia cava126 (NE 4; 
GR D). 

• TC de tórax em caso de alteração no RX. 

 

Nefrectomia parcial é o tratamento de escolha. A poupadora de néfrons, deve sempre que 

possível ser indicada principalmente em pacientes com tumores bilaterais, ou com 

insuficiência renal, ou com tumores com menos de 4 cm127 (NE3; GR B) .Nos casos em que 

a lesão neoplásica possui grandes dimensões ou localização anatômica desfavorável, 

impossibilitando uma ressecção parcial, deve-se realizar a nefrectomia radical. 
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A adrenalectomia está indicada nos casos em que o tumor engloba o polo superior, bem 

como nos casos de invasão por contiguidade. 

A linfadenectomia de gânglios não aumentados não deve ser realizada de rotina128 (NE 4; 

GR C). Não está indicado tratamento adjuvante129 (NE 1; GR A). 

A via de acesso cirúrgica pode ser tanto por laparoscopia quanto por laparotomia.130 (NE 

2; GR A) 

Pacientes com tumor causando trombo na veia cava deverão ser submetidos à nefrectomia 

radical mais ressecção do trombo. Considerar ressecção da veia cava se houver invasão 

tumoral da parede do vaso131 (NE 4; GR C). 

 

Nefrectomia radical (cirurgia citorredutora) é o tratamento inicial recomendado nos casos 

em que haverá indicação posterior de terapia complementar - nova cirurgia para ressecção 

de metástases ou quimioterapia/imunoterapia.132 (NE 2; GR C) Nos casos em que não há 

possibilidade de cirurgia, mas indicação apenas de tratamento sistêmico, biópsia deve ser 

indicada para o diagnóstico histológico. 

A ressecção de metástases a distância é recomendável, especialmente nos casos de lesões 

únicas ou apenas pulmonares133 (NE 4; GR C). Se não houver lesão residual após a 

ressecção, não há indicação de tratamento sistêmico complementar.129 (NE 1; GR A) 

Sempre que possível, as recidivas locais pós nefrectomia deverão ser ressecadas. Pois, 

esses pacientes apresentam melhor prognóstico do que os não operados, principalmente se 

menores de 5cm, com margens cirúrgicas negativas e sem diferenciação sarcomatóide.134 

 

Em pacientes sem acesso a terapias alvo, com metástases inoperáveis, é opção tratamento 

com interferon-alfa três vezes por semana135 (NE 1; GR A). Iniciar com 3MU, aumentar 

após uma semana para 6MU, e após a segunda semana para 10MU, desde  que haja boa 

tolerância. Não há evidências confiáveis de que o uso de interleucina melhore o prognóstico 

dos pacientes135 (NE 1; GR A). 

Para pacientes com possibilidade de acesso às novas drogas, o tratamento de escolha deve 

ser definido após diagnóstico histológico, e com a divisão dos pacientes em critérios de 

prognóstico, como descrito anteriormente. 

 

Pacientes com prognóstico favorável ou intermediário, sem metástases cerebrais, sem 

eventos cardiovasculares recentes e com bom performance status (acima de 80% segundo 

Karnofsky) podem receber sunitinibe 50 mg (oral) ao dia, em ciclos de seis semanas, 

consistindo em quatro semanas de tratamento seguidas de duas semanas sem 

tratamento136 (NE 2; GR A). O tratamento indicado deve ser mantido até progressão da 

doença. 

Pacientes com prognóstico desfavorável, podem receber Tensirolimo, na dose de 25 mg 

(endovenoso), semanalmente137 (NE 2; GR A). 
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Nos pacientes com doença metastática refratária ao interferon e que mantém bom 

performance status (acima de 80% segundo Karnofsky), pode ser indicado sorafenibe na 

dose de 400 mg duas vezes ao dia, continuamente, até nova progressão da doença138 (NE 

2; GR A). Em caso de eventos adversos graves, reduzir a dose para 400 mg ao dia, e em 

caso de necessidade reduzir novamente a dose para 400 mg em dias alternados. Não é 

recomendável o uso de sorafenibe após falha com sunitinibe. 

Nos pacientes com doença refratária a sunitinibe ou a sorafenibe, e que mantêm 

performance status aceitável (igual ou maior que 70%, segundo Karnofsky) pode ser 

indicada a utilização de everolimo, na dose de 10 mg (oral) ao dia, continuamente, até 

nova progressão da doença139 (NE 2; GR A). 

 

Não há evidências suficientes para recomendação de sunitinibe ou sorafenibe no 

tratamento de câncer cenal com outras histologias (papilífero, células cromófobas, entre 

outros). Desta forma, recomendamos o uso de Tensirolimo, na dose de 25 mg (endovenoso), 

semanalmente, até progressão da doença.137,140 (NE 2; GR C) 

 

O pazopanibe foi comparado com placebo em pacientes com câncer renal metastático, e 

demonstrou ganho na sobrevida livre de progressão.141 (NE 2; GR C) Até que novos estudos 

sejam publicados, com população alvo melhor definida, e com grupo controle adequado, 

não recomendamos o uso de pazopanibe rotineiramente. 

O bevacizumabe associado ao interferon é opção não comprovadamente superior em 

eficácia ao sunitinibe,142 (NE 3; GR D) porém com custo-efetividade extremamente 

desfavorável.143 Desta forma, também não recomendamos como opção rotineira, até que 

sejam publicados novos estudos comparativos. 

 

Após nefrectomia radical, sugerimos acompanhamento dos pacientes com doença 

localizada com intensidade de acordo com o estadiamento e risco de recidiva, seguindo 

tabela abaixo.144,145 (NE 4; GR C) 

 

 

pT1 Consulta com exame físico, mais RX tórax e US abdome anuais, por cinco anos. 

 

pT2 

Consulta com exame físico, mais RX tórax e US abdome semestrais, por três anos, e depois 

anualmente até completar cinco anos. 
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pT3 

Consulta com exame físico, mais RX tórax e CT abdome semestrais, por três anos, e depois 

anualmente, por tempo indeterminado. 

 
pTxN+ 

Consulta com exame físico, mais RX tórax e CT abdome trimestrais, por um ano ano, depois 

semestrais até completar três anos, e depois anualmente, por tempo indeterminado. 

 

 

 

• Ta Carcinoma verrucoso não invasivo 

• T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial 

• T2 Tumor invade o corpo esponjoso ou cavernoso 

• T3 Tumor invade a uretra ou a próstata 

• T4 Tumor invade outras estruturas adjacentes 

• N1 Metástase em um único linfonodo inguinal superficial 

• N2 Metástase em linfonodos inguinais superficiais múltiplos ou bilaterais 

• N3 Metástase em linfonodo inguinal profundo ou pélvico 

• M1 Metástase a distância 

 

Não há evidências com qualidade suficiente para avaliar a eficácia do rastreamento em 

pacientes assintomáticos. Está contraindicado o rastreamento do câncer de pênis nos 

homens assintomáticos. (NE 5; GR D). 

 

Pacientes com lesão peniana suspeita devem ser submetidos à biópsia, a menos que a lesão 

tenha macroscopicamente indicação de extirpação cirúrgica direta146 (NE 5; GR D). 

 

Os pacientes deverão ser avaliados por equipe de psicólogos especializada antes do 

procedimento cirúrgico terapêutico. Os exames que devem complementar o diagnóstico e 

estadiamento são descritos a seguir147 (NE 5; GR D): 
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• Raio X tórax 

• TC abdômen e pelve, se linfonodos palpáveis. 

 

Tratamento curativo conservador pode ser indicado nos tumores com até 2 cm, superficiais 

e bem diferenciados (Tis,Ta,T1-G1-2), desde que haja possibilidade de acompanhamento 

rigoroso. Os métodos possíveis146 (NE 5; GR D): 

• Excisão cirúrgica simples da lesão; 

• Crioterapia; 

• Laser (CO2 ou Nd-YAG); 

• Creme de 5 fluouracil; 

• Bleomicina. 

Amputação parcial ou total acompanhada de uretrostomia perineal está 

indicada em todos os outros casos. 

Amputação total é mandatória quando o tumor envolver o terço proximal do pênis e/ou 

uretra, e/ou corpo esponjoso.148 (NE 5; GR D) 

A biópsia de congelação deve ser realizada para avaliação das margens cirúrgicas, que 

poderão ser de até 0,5 cm149 (NE 5; GR D). 

 

Na ausência de adenomegalias palpáveis, deve ser inicialmente modificada a Catalona, 

preservando a veia safena150 (NE 4; GR C). No caso de comprometimento neoplásico à 

biópsia de congelação ou no anatomopatológico definitivo, a ampliação da ressecção para 

linfadenectomia clássica se faz necessária151 (NE 4; GR C). Caso haja comprometimento 

tumoral dos linfonodos profundos, a linfadenectomia pélvica está indicada151 (NE 4; GR 

C). 

Em pacientes com infiltração inguinal maciça a linfadenectomia é indicada para controle 

local da doença. A linfadenectomia pélvica nesses casos não é indicada, pois tal 

acometimento se traduz em doença sistêmica152 (NE 5; GR D). 

Não é mandatória nos pacientes com tumores Tis, Ta (Verrucoso), T1, grau histológico 1, 

sem invasão venosa ou linfática e sem linfonodos palpáveis153 (NE 4; GR C). 

O tratamento pré operatório com antibióticos não é recomendado de rotina.125 (NE4 GR  

C) 

 

Doença localmente irressecável 
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Pacientes sem metástases à distância e com doença localmente avançada, irressecável, 

mas candidatos à ressecção dependendo de resposta, podem receber tratamento 

quimioterápico neoadjuvante, desde que apresentem bom performance status (Karnofsky 

de 80% ou mais) e função renal normal, com o seguinte esquema:154 (NE 3; GR C) 

• Paclitaxel 175 mg/m² (em infusão de 3 horas) no D1; 

• Ifosfamida 1200 mg/m² do D1 ao D3; 

• Mesna 1200 mg/m² do D1 ao D3 (50% concomitante à ifosfamida e 50% após 

quatro horas); 

• Cisplatina 25 mg/m² do D1 ao D3. 

 

Os pacientes com doença recidivada inoperável ou metastática, com bom performance 

status (Karnofsky de 70% ou mais) e função renal normal, têm indicação de quimioterapia 

segundo este esquema155 (NE 4; GR C): 

• Cisplatina 100 mg/m² no D1. 

• Fluorouracil 1000 mg/m²/dia em infusão contínua, do D1 ao D4 

• (repetir a cada 21 dias). 

 

Após o tratamento cirúrgico sugere-se que os pacientes sejam acompanhados com consulta 

e avaliação clínica a cada três meses no primeiro e segundo ano e a cada seis meses nos 

anos seguintes (NE 5; GR D). 

 

 

• T1 Tumor menor que 5 cm, confinado à adrenal 

• T2 Tumor maior que 5 cm, confinado à adrenal 

• T3 Tumor com invasão de estruturas próximas 

• N1 Metástase em linfonodo 

• M1 Metástase a distância 
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Os adenomas de adrenal possuem gordura intracelular em quantidade variável. Baixas 

atenuações na tomografia (menores que 10 UH) podem caracterizar um adenoma (73% 

sensibilidade e 96% especificidade). 141 ( NE 5; GR D) Porém , 30% dos adenomas não 

apresentam gordura suficiente para expressar esta característica. Para estes casos pode- 

se utilizar a TC para calcular o percentual de lavagem de contraste (wash out). Níveis 

superiores a 50% caracterizam adenoma.142 ( NE5; GRD) 

Recomenda-se que pacientes com quadro clínico sugestivo de tumor adrenal secretante ou 

que apresentem lesão suspeita detectada por intermédio de exame de imagem sejam 

avaliados segundo a propedêutica descrita abaixo156 (NE 5; GR D): 

 

• Tomografia computadorizada de abdome. 

• RX tórax. 

• Cintilografia com MIBG (nos casos sugestivos de feocromocitoma) 

 

Deve-se realizar investigação hormonal mesmo em lesões aparentemente não 

funcionantes. Para isto, recomenda-se como avaliação básica a dosagem sérica de sódio, 

potássio, cortisol, DHEA e metanefrinas.157 (NE 4; GR C) 

Os testes adicionais devem ser realizados conforme as alterações encontradas na avaliação 

básica e dependente do quadro clínico. (NE 5; GR D) 

 

Hipercortisolismo 

Cortisol urinário livre em 24h Cortisol sérico 

ACTH sérico 

Teste de supressão com dexametasona. 

 

Hiperaldosteronismo 

Atividade da renina plasmática Aldosterona urinária de 24h 

Aldosterona sérica 

Teste do captopril 
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Feocromocitoma 

Metanefrinas urinárias de 24h 

Ácido vanilmandélico urinário de 24h Catecolominas séricas 

 

Hiperandrogenismo 

Testosterona sérica DHEA 

Androstenediona 17 OH esteroidase 

A biópsia está indicada nos casos suspeitos de metástase, depois de afastada a possibilidade 

de feocromocitoma. 

Os critérios anatomopatológicos mais utilizados para definir os tumores malignos da 

adrenal são os descritos por Weiss: 

Alto índice de proliferação celular. 

Núcleo diferenciados 

Necrose 

Invasão venosa 

Invasão capsular 

Mitoses atípicas 

Baixo percentual de células claras 

Arquitetura tumoral difusa 

Invasão sinusoidal 
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• Adrenalectomia é o tratamento de escolha. A via de acesso preferencial nos 
tumores com mais de 6 cm deve ser a cirurgia aberta. Nos tumores com menos de 
6 cm deverá ser indicada por via laparoscópica159 (NE 4; GR C). 

• Linfadenectomia não se recomenda de forma eletiva nos pacientes sem 
adenomegalia160 (NE 4; GR C). 

• Tratamento neoadjuvante ou adjuvante com quimioterapia ou radioterapia não é 
aconselhado161 (NE3; GR C). 

• Seguimento Lesões até 3 cm, com coeficiente de atenuação <10UH em CT sem 
contraste, poderão ser acompanhadas com exames de imagem periódicos devido à 
grande chance de se tratar de adenomas.162 (NE 4; GR C) 

 

Antes da cirurgia deve ser instituído controle dos níveis pressóricos com agentes alfa- 

adrenérgicos. Beta-bloqueadores devem ser associados nos casos que cursam com 

taquicardia, arritmia, angina ou nos tumores que secretam predominantemente epinefrina. 

Devem ser evitados diuréticos.163 (NE4; GR C) 

 

 

• Cirurgia pode ser indicada para ressecção das metástases, mesmo quando a 
ressecção não é completa, principalmente nos casos de tumores secretores164 (NE 
4; GR C). 

• Quimioterapia: em pacientes com função renal normal e performance status 
adequado (Karnofsky de 60% ou mais) pode ser indicado tratamento com o seguinte 
esquema:165 (NE 3; GR C) 

• Cisplatina 75 mg/m² no D1. 

• Mitotano 1g de 6 em 6 horas, continuamente (repetir ciclos a cada 21 dias). 

• Radioterapia localizada é indicada a para o tratamento paliativo de metástases 
ósseas. 

 

Os pacientes no pós-operatório de câncer de adrenal devem ser acompanhados com US 

abdome a cada três meses nos primeiro ano e a cada seis meses a partir do segundo ano166 

(NE 5; GR D). Deverão ainda ser feitas dosagens hormonais nos casos de tumores 

funcionantes. 

 

ESCALA DE PERFORMANCE STATUS SEGUNDO KARNOSFKY167 
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100% Normal, nenhuma queixa, nenhuma evidência de doença. 

90% Capaz para continuar atividade normal; pequenos sintomas.  

80% Atividade normal com esforço; alguns sintomas. 

70% Cuidados para si; incapaz para continuar sua atividade normal. 

60% Requer ajuda ocasional; cuidados para a maioria das necessidades. 

50% Requer ajuda considerável e cuidado frequente. 

40% Incapacitado; requer cuidado especial e ajuda. 

30% Severamente incapacitado; hospitalizado, mas morte não iminente. 

20% Muito doente; precisa de cuidado intensivo. 

10% Moribundo; processo de fatalidade progredindo rapidamente. 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Não se aplica 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 
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22.8 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO AMBULATÓRIO DE 
ONCOLOGIA CLÍNICA 

 

 

• Prestar atendimento integral e qualificado em nível terciário, por meio de equipe 
interdisciplinar, aos usuários do Ambulatório de Oncologia clínica da Policlínica 
Regional - Unidade Goias; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional objetivando um atendimento humanizado a 
pacientes e seus familiares; 

• Contribuir para a minimização das dificuldades que interferem na 

efetivação do tratamento; 

• Desenvolver ações intersetoriais articuladas com a rede de saúde, sócio-

assistencial, nas esferas pública e privada, buscando abordagens e soluções 

comuns, considerando a territorialidade, e visando um tratamento 

continuado e extensivo; 

• Orientar direitos de cidadania, previdenciários e sociais; 

• Garantir adesão ao tratamento, com monitoramento do seguimento ambulatorial; 

• Socializar dados de interesse da equipe multiprofissional, viabilizando pesquisas e 
programas direcionados a melhoria do atendimento. 

 

Casos novos do ambulatório de oncologia clínica, com atuação em grupo e entrevista 

individual e familiar/colateral. 

Demanda encaminhada ou espontânea em casos de retorno. 

 

• Realização de grupo de recepção e acolhimento aos pacientes casos novos; 

• Realização de grupo de acolhimento e apoio aos cuidadores; 

• Entrevista socioeconômica com paciente/família casos novos; 

• Encaminhamentos e orientações para obtenção de benefícios sociais (auxílio- 
doença, aposentadoria, saque FGTS/PIS, benefício assistencial BPC, isenção 
imposto de renda, etc); 

• Contrarreferência: contatos com a rede para obtenção de recursos sociais. 
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• Contrarreferência: contatos com a rede para cuidados paliativos. 

• Convocação de familiares e cuidadores para discussão
 com a equipe multiprofissional e orientações sobre aderência ao 
tratamento. 

• Encaminhamentos para transporte municipal (SAMU e TRANSURC); 

• Encaminhamentos para transportes intermunicipais e EMTU, para cidades 

da região metropolitana; 

• Encaminhamentos para Casa de Repouso Bom Pastor e/ou casas conveniadas; 

• Orientações e encaminhamentos para retirada de medicamentos de alto custo; 

• Encaminhamentos para farmácias conveniadas ao voluntariado da Policlínica 
Regional - Unidade Goias, para compra de medicamentos de emergências; 

• Triagem e solicitação de relatórios médicos através de agendamento; 

• Encaminhamentos ao Serviço de Nutrição e Dietética, para solicitação de 

dietas (sopas). 

• Solicitação de transporte conforme avaliação social; 

• Contatos telefônicos para verificar absenteísmo (seguimento
 clínico e quimioterapia) e resolução de questões que impeçam a aderência 
ao tratamento. 

• Contatos para confirmação e orientação sobre a consulta de caso novo; 

• Avaliação para doação de vale lanche – Convênio do serviço social com a lanchonete 
Estrela do Barão; 

• Suporte social ao Ambulatório de Radioterapia, quando necessário. 

 

• Discussão de casos complexos com a equipe multiprofissional; 

• Discussão de casos com profissionais do Serviço Social de outras áreas da Policlínica 
Regional - Unidade Goias, CAISM, HEMOCENTRO e/ou outros hospitais; 

• Planejamento de ações com o Serviço Social das enfermarias e UER no atendimento 
de pacientes da Oncologia clínica. 

• Reuniões com a equipe multiprofissional do ambulatório de oncologia clínica, 
conforme agendamento. 

• Contatos e encaminhamentos com secretarias de saúde, promoção social, ONGS e 
demais instituições; 

• Participação no colegiado do Ambulatório de Oncologia clínica. 
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• Realização de eventos em datas festivas enfocando o Projeto de Humanização (Dia 
das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Natal e os Bingos Recreativos); 

 

 

 

 

 

 

O atendimento e acompanhamento nutricional a pacientes do ambulatório de oncologia 

clínica, tem por objetivo a recuperação ou manutenção do estado nutricional, envolvendo 

avaliação nutricional, intervenção nutricional precoce, educação nutricional, 

suplementação, indicação, orientação e seguimento a pacientes com terapia nutricional 

enteral, acompanhamento dos pacientes com risco nutricional e desnutrição durante o 

tratamento e após o mesmo, alívio dos sintomas relacionados aos efeitos colaterais do 

tratamento oncológico e melhora da qualidade de vida. 

 

• Participação no grupo de acolhimento a pacientes casos novos do ambulatório de 
Oncologia,e grupo de acolhimento a acompanhantes. 

• Triagem nutricional através da ferramenta – ASGPPP. 

• Aferição de medidas antropométricas. 

• Cálculo de necessidades calórico-protéicas. 

• Orientação da alimentação nos efeitos colaterais do tratamento oncológico. 

• Orientação individualizada e seguimento aos pacientes que na triagem nutricional 
detectou-se a necessidade de acompanhamento nutricional. 

• Adequações e orientações individualizadas quanto a mudança de consistência da 
dieta, volume, calorias, proteínas, sódio, dentre outros e também adequação da 
dieta nos pacientes que apresentam outras patologias associadas ao câncer. 

• Orientação, adequação e seguimento aos pacientes com dieta enteral. 

• Prescrição de fórmulas e suplementos nutricionais. 
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• Emissão de receitas e laudos com prescrições de dietas enterais e 
suplementos nutricionais. 

• Contato com ONGs e municípios para solicitação de dietas enterais, suplementos, 
e discussão de caso com nutricionistas destas unidades, se necessário. 

• Participação em reuniões. 

• Discussão de casos com equipe multidisciplinar. 

• Evolução das condutas nutricionais em prontuário do paciente e em ficha 

da nutrição. 

• Registro de número de atendimentos. 

• Elaboração de apostilas e materiais para orientação nutricional. 

• Orientação nutricional a pacientes em cuidados paliativos. 

 

• Orientação de aprimorandos do PAP – Nutrição em Hematologia e Oncologia,e 
alunos do curso de graduação em nutrição da FCA-  . 

• Participação em eventos, congressos e outros eventos com ênfase na 
Nutrição Oncológica. 

 

A equipe é formada por 01 nutricionista, 03 aprimorandos (sendo que um atua na 

enfermaria e os outros 02 no ambulatório, ocorrendo rodízio a cada 04 meses) e 01 aluno 

de graduação. 

O período de atuação da equipe é de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 

 

Todos os pacientes casos novos do ambulatório passam em consulta com a Nutrição. É feita 

uma triagem nutricional através de uma avaliação subjetiva global pelo próprio pacientes 

(ASGPPP) e medidas antropométricas (nutrição.pdf). 

Os paciente que se encontram eutróficos e sem problemas nutricionais recebem orientação 

verbal e por escrito de uma alimentação equilibrada e fracionada, sendo feita adequação 

nutricional, se necessário, e orientações sobre alimentação nos efeitos colaterais do 

tratamento oncológico. Também é orientado que, se por algum motivo, ao longo do 

tratamento, o paciente apresentar intercorrência nutricional, tais como diarreia, perda de 

peso importante e outros, deverá agendar retorno com a Nutrição. 
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Os pacientes que se apresentam desnutridos e com outras necessidades nutricionais 

também são atendidos individualmente e orientados com relação a alimentação, uso de 

suplementos, adequações dietéticas, dentre outros e são agendados para seguimento 

nutricional. 

O paciente pode ser encaminhado para consulta nutricional por outros profissionais do 

ambulatório se detectarem necessidade de atendimento nutricional. 

 

Consulta do prontuário, previamente, verificando: diagnóstico do paciente, exames 

bioquímicos, procedimentos, medicamentos em uso e última consulta com o médico. 

Realizar anamnese clínica e investigação dietética utilizando a ficha especifica do 

ambulatório, com os seguintes dados: 

• Histórico; 

• Queixas e sintomas; 

• Anamnese alimentar habitual, frequência alimentar ou outro instrumento. Realizar 
a avaliação nutricional: antropométrica, dietética, bioquímica e o exame físico. 
Definir o diagnóstico nutricional segundo os parâmetros mencionados acima. 
Determinar as necessidades calórico/proteicas e de outros macro e 
micronutrientes. Estabelecer o plano de cuidado nutricional. 

Realizar orientação dietoterápica (via oral, nutrição por sonda enteral, nutrição nas 

ostomias, suplementos nutricionais, entre outros). 

Encaminhar para o Serviço Social ou ONGs, ou Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

os pacientes com dificuldades financeiras que necessitarão de insumos para nutrição (por 

via oral ou por sonda enteral) ou suplementos nutricionais. 

Efetuar o planejamento e seguimento nutricional: 

• Definir metas (seguir o plano de cuidado nutricional proposto); 

• Estimular a adesão ao tratamento, a mudança do comportamento alimentar e de 
estilo de vida; 

• Agendar os retornos, se necessário. 
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Recepção no Grupo de Acolhimento 

(Equipe Multidisciplinar) 

Avaliação Subjetiva Global preenchida pelo 

próprio paciente (ASGPPP), adaptada a 

necessidade do ambulatório de Nutrição em 

Oncologia 

Avaliação nutricional antropométrica 

(medidas aferidas: peso, altura, CB, CMB, PCT, 

circunferência da cintura) 

Preenchida ficha Nutricional com: anamenese, 

recordatório alimentar, dados clínicos, sinais e 

sintomas, exames laboratoriais, etc. 

Diagnóstico Nutricional 

Conduta e Orientação Nutricional 

• Adequação da consistência, fracionamento 

• Adequação calórico-proteica, Ex. de cardápio 

• Prescrição de suplementos 

• Indicação e orientação de dieta enteral se 
necessário 

• Seguimento Nutricional 1 x/mês 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com perfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 
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ASSISTÊNCIA 

O impacto da doença traz consigo a percepção da imobilização e um congelamento da 

existência e da relação com o mundo. É como se houvesse uma quebra na percepção de 

vida. É um momento de crise do processo de viver. Assim sendo, há um abalo nas dimensões 

física, psicológica e social. 

O adoecer é uma situação complexa com implicações variadas para qualquer indivíduo. 

Quando uma pessoa adoece não é apenas um órgão que está funcionando mal, observa- se 

uma mudança nítida em seu aspecto emocional. 

O atendimento psicológico no ambulatório e enfermaria de oncologia clínica tem como 

objetivo minimizar o sofrimento provocado pelo adoecimento e hospitalização. Além disso, 

está voltada a questões ligadas à qualidade e dignidade de vida dos pacientes e familiares. 

Para tanto, destacamos que a psicologia hospitalar utiliza de recursos técnicos e 

metodológicos “emprestados” das mais diversas áreas do saber psicológico. Esse fato, de 

certa forma, a enquadra em uma prática que não pertence só ao ramo da clínica, mas 

também da organizacional, social e educacional. (Sebastiani et al., 1996) 

Contudo a formação generalista do psicólogo se faz necessária para que haja uma 

compreensão eficiente e eficaz na abordagem aos pacientes, familiares, equipe de saúde 

e entendimento da dinâmica da instituição hospitalar. 

O atendimento psicológico se refere a triagem psicológica, psicoterapia de apoio e 

entrevista de ajuda, atendimento em grupo com o paciente e família. Além de 

atendimentos pós-óbito para os familiares. 

O fluxograma a seguir demonstra como se realizam os atendimentos individuais e em grupo. 

 

 

 

 

SALA DE    ESPERA 

 

PACIENTE 

TRATAMENTO 

MÉDICO 
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SUPORTE PSICOLÓGICO 

 

 

 

TRIAGEM PSICOLÓGICA 

Trata-se de uma entrevista semidirigida com o paciente e seu acompanhante realizada 

após a primeira consulta médica do paciente com o objetivo de : 

• Conhecer os aspectos sociodemográficos do paciente, seus hábitos (se tabagista, 
etilista, drogadicto), saber se o paciente conhece o seu diagnóstico. 

• Realizar levantamento dos aspectos emocionais (reação emocional frente ao 
adoecimento, mecanismo de defesas predominantes, histórico de depressão, 

QUIMIOTERAPIA ENFERMARIA 

RADIOTERAPIA SEGUIMENTO 
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ansiedade, internação psiquiátrica, comportamento suicida) dinâmica familiar (se 
recebe apoio da família) e encaminhamentos necessários. 

 

Esse tipo de intervenção é realizada com o paciente ou familiar individualmente. Tem 

como característica alcançar resultados mais imediatos. É orientada para o mundo 

consciente do paciente trabalha-se com metas mais limitadas e objetivas sobre a queixa 

psicológica. 

O foco principal de nossa intervenção é na “reação emocional do paciente e da família 

desencadeado pelo diagnóstico e tratamento do câncer”. 

É importante considerar que é o tempo de permanência do paciente no hospital é que 

determina a programação do acompanhamento psicológico, como, por exemplo, o número 

de sessões que serão realizadas. 

 

Trata-se de um atendimento psicológico disponibilizado ao familiar enlutado pelo 

falecimento de seu parente. Segue o mesmo modelo do atendimento em psicoterapia de 

apoio descrito acima. Nesses atendimentos focamos a questão o enlutamento e seus 

desdobramentos emocionais. 

Em linhas gerais temos que o luto é um conjunto de reações emocionais diante de uma 

perda, além de se constituir em um processo. O traço característico do luto são episódios 

agudos de dor psíquica, choro e saudade. 

Ressalta-se que o enlutamento tem como sentimento principal o desespero com variações 

de intensidade dependendo das características psíquicas de quem o vivencia. O 

acompanhamento psicológico visa ajudar o familiar na elaboração do luto. A forma como 

se elabora um traumatismo, como é o caso do luto, depende diretamente da 

 

capacidade do terapeuta para acolhê-lo, decifrá-lo, metabolizá-lo, ou seja, da capacidade 

de continência emocional. (Bion, 1962) 

 

Além disso, entramos em contato com os pacientes que por ventura tenham faltado as 

nossas consultas psicológicas. 

Disponibilizamos também o número de nosso telefone para que os pacientes e/ou familiar, 

quando julgarem necessário, entrem em contato conosco. 
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Chama-se a atenção por essa estratégia simples e praticamente sem custos, como são os 

telefonemas, e que pode fortalecer o vínculo com o paciente. 

 

Este grupo é constituído pelos pacientes e familiares que estão na sala de espera 

aguardando pela primeira consulta médica. Trata-se de um grupo aberto. 

Tem como ideia principal contribuir para a redução da ansiedade gerada pela situação de 

espera, e assim alcançar melhores condições de atendimentos e intervenções. Esta 

atividade é realizada diariamente pela manhã. 

Os objetivos são orientar e informar os pacientes quanto ao funcionamento do ambulatório 

de oncologia clínica (sistema de senhas para as consultas, orientações quanto a 

agendamento de exames, informações sobre as especialidades existentes no ambulatório 

além do médico). 

 

O cuidador informal é a pessoa fundamental para a boa ou má condução do tratamento do 

paciente fora do contexto hospitalar. Um acompanhante bem informado sobre o 

tratamento certamente cuidará bem de seu paciente. 

Partindo desse entendimento, é necessário conhecer quais são as dificuldades e 

necessidades desses cuidadores. A realização do grupo de orientação a esse cuidador tem 

como objetivo o acolhimento psicossocial, para tanto é coordenado pela psicóloga e 

assistente social do ambulatório. 

 

 

 

As coordenadoras mencionadas anteriormente convidam os cuidadores que estão na sala 

de espera da quimioterapia a participar do grupo. Trata-se de um grupo aberto. 

Iniciamos o grupo nos apresentando e informando qual é o objetivo de 

estarmos reunidos: “é para dizer o que quiser sobre o tratamento de seu 

parente (o paciente) dúvidas, emoções, comentários”. Informamos que 

ficaremos reunidos durante uma hora. 

Os principais sofrimentos psíquicos comentados pelos acompanhantes são: esgotamento 

emocional e o luto antecipatório. 
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Os encaminhamentos são realizados quando identifica-se pacientes ou acompanhantes que 

desejem parar de fumar. Realiza-se uma caracterização do hábito de fumar e 

encaminhamos para o Ambulatório de Psiquiatria – ASPA (Ambulatório de Substâncias 

Psicoativas) para participarem do grupo de fumantes. 

Outro encaminhamento realizado é para o Ambulatório de Psiquiatra na seção de 

atendimentos infantis. Isso ocorre quando identificamos demandas psicológicas em 

crianças de até 12 anos, filhos de nossos pacientes, que possam estar de alguma forma 

demonstrando sofrimento pelo adoecimento de sua mãe, pai ou irmãos, ou até mesmo pela 

morte de um familiar. 

Além disso, encaminhamentos para os municípios de origem, são realizados quando 

verificamos uma queixa que está para além de nosso propósito dentro do ambulatório de 

oncologia clínica. 

Procuramos agendar os atendimentos psicológicos junto com o retorno da consulta médica, 

para que o paciente não precise se deslocar para o hospital várias vezes para consultas em 

dias diferentes. 

Grande parcela dos pacientes reside na região metropolitana de Campinas e depende de 

transportes das prefeituras dos municípios para se locomoveram até o hospital. Além disso, 

muitas vezes, estão muito debilitados fisicamente. 

 

Como mencionado anteriormente, o Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) e 

Especialização em “Psicologia e Oncologia” teve a sua primeira aprimoranda de psicologia 

no ano de 2007, atuando na Unidade de Oncologia Clínica. 

 

 

A criação do Programa de Aprimoramento Profissional se deu em 1979 pelo Governo do 

Estado de São Paulo - Decreto no. 13.919-79. E visa estimular a complementação da 

formação dos profissionais médicos e não médicos através dos Programas de Residência 

Médica (RM) e de Aprimoramento para Profissionais Não Médicos (PAP).  

O programa de bolsas para os dois segmentos é gerenciado pela Fundação Desenvolvimento 

Administrativo – FUNDAP. 

O PAP tem como objetivo: 

• Oferecer formação especializada, complementar à formação universitária, voltada 
ao atendimento da população numa determinada área de atuação 

• Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e abrangente do sistema de saúde 
que permita aos profissionais atuarem como agentes da implantação de um sistema 
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de saúde universalizado, integrado, hierarquizado e regionalizado, orientado para 
a melhoria das condições de saúde da população. 

A seleção dos aprimorandos é realizada através de concurso público em novembro de cada 

ano, com prova, entrevista e análise de currículo. O edital do concurso é publicado no site 

da Faculdade de Ciências Médicas da  . 

Atualmente contamos com três aprimorandas que realizam seus estágios na Unidade de 

Oncologia Clínica. 

O Aprimoramento em “Psicologia e Oncologia” tem como objetivo proporcionar subsídios 

teórico-prático e científico na assistência a pacientes adolescentes, adultos e idosos. Os 

atendimentos são ambulatoriais, no salão de quimioterapia, radioterapia e na enfermaria 

de oncologia. Além disso, realizam-se seminários, aulas multidisciplinares, há discussão de 

casos clínicos e a apresentação de uma monografia. 

Colaboramos também ministrando aulas para os quintoanistas do curso de medicina do 

módulo MAISA (Módulo de Assistência Integral a Saúde do Adulto). 

Nesse módulo abordamos conteúdos psicológicos das relações entre médico, paciente e 

família. 

Enfatizamos, principalmente, questões ligadas à comunicação de más notícias em 

oncologia. 

 

 

 

E finalmente e não menos importante, a pesquisa que compõe o tripé necessário para um 

serviço de qualidade dentro de um hospital-escola (assistência, ensino e pesquisa). 

Buscamos como premissa que “a prática é o centro vital da ciência, e não uma derivação 

desta, e a investigação científica é parte da prática. Ser psicólogo é ser um investigador 

dos fenômenos, e não se pode ser investigador se não se extraem os problemas da própria 

prática e da realidade social na qual se está inserida.” (Bleger, 1984) 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
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Não se aplica 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preparar o paciente para o procedimento de quimioterapia, orientando-o sobre a 
importância da quimioterapia e da adesão ao tratamento, a rotina do serviço, 
principais efeitos colaterais, desmistificação da quimioterapia; 

• Identificar fatores de risco do paciente devido a possíveis 
complicações relativas à quimioterapia; 

• Estabelecer os diagnósticos de enfermagem e traçar condutas; 

• Observar a evolução do paciente durante o tratamento. 

 

A consulta de enfermagem deve ser realizada antes do início do tratamento 

quimioterápico, pelo enfermeiro do ambulatório de oncologia ou, quando necessário, pelo 

enfermeiro da quimioterapia. 
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Na consulta aplicar o impresso específico que registra: 

• Dados de identificação, com suporte familiar e hábitos de vida; 

• Doenças pré-existentes, uso de medicamentos, alergias, cirurgias relacionadas; 

• Protocolo proposto, uso de quimioterapia e radioterapia prévios ou concomitantes; 

• Conhecimento sobre seu tratamento; 

• Avaliação do estado geral; 

• Orientação sobre as rotinas do ambulatório da quimioterapia; 

• Orientações sobre os cuidados durante o tratamento (alimentação, higiene, uso de 
protetor solar dentre outros); 

• Orientações  sobre possíveis efeitos colaterais, entregando-as por escrito ao 
paciente; 

• Orientações sobre medicamentos de suporte e esclarecimento das dúvidas. 

No início da quimioterapia, o enfermeiro do setor complementa a consulta de enfermagem 

realizada previamente com as informações mais específicas quanto à terapêutica, reforço 

das orientações e esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 

Foi elaborado um protocolo, mediante estudo em que foram identificados os diagnósticos 

mais frequentes dentre os pacientes submetidos à quimioterapia, para os quais há 

possibilidade de intervenção direta do enfermeiro. Este protocolo visa subsidiar o 

estabelecimento dos diagnósticos e condutas de enfermagem no ambulatório de 

quimioterapia. 

As intervenções de enfermagem são focadas em orientações ao paciente e familiares 

quanto à prevenção e identificação de possíveis complicações do tratamento a que está 

sendo submetido. São estabelecidas metas para os diagnósticos identificados que serão 

monitoradas nos retorno. 

 

A prescrição de enfermagem traz os cuidados mais frequentes que deverão ser adotados 

pela equipe durante o período de permanência do paciente no salão. Dependendo do 

protocolo, quadro clínico e intercorrências, o enfermeiro deve ajustar a prescrição de 

forma a atender as necessidades apresentadas. 
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A equipe deve checar os cuidados prescritos pelo enfermeiro e redigir as anotações de 

enfermagem. 

 

 

A cada retorno, o enfermeiro reavalia os diagnósticos, metas e intervenções propostas, 

elabora a evolução quanto à piora ou melhora do quadro. 

Todos os documentos da SAE devem estar anexados ao prontuário específico da Oncologia, 

devidamente preenchidos, com carimbo e assinatura dos profissionais executores. Após a 

alta da Oncologia, esta documentação comporá o prontuário geral do paciente. 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - Unidade Goiás 
(NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS 

Não se aplica 
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22.9 QUIMIOTERAPIA 

 

 

Os pacientes com diagnóstico de neoplasia são atendidos por uma equipe multiprofissional, 

composta por médico, enfermeiros, assistente social, nutricionista e psicólogo. 

No ambulatório de Oncologia clínica/quimioterapia são realizados vários tipos de 

procedimentos, tais como, Punção do reservatório subcutâneo, paracentese, 
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toracocentese, passagem de cateter nasoenteral, Cateterismo Vesical de alívio e de 

demora, coleta de exames laboratoriais, hormonioterapia, inalação, curativos e cuidados 

gerais. 

O processo de trabalho segue padrão do atendimento ao paciente, acrescido de algumas 

especificidades: 

• O agendamento é feito no próprio ambulatório; 

• Os encaminhamentos externos (Caso novo), deverão ser agendados através da 
central de vagas Divisão Regional de Saúde VII (DRS), sendo obrigatória a 
apresentação de três cópias do laudo anatomopatológico, na hora da consulta; 

• Os pacientes são atendidos na recepção do ambulatório pelos funcionários do 
agendamento, de acordo com a ordem de chegada, com distribuição de senhas; 

• O Serviço de Oncologia clínica mantém um arquivo próprio, com prontuários 
simplificados e específicos para os paciente em quimioterapia e hormonioterapia. 
As evoluções médicas são transcritas em duas cópias: uma para o prontuário 
específico e a outra arquivada no prontuário geral; 

• É responsabilidade da enfermagem a verificação dos dados antropométricos (caso 
novo) e do peso (retorno), antes da consulta médica; 

• É responsabilidade do enfermeiro a execução dos procedimentos de alta 
complexidade; 

• As interconsultas são agendadas no próprio ambulatório, com a autorização do 
médico responsável pelo atendimento. As consultas não agendadas podem ser 
viabilizadas a critério do profissional médico; 

• Após o atendimento médico o paciente deve ser encaminhado para agendar a 
próxima consulta. 

O grupo de acolhimento é realizado para casos novos, por uma equipe multiprofissional – 

enfermeiro, assistente social, nutricionista e psicólogo. 

O agendamento da quimioterapia é feito pela equipe de enfermagem, de forma manual em 

impresso próprio, fornecendo as orientações específicas aos pacientes que serão 

submetidos à quimioterapia. 

 

O enfermeiro tem autonomia para suspender a quimioterapia agendada se os exames 

laboratoriais estiverem fora dos parâmetros pré-estabelecidos pelo serviço. 

O farmacêutico é responsável pelo preparo e dispensação do quimioterápico. 

A enfermagem é responsável pela preparação, punção venosa periférica e administração 

da hidratação, além de outros cuidados delegados pelo enfermeiro. 

O enfermeiro é responsável pela punção de Portocath®, instalação, controle e retirada do 

quimioterápico. 
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Coordenar o cuidado e organizar as prioridades de atendimento dos pacientes que 

aguardam consulta. 

Registrar a prioridade de atendimento dos pacientes, avisar a equipe médica e anotar o 

motivo da prioridade na folha de consulta e prontuário. 

Realizar os primeiros cuidados em pacientes neutropênicos febris, conforme protocolo. 

Agilizar, junto à equipe médica as internações, procedimentos e encaminhamentos dos 

pacientes com consulta médica agendada no dia. 

Relatar as necessidades de enfermagem dos pacientes em cuidados paliativos em impresso 

próprio e encaminhar aos serviços competentes, em conjunto com a equipe 

multiprofissional. Fazer contato prévio com o colega de referência na rede, via telefone. 

 

Organizar a agenda de quimioterapia, considerando a duração e a frequência dos 

protocolos e as necessidades dos pacientes, sempre que possível, mantendo equilíbrio do 

número de pacientes no turno da manhã e tarde. 

Orientar o paciente sobre os cuidados relativos a quimioterápicos, data de retorno e 

exames a serem colhidos, quando necessário. 

Avaliar as intercorrências dos pacientes que chegam com agendamento prévio, solicitando 

avaliação médica, se necessário. 

Checar os resultados de exames que ficaram pendentes para liberar quimioterapia. 

Orientar os pacientes/acompanhantes no caso de alterações laboratoriais e encaminhar 

para nova coleta, conforme protocolo. Solicitar reagendamento da consulta médica. 

Comunicar  à  farmácia  no  caso  de  suspensão da quimioterapia nos casos acima e 

agendar uma nova data de quimioterapia, com novos exames, se necessário. 

Convocar os pacientes faltosos . 

Reagendar os pacientes e manter a agenda atualizada e equilibrada (homogênea). Verificar 

se a quimioterapia já foi preparada pela farmácia ou se ainda aguarda liberação de exames 

e colocar a senha apropriada nos prontuários de quimioterapia do dia: 

• Colocar nos prontuários que aguardam liberação dos exames uma etiqueta com a 
mensagem “AGUARDA RESULTADO DE EXAMES”, dispondo-os em local próprio; 

• Colocar os prontuários liberados para quimioterapia sobre a mesa da sala de 
hidratação com a senha colorida. 

 

Checar os exames laboratoriais necessários para o dia seguinte e informar à farmácia (após 

às 12h00). 
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Coordenar o cuidado dos pacientes em quimioterapia. 

Realizar consulta de enfermagem aos pacientes e orientar os acompanhantes. 

Avaliar as intercorrências com pacientes no salão e solicitar avaliação médica, se 

necessário. 

Havendo necessidade, encaminhar pacientes para membro da equipe multiprofissional 

(nutricionista, psicóloga, assistente social, odontóloga) para atendimento. 

Instalar, controlar e retirar o quimioterápico, conforme técnica preconizada. 

Realizar a lavagem e heparinização dos cateteres venosos centrais totalmente implantados, 

conforme técnica descrita no manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(ccih.pdf). 

Preencher impresso próprio, registrar eventuais extravasamentos de quimioterápicos e 

avisar a equipe técnica, conforme descrito no Manual de Processos de Enfermagem 

(enfermagem_processos.pdf). 

 

Verificar se já chegou o quimioterápico prescrito. 

Preparar a hidratação conforme prescrição médica e técnica preconizada. Chamar o 

paciente pelo nome completo. 

Acomodar o paciente na cadeira ou maca. 

Higienizar as mãos antes e após cada procedimento. Verificar sinais vitais se necessário. 

Puncionar acesso venoso periférico. Se o paciente possui cateter totalmente implantado, 

comunicar o enfermeiro que irá realizar o procedimento. 

Assegurar-se que a punção está realmente na veia. Instalar a hidratação, conforme técnica 

preconizada. 

Realizar avaliação constante do local da punção para minimizar os riscos de 

extravasamento das drogas. 

Retirar cateter de punção ao término das infusões da hidratação e quimioterápico. 

Checar no prontuário as medicações administradas e realizar as anotações de enfermagem. 

Proceder a desinfecção da poltrona ou maca com álcool 70%. 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 
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Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo 

com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com perfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Utilizar avental de TNT bilaminado impermeável, com manga longa, ao manipular 
quimioterápicos, além dos equipamentos de proteção previstos em Precauções Padrão.  
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O encaminhamento do paciente para cuidados paliativos visa proporcionar menor 

sofrimento ao paciente e familiares e minimizar o custo do cuidado ao sistema de saúde, 

evitando consultas reincidentes e internações hospitalares desnecessárias para controle de 

sintomas. 

Diversos profissionais da Oncologia clínica atuam no processo de encaminhamento do 

paciente para cuidados paliativos, em especial: 

• Médico oncologista; 

• Enfermeiro; 

• Assistente social; 

• Nutricionista; 

• Psicólogo; 

• Farmacêutico. 

 

Durante a consulta médica, ao se verificar que o paciente tem indicação para cuidados 

paliativos (por exemplo: sem proposta terapêutica, queda importante do estado geral que 

impede tratamento quimioterápico, necessidade de alívio da dor, necessidade de cuidados 

específicos domiciliares) o médico deve preencher o documento de contrarreferência do 

Ambulatório de Oncologia clínica (ou impresso próprio do município de origem, quando 

houver) para esse encaminhamento. 

O oncologista responsável pelo encaminhamento deve preencher a história clínica, os 

medicamentos em uso, informar o diagnóstico com CID, caracterizar o paciente quanto a 

limitações, patologias associadas e cuidados específicos (cateteres, ostomias, curativos, 

etc.). Informar se possui infecção hospitalar e necessidades clínicas atuais. 

Encaminhar o impresso a demais membros da equipe multidisciplinar para continuidade do 

preenchimento. 
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O enfermeiro do Ambulatório de Oncologia clínica deve realizar entrevista com paciente e 

familiares e exame físico para identificar e compreender as necessidades, demandas e 

expectativas individuais do paciente. 

 

Devem ser investigados sinais e sintomas: 

• Dor: medicamentos prescritos, compreensão da receita médica, resposta à 
analgesia, posição de conforto, monitoramento da dor; 

• Sintomas respiratórios: dispneia, tosse, broncorreia, hemoptise, cianose, medidas 
de conforto, uso de oxigenoterapia; 

• Sintomas digestivos: náuseas, vômitos, constipação, diarreia, sinais de obstrução 
intestinal, fadiga, anorexia, caquexia, interface com a nutricionista; 

• Fatores emocionais: ansiedade, depressão; 

Orientar sobre curativos, uso de sonda nasoenteral, cuidados com ostomias, cuidados com 

pele para prevenção de úlceras de pressão, 

Fazer a identificação de necessidade de equipamentos de apoio tais como cadeira de rodas, 

cadeira de banho, colchão caixa de ovos, cama hospitalar a serem solicitados ao município 

do paciente. Também identificar a necessidade de materiais de consumo hospitalares tais 

como gaze, cadarço, micropore®, fralda geriátrica, etc. 

Esclarecer todas as dúvidas do familiar cuidador e orientar sobre a possibilidade de retornar 

ao Ambulatório sempre que houver problemas na assistência domiciliar. Importância de 

manter o contato com a equipe multidisciplinar e de participar ativamente no processo da 

assistência domiciliar. 

 

Com o documento de contrarreferência devidamente preenchido pelos profissionais, a 

assistente social verifica, no município de origem: 

• Se já dispõem de serviço de cuidados domiciliares institucionalizado; 

• Caso não haja, discutir o caso com um serviço de saúde local para identificar os 
recursos disponíveis no município e posterior encaminhamento. 

• Fazer ao profissional de saúde do município uma apresentação prévia do caso e das 
necessidades do paciente para cuidados paliativos. Quando necessário, outros 
profissionais da equipe do Ambulatório de Oncologia clínica podem auxiliar na 
discussão do caso; 

• Fazer o encaminhamento do caso, enviando o documento de 

contrarreferência via fax para agilizar o processo. Fazer cópia para arquivo 
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em prontuário médico e enviar o original por meio dos familiares à equipe 

que assumirá o caso no município. 

• Havendo necessidade, o assistente social permanece a disposição dos familiares e 
equipe de saúde do município para esclarecimentos de dúvidas ou orientações. 

 

 

O retorno do paciente ao Ambulatório de Oncologia clínica pode ser intervalos maiores, 

uma vez que está recebendo os cuidados necessários em sua residência. Caso a equipe de 

cuidados domiciliares tenha dúvidas sobre a conduta a ser tomada, pode entrar em contato 

com o Ambulatório de Oncologia clínica e falar com o médico responsável pelo 

encaminhamento ou outros profissionais da equipe multidisciplinar e ter todos os 

esclarecimentos necessários. 

Independentemente do agendamento, o paciente, se houver necessidade, pode fazer 

contato com o Ambulatório para agilizar sua avaliação. Caso este não tenha condições 

físicas para se deslocar a Policlínica Regional - Unidade Goias, um familiar pode vir e 

esclarecer as dúvidas com o médico oncologista. 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS 
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Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

A dor é considerada um dos sintomas mais frequentes nos pacientes oncológicos. É também 

o mais temido. Estima-se que 10% a 15% dos doentes de câncer apresentam dor de 

intensidade significativa nos casos de doença inicial. Com o aparecimento de metástases, 

a incidência da dor aumenta para 25% a 30% e nas fases muito avançadas da enfermidade, 

60% a 90% dos pacientes referem dor de intensidade bastante expressiva. 

Aproximadamente nove milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de dor oncológica. 

Metade dos doentes sente dor em todos os estágios do câncer e 70% em doença avançada. 

A dor oncológica pode ser devida ao tumor primário ou a suas metástases. O sofrimento 

dos doentes é o resultado da vivência da dor associado à incapacidade física, isolamento 

familiar e da sociedade, preocupações financeiras, o medo da mutilação e da morte.      As 

terapêuticas para tratamento do câncer quase sempre são agressivas, o que leva a uma 

ameaça séria à integridade do organismo e sua função. 

 

De acordo com a Associação Internacional para Estudo da Dor, dor pode ser definida como 

uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual. Por ser 

subjetiva, não existe uma maneira precisa de mensurá-la. Deve-se efetuar a colheita da 

história da doença e do quadro álgico. A atenção deve estar voltada para fatores 

psicológicos e sociais que podem confundir a queixa. 

Os profissionais da saúde devem saber identificar sinais da dor. Esta tarefa pode gerar 

dificuldades, visto que pacientes e profissionais podem ter visões diferentes da dor. Esta 

pode apresentar-se de diversas maneiras, tais como através do choro, gemido, alterações 

dos sinais vitais, agitação, tremor ou comportamento verbal. Entretanto, o não 

aparecimento dos sinais citados não significa ausência de dor. Alguns pacientes podem 

adaptar-se à dor, através do desenvolvimento de um elevado autocontrole, suprimindo os 

sinais de sofrimento, ou apenas permanecendo prostrados ou mais quietos que o habitual, 

devido ao esgotamento físico e mental causados pela doença. 
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A dor é classificada em aguda e crônica. A dor aguda é de curta duração, normalmente em 

um prazo inferior a seis meses. A intensidade da dor varia de fraca a severa, de causa 

pouco conhecida. O quadro de dor crônica é aquele de longa duração, de causa conhecida 

ou não,  que  não  melhora  após  a  terapêutica  e  com  intensidade  variada. A dor ainda 

pode ser dividida em: somática, visceral e neurogênica. A dor visceral ocorre quando há 

comprometimento de órgãos internos. Não há localização precisa, é contínua e surda. A 

dor somática, originada de ossos e partes moles, é contínua, localizada na área acometida 

e que piora com pressão ou movimento. A dor neurogênica localiza-se na 

 

região inervada pelo nervo danificado e pode estar associada a um "déficit" motor ou 

sensitivo, alterações do sistema nervoso autônomo, parestesias e episódios paroxísticos de 

sensações de "choque" ou queimação. 

Alguns fatores podem levar à dor, tais como: 

• Infiltração do tumor em áreas inervadas, ossos, tecidos de parte moles ou 
retroperitônio; Compressão de tecidos e nervos, devido ao crescimento do tumor; 

• Necrose tecidual localizada como resultado da invasão tumoral; 

• Procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento; 

• Complicações ocasionadas do próprio tratamento como: infecções, estomatites, 
inflamação tecidual ocasionada pela radioterapia.- Incapacidade de movimento; 

• Alinhamento corporal inadequado. 

A dor prolongada causa no paciente depressão, raiva, falha no desempenho de atividades 

rotineiras. É importante que o profissional da saúde avalie todas as queixas do paciente e 

todos os sintomas relatados, aprendendo a perceber quando a dor é elevada devido a 

distúrbios psicológicos, para providenciar o tratamento adequado. 

Pode-se seguir um roteiro com base na intensidade, localização, tipo, início e duração, 

fatores que proporcionam alívio e piora, efeito ocasionado pelas terapias utilizadas, 

anamnese e exame físico. 

Não há método totalmente adequado de avaliação da dor, pois não há como mensurar 

aspectos sensitivos e afetivos. Existem algumas escalas que são empregadas onde o 

paciente expressará a sua dor através de palavras ou símbolos. 

 

Uma terapêutica eficaz na dor do câncer é um tratamento bem sucedido da doença. 

Quando a cura não é possível, deve-se obter um eficiente alívio da dor. O conforto inicial 

obtido pelo paciente pode significar a diferença entre a adesão e o abandono da terapia. 

Os medicamentos utilizados pelos pacientes devem ser adequados às suas necessidades 

individuais. O controle da dor pode envolver diversas terapêuticas: drogas analgésicas e 

adjuvantes (ansiolíticos, antidepressivos etc.), medidas de apoio, como psicoterapia, 

fisioterapia, cirurgias específicas para dor, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. 

No serviço de oncologia da Policlínica Regional - Unidade Goias, utilizamos o protocolo 

desenvolvido pelo INCA- Ministério da Saúde (junho 2002) que se encontra no link: 
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http://www.inca.gov.br/publicacoes/manual_dor.pdf 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Não se aplica 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 

 

 

 

• Preparar o paciente para o procedimento de quimioterapia, orientando-o sobre a 
importância da quimioterapia e da adesão ao tratamento, a rotina do serviço, 
principais efeitos colaterais, desmistificação da quimioterapia; 

• Identificar fatores de risco do paciente devido a possíveis 
complicações relativas à quimioterapia; 

• Estabelecer os diagnósticos de enfermagem e traçar condutas; 

• Observar a evolução do paciente durante o tratamento. 

 

A consulta de enfermagem deve ser realizada antes do início do tratamento 

quimioterápico, pelo enfermeiro do ambulatório de oncologia ou, quando necessário, pelo 

enfermeiro da quimioterapia. 

Na consulta aplicar o impresso específico que registra: 

• Dados de identificação, com suporte familiar e hábitos de vida; 

• Doenças pré-existentes, uso de medicamentos, alergias, cirurgias relacionadas; 

• Protocolo proposto, uso de quimioterapia e radioterapia prévios ou concomitantes; 

• Conhecimento sobre seu tratamento; 
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• Avaliação do estado geral; 

• Orientação sobre as rotinas do ambulatório da quimioterapia; 

• Orientações sobre os cuidados durante o tratamento (alimentação, higiene, uso de 
protetor solar dentre outros); 

• Orientações  sobre possíveis efeitos colaterais, entregando-as por escrito ao 
paciente; 

• Orientações sobre medicamentos de suporte e esclarecimento das dúvidas. 

No início da quimioterapia, o enfermeiro do setor complementa a consulta de enfermagem 

realizada previamente com as informações mais específicas quanto à terapêutica, reforço 

das orientações e esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 

Foi elaborado um protocolo, mediante estudo em que foram identificados os diagnósticos 

mais frequentes dentre os pacientes submetidos à quimioterapia, para os quais há 

possibilidade de intervenção direta do enfermeiro. Este protocolo visa subsidiar o 

estabelecimento dos diagnósticos e condutas de enfermagem no ambulatório de 

quimioterapia. 

As intervenções de enfermagem são focadas em orientações ao paciente e familiares 

quanto à prevenção e identificação de possíveis complicações do tratamento a que está 

sendo submetido. São estabelecidas metas para os diagnósticos identificados que serão 

monitoradas nos retorno. 

 

A prescrição de enfermagem traz os cuidados mais frequentes que deverão ser adotados 

pela equipe durante o período de permanência do paciente no salão. Dependendo do 

protocolo, quadro clínico e intercorrências, o enfermeiro deve ajustar a prescrição de 

forma a atender as necessidades apresentadas. 

A equipe deve checar os cuidados prescritos pelo enfermeiro e redigir as anotações de 

enfermagem. 

 

 

A cada retorno, o enfermeiro reavalia os diagnósticos, metas e intervenções propostas, 

elabora a evolução quanto à piora ou melhora do quadro. 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3429  

 

PROCESSOS GERAIS DO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA CLÍNICA 

Todos os documentos da SAE devem estar anexados ao prontuário específico da Oncologia, 

devidamente preenchidos, com carimbo e assinatura dos profissionais executores. Após a 

alta da Oncologia, esta documentação comporá o prontuário geral do paciente. 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - Unidade Goiás 
(NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Não se aplica 
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A BID visa evitar a hospitalização do paciente que necessita de quimioterapia infundida de 

forma contínua, por período de tempo em torno de 46 horas. O HOSPITAL não dispõe deste 

material, mas em casos pontuais, por indicações médica e mediante aceitação do paciente, 

pode ser instituído. 

 

A administração é por acesso venoso central de longa permanência. 

Os pacientes que serão submetidos a este procedimento, devem ser agendados sempre 

entre segunda e quarta-feira, preferencialmente no período da manhã, considerando o 
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momento de retirada da BID, que deve ser feita, obrigatoriamente por enfermeiro, no 

horário de funcionamento do ambulatório. 

No dia agendado para quimioterapia, o paciente traz o Kit contendo a BID e o curativo de 

película transparente. O paciente deve assinar, no verso da prescrição, a ciência de que o 

material é de responsabilidade pessoal. 

Encaminhar a BID, junto com a 2ª via da prescrição, à Farmácia de Quimioterapia para 

manipulação do medicamento. 

A manipulação do acesso venoso central é privativa do enfermeiro e deve seguir a técnica 

e cuidados estabelecidos no manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(ccih.pdf). 

Orientar o paciente sobre os cuidados com a BICD: 

• Proteção do acesso no momento do banho para evitar que molhe; 

• Observar se as conexões estão firmes e se as pinças estão abertas; 

• Não se apoiar no local da punção durante o sono; 

• Observar retração do infusor da BICD; 

• Aparar (nunca tricotomizar) os pelos do local de punção para favorecer 
a fixação do curativo; 

• Retorno para retirada da BICD; 

• Observação do local de punção, em especial os sinais flogísticos; 

• Conduta em caso de intercorrência tais como hiperemia no local do cateter, 

problemas na infusão, desconexão, reações cutâneas, dentre outras. Nestas 

situações, vir imediatamente para o Ambulatório de Oncologia Clínica 

(Salão de Quimioterapia). 

No retorno do paciente, realizar o flush do cateter e retirar a punção, conforme 

estabelecido no manual da CCIH (ccih.pdf). 

Registrar o procedimento pré, trans e pós-administração, além das orientações, no 

prontuário do paciente. 

 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
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Precauções Padrão 

Devem ser adotadas sempre que prestar assistência aos pacientes, manusear equipamentos, 
materiais e superfícies da assistência. Consistem em: 

Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel); 

Utilizar barreiras e equipamentos de proteção individual (luvas, avental, máscara e protetor 
ocular) de acordo com o grau de exposição à matéria orgânica ou fluidos corporais; 

Realizar limpeza/desinfecção de materiais e equipamentos utilizados; 

Prevenir acidentes com pérfuro-cortantes; 

Manusear adequadamente resíduos, materiais biológicos e roupas usadas. 

Caso o profissional apresente sintomas respiratórios (resfriado / gripe), conter secreções e 
higienizar as mãos após assoar o nariz ou espirrar. 

Precauções Adicionais 

Adotar Precauções Adicionais sempre que indicado pela CCIH. 

Maiores informações: Manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ccih.pdf). 

SEGURANÇA E SAÚDEOCUPACIONAL 

Adotar as orientações descritas no Guia para Adequação da NR-32 na Policlínica Regional - 
Unidade Goiás (NR32.pdf). 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS ESPECÍFICOS  

Utilizar avental de TNT bilaminado impermeável, com manga longa, ao manipular 
quimioterápicos, além dos equipamentos de proteção previstos em Precauções Padrão.  
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1 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS 

ÁREAS DE AMBULATORIO, CENTRAL DE 

ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

Os Protocolos Operacionais Padrão – POP’s constituem importante ferramenta para 

organização do Serviço de Enfermagem nas diversas áreas de atuação. Eles permitem que 

os procedimentos sejam padronizados, sistematizados e organizados passo à passo, de 

forma que os profissionais dispõem de um roteiro que lhes auxilia nas tarefas diárias. Eles 

são ainda, instrumento valioso no treinamento de profissionais recém admitidos.  

Nossa proposta de POP’s foi elaborada pela Equipe de Multidisciplinar que compõe o Núcleo  

de Qualidade do Instituto CEM com base nas diretrizes e normatizações do MS, Conselhos 

de Classe e Associações de Especialistas. Ressaltamos que todos os Protocolos serão 

revisados e adequados à realidade dos Serviços da Policlínica, no primeiro trimestre de 

vigência do contrato.  

Os Protocolos Assistenciais utilizados pelo INSTITUTO CEM baseiam-se nos protocolos 

divulgados pelo Ministério da Saúde, entre outros, aqueles citados e atualizados pelas 

sociedades de especialidade,  

Cada sociedade de especialidade médica divulga, periodicamente, novos protocolos que 

passam a serem os utilizados pela comunidade médica e hospitalar no Brasil. 

Ainda assim, é necessário, periodicamente, atualizá-los conforme a evolução da medicina 

ocorre nas diversas especialidades em termos de materiais, medicamentos, técnicas 

cirúrgicas etc.  

De toda a forma, para efeito da presente proposta, entendemos que a apresentação dos 

protocolos assistenciais abaixo relacionados, e indicados para cada unidade de saúde, 

cobrem todo o espectro de clínicas e atende aos requisitos do edital 

Os protocolos clínicos são apresentados de acordo com as características dos serviços 

implementados nas unidades assistenciais abaixo relacionadas: 

Nos casos de indicação de exames e / ou procedimentos para os quais a unidade não esteja 

equipada, serão feitos acordos com Serviços Públicos, Entidades Filantrópicas ou 

Instituições Privadas que façam atendimento SUS, no sentido de atender à recomendação 

do protocolo técnico e agilizar o atendimento dos pacientes atendidos na Unidade 

Assistencial. 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE ENFERMAGEM   

1.1 Introdução 

 A enfermagem é, em sua essência, responsável pela arte e ciência do cuidado ao 

paciente/paciente, no entanto, além disso, passou a cuidar também da organização dos 

ambientes/setores, fluxos, processos e fluidez de todas as atividades desenvolvidas nos 

setores, tornando-se a ligação entre a equipe multiprofissional e entre os vários serviços 

prestados ao paciente/paciente.  
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 Partindo do princípio que sistematizar é organizar de forma coerente, a 

sistematização das rotinas de enfermagem no setor são de extrema importância para 

garantir um padrão de assistência seguro e com qualidade aos pacientes. 

 A padronização é uma ferramenta gerencial, que possibilita a transmissão de 

informações e dos conhecimentos adquiridos, favorecendo a continuidade da assistência, 

contribuindo para a redução dos erros e assim garantindo a segurança do paciente. 

 Neste contexto, este manual vem apresentando as normas e rotinas do hospital, 

servindo como referência para manutenção da organização dos mais diversos setores da 

Unidade. 

 Todas as normas e rotinas aqui descritas, foram elaboradas considerando as 

regulamentações vigentes no campo da enfermagem, bem como legislações que 

normatizam os mais diversos setores do hospital como cita o Código de Ética de 

Enfermagem (Resolução 564/2017) quanto aos Princípios Fundamentais. 

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos 

diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, 

família e coletividade. 

O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos 

éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com 

competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os 

Princípios da Ética e da Bioética, e participa como integrante da equipe de Enfermagem e 

de saúde na defesa das Políticas Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam 

a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 

autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização 

político-administrativa dos serviços de saúde. 

O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas 

ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e 

cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. 

1.2 Objetivo 

 Apresentar, estabelecer e padronizar, em caráter normativo e norteador, as 

normas de funcionamento dos setores da Unidade, bem como as rotinas de execução das 

atividades de enfermagem. 

1.3 Normas e Rotinas do Ambulatório 

Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIAS, serão consideradas as 

seguintes linhas de serviços:  

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 
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• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 

• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

1.4 Serviços de Apoio 

 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: conjunto de exames e ações de apoio 

diagnóstico e terapêutico aos usuários atendidos em regime  de urgência e emergência e 

internação da Unidade, SADT Interno deverá ser prestado 24 horas por dia, 

ininterruptamente. 

 Serviços de Farmácia: deverá garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente, por 

meio do armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos, de modo seguro e 

racional, adequando sua utilização à saúde individual e coletiva, nos planos: assistencial, 

preventivo, docente e de investigação, devendo, para tanto, contar com farmacêuticos em 

número suficiente para o bom desempenho da assistência farmacêutica. 

 Serviço de Nutrição e Dietética – SND: o Serviço de Nutrição e Dietética deverá prestar 

assistência nutricional e fornece refeições balanceadas voltadas  às necessidades de cada 

cliente, visando à satisfação e recuperação da saúde. Dentre as principais funções do SND 

é proporcionar uma alimentação adequada e nutricionalmente equilibrada, fatores 

essenciais no tratamento do paciente, além de buscar a qualidade de vida dos clientes de 

forma a orientar   e avaliar seu estado nutricional e hábitos alimentares, devendo estar 

atento aos pareceres e/ou solicitações médicas, e, após avaliação do paciente, elaborar 

um plano alimentar específico, que varia conforme sua patologia e estado  nutricional. 

Serviço de Lavanderia: a lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao atendimento 

dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e  sua distribuição em perfeitas 

condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todos os setores da  

Unidade. 

 Central de Material e Esterilização – CME: a CME é responsável pelo processamento de 

artigos e instrumentais médico-hospitalares, realizando o controle, a limpeza, o preparo, 

a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. 

Possibilidade de outros serviços de apoio conforme a necessidade hospitalar.   

 

1.5 Pacientela Atendida 

 As pacientes poderão ser atendidos nas diversas especialidades, mediante 

encaminhamento da UBS, para identificação de sua necessidade/patologia. Além disso, o 

ambulatório atende os pacientes egressos de internações na Unidade. 
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 As mesmas terão a consulta agendada pelo Sistema de regulação (SISREG), 

conforme encaminhamento externo (Unidade Básica de Saúde) ou encaminhamento interno 

(pacientes, de alta hospitalar ou de uma especialidade para outra). Há Triagem e 

acolhimento desses pacientes. 

1.6 Modalidades de atendimento e a formas de 
agendamento de consultas no Ambulatório 

 

 O paciente terá sua consulta agendada através do Sistema regulador, para a 

consulta especializada. 

 

 Após consulta, o paciente já é orientado quanto ao seu retorno e este é agendado 

na própria recepção conforme disponibilidade da agenda médica.  

 

 Após alta do paciente, nos casos em que há necessidade de consulta especializada, 

o paciente é orientado a procurar a recepção do ambulatório, com o formulário 

devidamente preenchido entregar na recepção e aguardar o contato, informando a data 

de agendamento da consulta. Os dados do paciente serão encaminhados para a Central de 

vagas, onde é realizado o agendamento da consulta e encaminhado via email, para que o 

ambulatório entre em contato com o paciente 

 

 Após alta do paciente, nos casos em que há necessidade de consulta especializada, 

o paciente é orientado a procurar a recepção do ambulatório com o formulário 

devidamente preenchido, onde o mesmo sai com a consulta agendada. 

1.7 Normas e Rotinas da Clínica Médica 

 

 Com o paciente ainda internado, é solicitado pelo médico plantonista, parecer da 

especialidade. Após finalização do consultório o médico especialista, vai até o leito do 

paciente para que seja realizada avaliação do mesmo.  

 

 Buscamos sempre, manter um atendimento de qualidade, como foco na 

necessidade do paciente. Sempre em busca de melhorias que proporcione um atendimento 

humanizado, respeitoso, sigiloso e longe de riscos que possam acarretar em danos à saúde 

do paciente.  
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 A Enfermagem no ambulatório trabalha com foco no exercício profissional que lhe 

rege. Dentro os artigos do Código de Ética, destacamos estes como forma de trabalho;  

Resolução COFEN/COREN 311/2007, dos deveres; 

Art. 21 – Cumprir e fazer cumpri os preceitos éticos e legais da profissão. 

Art. 22 – Exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.  

Art.23 – Prestar assistência de Enfermagem à pacientela, sem discriminação de qualquer 

natureza. 

Art. 24 – Prestar a pacientela uma assistência de Enfermagem livre dos riscos decorrentes 

de imperícia, negligência e imprudência.  

Art. 25 – Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem. 

Art. 26 – Prestar adequadas informações ao paciente e família a respeito da assistência de 

Enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer 

Art. 27 – Respeitar e reconhecer o direito do paciente de decidir sobre sua pessoa, seu 

tratamento e seu bem-estar. 

Art. 28 – Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do paciente. 

Art. 29 – Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade profissional, exceto nos casos previstos em Lei. 

Art. 30 – Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento do paciente e família sobre 

o seu estado de saúde e tratamento, possíveis benefícios, riscos e consequências que 

possam ocorrer. 

 

 

Manter a Unidade e o pessoal preparado para atendimento de rotina e qualquer 

atendimento de emergência; 

• Atender a equipe Médica e de Enfermagem no desempenho de suas 

atividades; 

• Manter materiais e equipamentos em condições de uso imediato, bem como, 
monitorar para que o setor esteja sempre abastecido de todos os insumos 
necessários para o seu funcionamento; 

• Colaborar com o Serviço de Educação Continuada; 

• Cooperar com os demais Serviços do Hospital; 

• Desenvolver programas de atendimento humanizado; 
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• Realizar a gestão do setor com uso de ferramentas da qualidade tais como: mapa 
de processos, fluxogramas, indicadores e matriz de riscos; 

• Realizar a gestão de incidentes com ou sem danos; 

• Confecção de escala mensal do setor; 

• Realizar reuniões periódicas para tratar de assuntos pertinentes ao funcionamento 
do setor; 

 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido; 

• Todas as alterações deverão obedecer aos critérios estabelecidos pela 
coordenação; 

• Elaboração da escala de serviço; 

• Realiza a distribuição do pessoal nos períodos; 

• Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando e 
treinando no que se fizer necessário;  

• Manter ambiência física e psicológica necessária à integração da equipe e à 
humanização do trabalho; 

• Avaliar a assistência prestada, junto à equipe de enfermagem; 

• Verificar o conteúdo dos registros de enfermagem;  

• Realizar consultas de enfermagem; 

• As anotações de enfermagem relativas aos procedimentos, consultas de 
enfermagem, relato de intercorrências e orientações deverão conter informações, 
escrita e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade 
da assistência. Também devem constar nos registros: data, horário, procedimento 
realizado, dados obtidos nas aferições e evoluções da paciente; 

• Apresentar relatório diário de atendimentos e demais demandas desenvolvidas no 
setor;  

• Manter rigoroso comportamento ético de acordo com o Código de Ética Profissional;  

• Supervisionar tecnicamente as atividades de enfermagem e recepção mantendo a 
programação estabelecida;  

• Participar do planejamento e elaboração, junto aos colaboradores, das rotinas e 
condutas de atuação;  

• Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando e 
treinando no que se fizer necessário;  

• Atender a equipe médica, fornecendo as informações pertinentes; 

• Manter registro das atividades e das ocorrências; 

• Zelar pela manutenção da ordem e limpeza no seu ambiente de trabalho; 
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• Alimentar diariamente a planilha auxiliar de atendimentos médicos; 

• Encaminhar e organizar em planilhas o controle das Inter consultas; 

• Protocolar a entrega dos prontuários diariamente; 

• Checar agendas médicas todo início de semana; 

• Acompanhar e orientar a equipe quanto a dúvidas em relação a agendamentos de 
consultas e exames; 

• Checar Material e equipamentos danificados e/ou inutilizado, em uso na Unidade, 
substituição ou recolhimento do mesmo, caso esteja inutilizado, deve ser 
informado imediatamente a coordenação para que sejam tomadas as devidas 
providencias.   

 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido 

• Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira 

clara, objetiva, cordial e respeitosa, procurando, sempre que possível, atender às 

suas necessidades;  

• Todo o paciente deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua 

necessidade, quando possível, sendo proibido o encaminhamento desses para as 

áreas que não competem às marcações;  

• Tratar o paciente pelo nome; 

• Manter rigoroso comportamento ético de acordo com o Código de Ética Profissional;  

• Receber e conferir prontuários do setor competente e distribuí-los nos consultórios; 
assim como os formulários de uso diário e os dispor sobre a mesa; 

• Protocolar os encaminhamentos; 

• Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de enfermagem. Ex: conferência de 
impressos; 

• Em casos que houverem a necessidade de realização de procedimentos, organizar 
a sala com antecedência com o material necessário para realização de cada 
procedimento, assim como, os impressos referentes aos mesmos; 

• Chamar o paciente na sala de recepção pelo nome completo,  

• Realizar a mensuração de peso, estatura, P. A e glicemia capilar quando paciente 
for diabético; 

• Anotar os valores no prontuário ou impresso;  

• Encaminhar ao consultório e orientá-lo referente ao procedimento; 

• Indicar o consultório que o médico irá atendê-la e levar o prontuário; 
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• Buscar, receber, conferir, distribuir e/ou guardar o material proveniente do CME;  

• O setor mantém um estoque mínimo de materiais esterilizados e o Técnico de 
enfermagem os controla diariamente em livro próprio. Todo material esterilizado 
é requisitado diariamente à Central de Material Esterilizado (CME de acordo com a 
necessidade do setor. A requisição de material ocorre nos horários previamente 
estabelecidos pela CME, sendo eles: período da manhã expurgo (09:00 ás 11:00 hs) 
e período da tarde (14:00 ás 15:00hs). Arsenal (07:00 as 08:40) e o período da tarde 
(16:00 ás 17:30hs) 

•  Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de enfermagem. Ex: conferência de 
impressos; 

• Chamar a paciente na sala de recepção pelo nome completo, encaminhar ao 
consultório e orientá-la referente ao procedimento; 

• Executar a conferência semanal de materiais que estão em falta e comunicar a 
Enfermeira do setor, a necessidade de manutenção dos equipamentos, da 
iluminação, das portas, das torneiras, etc.; 

• Manter o prontuário médico sempre em ordem e completo; 

• Realizar limpeza de materiais não esterilizados como: Esfigmomanômetro, 
Estetoscópio, Termômetro limpeza mecânica com álcool a 70%. Após cada uso, 
limpar as olivas e membranas com algodão embebido em álcool a 70%; 

• Realizar limpeza e desinfecção dos espéculos do otoscópio, fazendo 

limpeza mecânica com água, sabão e fricção com álcool a 70%; 

 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido 

• Executar ações e tarefas de apoio administrativo; 

• Verificar a entrada e saída de correspondências; 

• Receber e enviar documentos; 

• Atender e realizar chamadas telefônicas; 

• Fazer o arquivamento de documentos,  

• Protocolar documentos; 

• Preencher documentos; 

• Elaborar ATAS das reuniões; 

• Preparar relatórios, formulários, planilhas; 

• Realizar demais atividades inerentes ao emprego; 

• Realizar buscar de prontuário no setor responsável; 
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• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido; 

• Organizar impresso para atendimento; 

• Realizar confecção de planilhas; 

• Realizar agendamentos de retornos, e solicitação de check in; 

• Atender e realizar chamadas telefônicas; 

• Realizar preenchimento da planilha de Inter consultas e encaminhar diariamente 
para supervisão de enfermagem; 

• Compete ao profissional responsável pelo atendimento informar, orientar e prestar 
informações aos pacientes sobre o local de realização de consultas, exames e 
procedimentos;  

• Tratar o paciente pelo nome 

• Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira clara, objetiva, 
cordial e respeitosa, procurando, sempre que possível, atender às suas 
necessidades;  

• Todo o paciente deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua necessidade, 
quando possível, 

• O colaborador deverá informar aos pacientes idosos (maiores de sessenta anos), 
menores de dezoito anos, acamados e cadeirantes que deverão comparecer ao 
ambulatório para realização de consultas com um acompanhante. Somente uma 
pessoa poderá permanecer junto ao paciente. 

• No caso de solicitação de check in, solicitar o cartão SUS;  

• Observar se o paciente se enquadra no pacto da macrorregião e/ou municípios 
conveniados; 

• Orientar os pacientes sobre a importância de manter seu cadastro atualizado; 

• Agilizar o atendimento, diminuindo o tempo de espera; 

• Solicitar o prontuário do paciente ao setor responsável; 

• Solicitar os documentos necessários para abertura de prontuário (documentos com 
fotos, aceitos por lei);  

• Fazer a checagem de atendimentos no final do expediente e entregar para a 
supervisão de enfermagem; 

• Registrar em livro ata as ocorrências que houver durante jornada de trabalho; 

• Desligar todos os aparelhos e equipamentos ao final do expediente;  

• Trancar o ambulatório e deixar chave no Núcleo de Regulação Interna (NIR). 
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 O supervisor de enfermagem e o técnico de enfermagem recebem o paciente da 

equipe do setor de origem, tomando ciência do quadro clínico do paciente.  

 As admissões nas são realizadas conforme a Gestão de Leitos pelo Núcleo Interno 

de Regulação – NIR. A gestão é realizada nas 24h do dia, os sete dias da semana. As vagas 

são solicitadas ao NIR o qual disponibiliza o leito da clínica médica.  

 A admissão do paciente acontece conforme Protocolo de Admissão do Paciente. 

Após a chegada do paciente o mesmo é transferido da maca para cama pela equipe de 

enfermagem e maqueiros.  

 

Ao chegar, o paciente, deve ser orientado pela recepção, para retirar uma ficha e aguardar 

o atendimento. O mais breve possível o paciente deve ser chamado para ser atendido; 

O recepcionista chamará o número da ficha e iniciar o atendimento, confirmando os dados 

do paciente e os dados da consulta e preenchendo a ficha de atendimento; 

Após isto, o paciente é encaminhado para triagem, onde são coletados, pela equipe de 

enfermagem, sinais vitais; 

Em seguida os documentos do paciente são encaminhados ao consultório para que ocorra 

o atendimento médico; 

 

 Após a consulta médica, normalmente a equipe médica solicita exames aos 

pacientes atendidos. Estes exames devem ser solicitados na recepção do ambulatório, 

através do sistema, por meio do check-in eletrônico, informado ao paciente, em seguida, 

local e data para a realização do(s) exames(s), na oportunidade, o paciente deve ser 

orientado a procurar novamente o ambulatório da Unidade para agendar um retorno, assim 

que os resultados dos referidos exames ficarem prontos. 

 

 Assim que forem confirmadas as agendar, no anterior a realização da consulta, 

deve-se solicitar os prontuários, dos pacientes agendados, ao SAME, para que os 

profissionais da saúde possam ter acesso a todo o histórico do paciente. 

 Durante a consulta, as informações e documentos do paciente devem ser inseridos 

no prontuário, após isto o prontuário deve ser encaminhado novamente ao SAME para 

arquivamento. 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

Itens revisados 
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APROVAÇÃO: 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 

 

 

 A solicitação de insumos é realizada diariamente conforme necessidade e demanda 

do setor por um técnico em enfermagem no FOR..150.CF REQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES, que gera uma ordem de serviço de forma individualizada. A ordem de 

serviço é atendida pela farmácia satélite localizada nas unidades de UTI. A solicitação de 

medicamentos se dá através da prescrição médica, apresentando a segunda via da 

prescrição e, em situações emergenciais, a solicitação é feita de forma verbal ao técnico 

em farmácia e logo em seguida formalizada através da prescrição médica, sendo estas 

solicitações, funções do técnico de enfermagem da UTI. 

 A dispensação de medicamentos, ocorre através da entrega da prescrição na 

farmácia satélite. A farmácia satélite, por sua vez, confecciona e dispensa o Kit com os 

medicamentos, por paciente, para atender as próximas 24 horas. No Kit já são incluídos os 

materiais necessários para administração dos medicamentos prescritos. 

 Os medicamentos de uso coletivo (tais como almotolias com clorexidinas e álcool, 

Ipratrópio, lidocaína, pomadas para curativo e etc), são solicitados na farmácia satélite 

mediante a apresentação e devolução dos frascos vazio, durante a rotina de requisição ao 

final de cada plantão. Devendo estes serem  identificados corretamente com data de 

abertura e responsável. 

 Os insumos de papelaria (canetas, papel A4, carbono, impressos dos formulários e 

etc) e descartáveis, são solicitados ao almoxarifado, duas vezes na semana, às segundas e 

quintas-feiras, pelo assistente administrativo, através do preenchimento de formulário de 

requisição. 
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 A solicitação e devolução dos materiais da Central de Material de Esterilização é 

realizada diariamente mediante formulário de solicitação e em horários estipulados pelo 

CME.  

 O levantamento da quantidade de materiais é feito de acordo com o quantitativo 

de pacientes internados na Clínica Pediátrica, considerando a necessidade assistencial de 

cada paciente. 

 A entrega do material contaminado na CME, deve ocorrer nos horários 

preconizados, pela equipe que o gerou, devendo o enfermeiro determinar qual profissional 

executará a ação. Para isto, todos os EPIs devem ser utilizados corretamente. 

  Entrega de Materiais Contaminados na CME: a entrega de materiais no Centro 

de Materiais e Esterilização – CME no expurgo é realizado em carro próprio dentro dos 

padrões exigidos (carro fechado) e registrado através do FOR.193 CONTROLE DE 

MATERIAIS ENVIADOS A CME. 

  Requisição de materiais estéreis na CME: a retirada do material estéril é feita 

diretamente no Centro de Materiais e Esterilização – CME e com a apresentação do Formulário 

de Requisição devidamente preenchido pelo Técnico no FOR.193 CONTROLE DE MATERIAIS 

ENVIADOS A CME. 

 

 Nos casos em que houver necessidade de avaliação, dos pacientes internados, de 

outras especialidades, que não clínicos gerais, o médico deve preencher a solicitação e a 

equipe de enfermagem encaminha o pedido ao NIR, que ora solicitar a consulta. 

 Após a alta, caso o médico identifique necessidade de acompanhamento via 

ambulatorial, nas especialidades que ofertamos, o médico deverá preencher o pedido e 

algum membro da equipe de enfermagem ou assistente administrativo, deverá levar o 

pedido ao ambulatório para que seja realizado o agendamento da referida consulta.  

 

 Há alguns exames que ainda não são realizados na Unidade, nestes casos devem ser 

solicitados ao NIR para que sejam realizados em outra instituição, devendo sempre, quando 

transferido, o paciente ser acompanhando por um profissional de enfermagem da Unidade. 

Nos casos dos exames que são realizados no hospital, o laboratório é quem realiza a coleta 

das amostras, sendo assim, no momento que o exame for solicitado, o laboratório deve ser 

acionado para realizar o exame. 

 . 
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 A solicitação é feita via FOR.SAME.024 SOLICITAÇÃO DE EXAMES, não havendo a 

necessidade de impressão. O Raio-X é realizado no SADT. Para a realização do mesmo o 

paciente é transportado pela equipe de enfermagem e um maqueiro 

 

 A solicitação dos exames é feita via solicitação de exames. A coleta de amostra 

para exames laboratoriais é feita no leito sendo coletadas pelo coletador do laboratório 

conforme rotina institucional.  

 

 O agendamento de exames externos é solicitado pelo assistente administrativo do 

NIR de segunda a sexta das 08:00 h às 18:00 h e pelo enfermeiro assistencial nos demais 

horários. É feita a solicitação APAC pelo médico plantonista e entregue ao e que encaminha 

ao NIR que faz o agendamento do exame solicitado. Após a confirmação do agendamento 

do exame o serviço social entra em contato com a família ou responsável pelo paciente 

para informar sobre o agendamento do exame e solicita a presença do mesmo para 

acompanhar o transporte do paciente. O transporte do paciente é agendado pelo 

enfermeiro assistencial. 

   

 

  A unidade deve dispor de uma equipe de higienização exclusiva para atender setor. 

As enfermarias são classificadas como áreas semicríticas, devendo a desinfecção terminal 

ser realizada com intervalos não superiores a 15 (quinze) dias, exceto nos casos que o 

quarto for ocupado por paciente em precaução adicional, pois nessa situação o ambiente 

é considerado crítico e terminal deve ser realizada a cada sete dias. No caso da limpeza 

concorrente, esta deve ser realizada duas vezes a cada 24 horas.  

  No que se refere a enfermaria com leitos ocupados, a higienização do leito e dos 

equipamentos médico-hospitalares deve ser feita pelo técnico de enfermagem, seguindo a 

periodicidade de três vezes ao dia. 

  Todos os equipamentos do setor devem, necessariamente, ser armazenados, na 

sala de equipamentos, após sua higienização adequada, que também deve ser feita pela 

equipe de enfermagem. Após a higienização deve-se fixar uma etiqueta identificando a 

ação. Após 15 (quinze) dias de armazenamento, sem uso, mesmo higienizado, o 

equipamento deve ser limpo novamente antes do uso com pacientes. 

 

  A checagem do cardioversor/desfibrilador é realizada diariamente pelo enfermeiro 

supervisor no período diurno e noturno e preenchido o check list de controle. 
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  A checagem do cardioversor/desfibrilador é realizada diariamente pelo enfermeiro 

assistencial duas vezes ao dia às 07 h e às 19 h e fixada no caderno de controle de teste do 

aparelho, e mensalmente realizado checagem pela engenharia clínica. 

  Os insumos e medicamentos do carro de emergência são checados uma vez por 

semana e após abertura do mesmo (pelo enfermeiro diarista e/ou assistencial). A 

conferência é feita por um enfermeiro e por um técnico em farmácia. O registro da 

conferência é feita em documento específico FOR.265.CF.CONFERÊNCIA DO 

CARRINHO DE EMERGÊNCIA ADULTO, após a conferência as gavetas são lacradas com 

lacre numerado disponibilizados pela farmácia satélite. É feita também à conferência 

diária dos materiais disponibilizados no carro de emergência como: funcionamento do 

laringoscópio (cabo e lâmina), presença da tábua de massagem, presença do lacre e 

presença de 01 fio guia, 01 ambu e um vidro de aspiração. 

  Os insumos e medicamentos do carro de emergência são checados uma vez por mês 

e após a abertura do mesmo. A conferência é feita por um técnico em enfermagem e/ou 

enfermeiro e por um técnico em farmácia. O registro da conferência é feito em documento 

específico, após a conferência as gavetas são lacradas com lacre padronizado pela 

instituição. É feito a conferência diária dos materiais disponibilizados no carro de 

emergência como: funcionamento do laringoscópio (cabo e lâmina), presença do lacre e 

cilindro de oxigênio. 

 

 Os psicotrópicos devem ser dispensados aos pacientes apenas mediante prescrição 

médica e ficha de controle especial, direto pela farmácia satélite, devendo seu preparo e 

administração serem supervisionados pelo enfermeiro.  

 O controle dos psicotrópicos dispensados aos pacientes internados nas enfermagerias é 

realizado e registrado pelo enfermeiro assistencial, onde o medicamento é entregue na pela 

farmácia satélite da unidade e toda dispensação é feita via Prescrição Médica e Receituário do 

Psicotrópico FOR.133.CF RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL DE USO PRIVATIVO carimbado e 

assinado pelo médico plantonista. Após o recebimento o medicamento é acondicionado em local 

adequado e mantido trancado até o momento da administração. 

 

  O controle de equipamentos da unidade, é feita pelo patrimônio e supervisão de 

Enfermagem. É realizada a conferência diária dos equipamentos e semipermanentes do 

setor por um técnico de enfermagem escalado no apoio pelo enfermeiro supervisor para 

tal atividade. O controle de material e equipamentos do setor é feito diariamente pelo 

Enfermeiro e técnico de enfermagem conforme escala.  
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 As escalas mensais de trabalho são elaboradas pelo coordenador de enfermagem, 

conforme jornada de trabalho do colaborador. A divisão de tarefas segue uma escala, 

elaborada diariamente pelo enfermeiro supervisor e disponibilizada no setor, em casos de 

faltas e atestados o enfermeiro supervisor faz a readequação. 

  O colaborador deve realizar suas refeições todas (desjejum, almoço, lanche da 

tarde, jantar e ceia) apenas no refeitório. 

 Os intervalos de descanso acontecem a partir das 11:30 para os colaboradores do 

diurno e a partir das 24:00 para o noturno. Os colaboradores do diurno gozam de 01 hora 

de intervalo, e os do noturno gozam de 02 horas de intervalo, incluindo a pausa para as 

refeições. 

 

Os colaboradores podem solicitar até 03 trocas mensais, através do formulário Solicitação 

de Folgas/ Trocas. A solicitação deverá ser entregue ao Supervisor que encaminhará ao 

coordenador do setor para validação / aprovação e assinatura de ambos. 

 

 Os profissionais de enfermagem podem, com escala 12x36, solicitar até 03 trocas 

mensais através do FOR.163.CRH.TROCA DE PLANTÃO, conforme ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2017/2019, Cláusula vigésima segunda, paragrafo único. Tal solicitação é 

entregue ao Coordenador de Enfermagem da UTI para validação / aprovação. 

 Os Atestados Médicos deverão ser entregues, com o prazo de até 24 horas da data 

de início, à Coordenação de Enfermagem, devendo conter: o CID, assinatura do 

profissional, carimbo e assinatura do médico. Não serão aceitos atestados com: rasuras, 

correções feitas com corretivo, atestados ilegíveis e atestados excedentes ao prazo 

determinado de 24 horas. 

 Os Atestados de comparecimento e acompanhante, serão aceitos somente para 

justificativa da ausência do colaborador no plantão, portanto o mesmo não abonará sua 

falta, mas apenas justificará a falta evitando aplicação de medida disciplinar. 

 Referente as ausências, por conta do falecimento de entes queridos, somente serão 

aceitos documentos de justificativas (atestados de óbito) quando o óbito for de parentes 

de 1°Grau(Pais, filhos e Cônjuges) 

 

 A alta por óbito se dá após a constatação do óbito pelo médico. A equipe técnica 

em enfermagem faz o preparo do corpo conforme protocolo institucional de cuidado do 

corpo após morte e encaminha-o para o morgue. A Enfermeira supervisora solicita no 

serviço social o formulário para encaminhamento ao IML / SVO ou a declaração de óbito, 

entrega para o médico atestar. A Enfermeira supervisora registra o óbito no prontuário, 

onde faz a evolução e registra no caderno de óbitos pelo enfermeiro. 
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 Para o Controle de óbito na unidade utiliza-se o FOR.167.CNIR. 

CONTROLE DE ÓBITO. Na hora da entrega do corpo á funerária e SVO ou 

IML preenche-se o FOR.302.GECONTROLE DE ENTREGA DO CORPO PARA 

FUNERÁRIA. 

 

 A passagem de plantão acontece diariamente às 07:00 e as 19:00 após as trocas de 

equipe. Deve ser realizada no interior do setor, passando leito por leito., onde o enfermeiro 

e o técnico em enfermagem passa a história do paciente, intercorrências e pendências. 

 

 A realização de cuidados e procedimentos são realizadas tendo como referência os 

protocolos institucionais (POPs) disponibilizados no drive. 

 

Diariamente o Enfermeiro supervisor e técnico em enfermagem fazem o registro nos 

formulários de enfermagem. Além da evolução diária deverão ser registradas todas as 

intercorrências e cuidados prestados ao paciente no decorrer do período que esteve no 

setor. O relatório de enfermagem deve conter as informações mínimas sobre o plantão, 

intercorrências e pendências. 

 

Diariamente o Enfermeiro supervisor e técnico em enfermagem fazem o registro nos formulários 

de enfermagem. Além da evolução diária, deverão ser registradas todas as intercorrências e 

cuidados prestados ao paciente no decorrer do período que esteve no setor. O relatório de 

enfermagem deve conter as informações mínimas sobre o plantão, intercorrências e pendências. 

Segunda-feira Noite: Limpar com compressa embebecida com o degermante preconizado e 

Organizar o posto de enfermagem (armários que se encontra dentro da UTI). 

Sexta dia: Levar para CME todo e qualquer material vencido como  (respirador, ambu, 

umidificador, látex, bandejas entre outros). Fazer requisição na farmácia de insumos usado no 

posto. 

Sábado dia: Limpar com água e degermante preconizado e organizar armários e bandejas da 

sala de materiais de estoque como (PICC, KTU, COT) entre outros.  
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Sábado noite: Limpar com água e degermante preconizado e organizar sala de equipamento 

sendo limpar as mesmas e organizar armários. Lavar incubadora de reserva. 

Domingo Dia: Limpar os bins com compressa e o degermante preconizado na unidade e 

geladeira da sala de medicação. 

Domingo Noite: Conferir medicações e validades. 

 

• A notícia do óbito é dada exclusivamente pelo médico para a família, 
pessoalmente; caso necessário, por algum motivo outro, o médico deverá conversar 
com um familiar por telefone a notícia do óbito será passada por ele conforme sua 
avaliação; 

• Todo e qualquer evento adverso, com ou sem Dano, inclusive o Near 

Miss (quase erro) devem ser notificados imediatamente ao NQSP (Núcleo de 

Qualidade de Segurança do Paciente); 

• Toda doença de notificação compulsória, seja nos casos de suspeita ou 

diagnóstico confirmado, a depender da patologia, conforme orientação do Núcleo 

de Vigilância Epidemiológica da prefeitura, deve ser preenchida, completamente e 

sem rasuras, a ficha de notificação compulsória, pelo enfermeiro e encaminhada ao 

SCIRAS, mantendo uma cópia no prontuário do paciente.  

1.8 ROTINAS OPERACIONAIS PARA AMBULATÓRIO 

 

  

POP PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Páginas  1  

Revisão    Data    

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório  

Quem  Tec. De Enfermagem  

Onde  Ambulatório  

Quando  Segunda a Sexta das 07 às 19h  
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Condições 
Necessárias    

Descrição do 
Procedimento  

1. Seguir a distribuição diária dos Tec. de Enfermagem por 
salas de atendimento;  

2. Receber dos funcionários da marcação os prontuários e 

cartões dos pacientes já separados por especialidades e por 

ordem de chegada;  

3. O Tec. de Enfermagem responsável pelo acolhimento deve 
recepcionar todos os pacientes, verificar PA de todos a 

serem atendidos e registrá-la em prontuário antes da 
consulta médica (Quando PA alterada, sinalizar o médico ou 

enfermeira), sanar dúvidas dos pacientes relacionadas ao 
atendimento ambulatorial;  

4. Os Tec. de Enfermagem que estiverem auxiliando os médicos 

nos consultórios devem organizar as salas antes do 

atendimento (verificar se estão limpas, com material para 
curativos e impressos em quantidade suficiente, pasta de 

CID disponível, etc.);  

5. Durante as consultas deve auxiliar o médico nos 

procedimentos, realizar curativos, retirar pontos, registrar 
todos os procedimentos realizados, verificar se o médico 

preencheu devidamente as solicitações de internamento e 
de cirurgia, orientar o paciente de acordo com o 

encaminhamento do médico, se remarcação de consulta 

direcioná-lo para a recepção ou para o Internamento, se 
programada cirurgia direcioná-lo para sala do Enfermeiro;  

6. Após as consultas deixar salas limpas e organizadas. Acionar 

o funcionário da higienização;  

7. Recolher todos os prontuários e devolvê-los ao setor de 

Marcação de consultas que irá encaminhá-los para o SAME. 
Em cada prontuário deve constar: Evolução médica, 

anotações de Enfermagem e formulário de produção 
ambulatorial;  

8. Realizar o provimento de matérias para o dia seguinte e 

informar material necessário para reposição para enfermeira 

solicitar;  

9. No final do dia, encaminhar os KITs de curativo usados para 
o CME.  

10. Á partir das 18h, formar KIT’s de impressos para o dia 
seguinte e organizar salas.  

Elaborado 
por:  Aprovado por:  
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Receber o paciente; 

Perguntar ao paciente qual a especialidade e / ou atendimento; 

Conferir documentação e marcação a consulta / exame / procedimento; 

Pedir ao paciente que sente e aguarde ser chamado pelo para a sala. 
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Receber a planilha de agendamento de exames e de pequenos procedimentos; 

Conferir as solicitações; 

Lançar no sistema todas as planilhas. 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3460  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

Verificar mobiliário da Sala 

Verificar equipamentos e insumos pertinentes à especialidade 

Verificar itens de higiene e limpeza 

Repor os consumíveis 

Remover itens descartados 

Nunca chamar o paciente sem antes verificar a sala; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3461  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

1.9 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM 

 

4. OBJETIVO 

Auxiliar no esclarecimento diagnóstico e na instituição do tratamento. Detectar alterações no 

funcionamento cardíaco, vascular, metabólico e respiratório. Acompanhar a curva de variação da 

frequência respiratória e do pulso.  

5. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem 

6. DEFINIÇÕES 

Contagem da frequência e descrição das características do pulso e da respiração por minuto.  

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1 Informar ao acompanhante e paciente do procedimento e a sua finalidade 

4.2 Higienizar as mãos; 

4.3 Posicionar o cliente em decúbito dorsal ou em posição confortável, adequada e segura.  

4.4 Mensurar a frequência e descrever as características do pulso arterial; 

4.5 Expor o local da artéria selecionada; 

4.6 Aproximar o relógio do campo visual; 

4.7 Colocar as polpas dos dedos indicador e médio sobre a artéria, comprimindo-a, moderadamente, 

até sentir a sua pulsação e contar a frequência das pulsações, observando o ritmo, e o volume do 

pulso. Manter os dedos posicionados sobre a artéria 
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4.8 Contar o número de respirações durante um minuto, observando o tipo de respiração, a 

expansibilidade torácica, o ritmo, a profundidade e a presença de ruídos audíveis;  

4.9 Retirar os dedos da região; 

4.10 Proceder às anotações das medidas mensuradas no bloco de anotações; 

4.11 Posicionar a criança confortavelmente e segura no leito; 

4.12 Higienizar as mãos; 

4.13 Registrar as frequências respiratórias e do pulso em impresso próprio, constante do prontuário 

da criança. 

4.14 Proceder às anotações de enfermagem constando todas as características das frequências 

encontradas, assim como ocorrências adversas e medidas tomadas.  

5 DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1 Relógio com marcador de segundos 

5.2 Caneta  

5.3 Papel para anotações.  

6 EPI 

6.1 Não se aplica 

7 RESPONSABILIDADE 

7.1 Enfermeiros e técnicos de enfermagem 

8 QUANDO EXECUTAR 

8.1 Toda criança hospitalizada; 

8.2 Crianças com alterações dos padrões respiratórios e/ou cardiovascular; 

8.3 Antes e após transfusões de hemocomponentes; 

8.4 Antes e após alguns procedimentos e cirurgias.  

9 REGISTROS 

9.1 FOR.SAME 001 FICHA DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM - SINAIS VITAIS. 

10 AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 
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10.1 NC: Evitar aferir o pulso arterial e a frequência respiratória, quando criança estiver chorando 

e após procedimentos que causem dor, desconforto e atividades físicas. 

10.2 Ação: Verificar o pulso apical, posicionando o diafragma do estetoscópio no ápice do 

coração (abaixo do mamilo esquerdo a altura do quinto espaço intercostal)  

Em crianças dar preferência ao pulso braquial. 

11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1 Aferir as frequências e características do pulso e da respiração, obtendo valores fidedignos 

para embasamento das ações de enfermagem e condutas médicas.  

12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Organização Pan Americana da Saúde. 

Guia alimentar para crianças menores de dois anos / Secretaria de Política de Saúde. Organização 

Pan Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

VIANA, D.L. et al. Manual de Procedimentos em pediatria. São Caetano do Sul : Yendis, 2006.  

SCHIMITZ, E.M. et al. A enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005.  

STACCIARINI,T.S.G.;CUNHA.M.H.R. Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem. São 

Paulo: Editora Atheneu,2014.  
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1. OBJETIVO 

Verificar os sinais vitais do paciente para auxiliar no diagnóstico e tratamento, e para acompanhar a 

evolução da doença. Os sinais vitais evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal 

podendo indicar enfermidades. 

2. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem. 

3. DEFINIÇÕES 

Procedimento realizado em usuários que estão internados e/ou que chegam no acolhimento para serem 

atendidos. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

Temperatura 

4.1.1. Explicar o procedimento para o paciente; 

4.1.2. Enxugar a axila do paciente ou orientá-lo a fazer; 

4.1.3. Higienizar as mãos e organizar o material; 

4.1.4. Verificar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35º. C; 

4.1.5. Colocar o termômetro na axila de forma que fique o bulbo em contato com 

a pele; 

4.1.6. Pedir para que o paciente comprima o braço de encontro ao corpo, de 

preferência colocando a mão no ombro oposto; 

4.1.7. Retirar o termômetro após cinco minutos (ou de acordo com orientação do 

fabricante); 

4.1.8. Fazer a leitura e anotar o valor da temperatura; 

4.1.9. Limpar o termômetro com o algodão embebido em álcool; 

4.1.10. Desprezar o algodão sujo; 

4.1.11. Higienizar as mãos. 

Técnica bucal 

4.1.12. Explicar o procedimento para o paciente; 
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4.1.13. Higienizar as mãos; 

4.1.14. Calçar luvas; 

4.1.15. Verificar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35º.C colocando o 

termômetro embaixo da língua do paciente; 

4.1.16. Solicitar que o paciente cerre os lábios, firmando o termômetro no canto 

da boca; 

4.1.17. Após cinco minutos (ou de acordo com orientação do fabricante) retirar o 

termômetro; 

4.1.18. Fazer a leitura e anotar o valor da temperatura; 

4.1.19. Limpar o termômetro com o algodão embebido em álcool a 70% e 

guardá-lo; 

4.1.20. Desprezar o algodão sujo; 

4.1.21. Retirar as Luvas; 

4.1.22. Higienizar as mãos. 

Técnica retal 

4.1.23. Explicar o procedimento para o paciente; 

4.1.24. Colocar o paciente na posição de Sims-decúbito lateral esquerdo com 

perna fletida; 

4.1.25. Higienizar as mãos; 

4.1.26. Calçar as luvas; 

4.1.27. Lubrificar a ponta do termômetro introduzindo-a no reto; 

4.1.28.  Retirar o termômetro após 5 a 7 minutos, fazer a leitura e anotar; 

4.1.29. Lavar o termômetro com água e sabão, passar álcool a 70% sob o 

termômetro e guardá-lo.  

4.1.30. Retirar as luvas; 

4.1.31. Higienizar as mãos; 
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4.4. Respiração 

7.1.1. Explicar o procedimento para o paciente. 

7.1.2. Manter o paciente sentado ou deitado no leito. 

7.1.3. Ser natural, não deixando que o paciente perceba que sua respiração 

está sendo contada, pois pode causar-lhe ansiedade. 

7.1.4. Observar quando o tórax sobe e desce ou os movimentos do abdômen 

e contar durante um minuto.  

7.1.5. Anotar o número de movimentos respiratórios por minuto.  

 

Pulso 

7.1.6. Explicar o procedimento para o paciente. 

7.1.7. Higienizar as mãos e organizar o material. 

7.1.8. Palpar o pulso radial ou os citados acima. 

7.1.9. Manter o paciente em posição confortável. 

7.1.10. Apoiar o braço se o pulso for o radial. 

7.1.11. Colocar o dedo indicador e anular no local e pressionar 

levemente, sem comprimir o local. Não usar o dedo polegar, pois sua 

pulsação pode ser confundida com a do paciente. 

7.1.12. Contar o número de batimentos do pulso em um minuto. 

7.1.13. Ou utilizar o aparelho oxímetro que também mostra o pulso; 
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7.1.14. Anotar a frequência e o ritmo cardíaco; 

7.1.15.  Higienizar as mãos. 

 

Pressão arterial 

Explicar o procedimento para o paciente; 

Higienizar as mãos e organizar o material; 

Palpar o pulso braquial ou radial; 

7.1.16. Colocar o manguito a 3 cm, aproximadamente, acima da fossa 

cubital, de modo que não fique muito apertado nem frouxo; 

Palpar novamente para obter pulso. Uma vez obtido continue a palpar inflando o manguito 

até a medida de o manômetro ficar 20 mmHg além do ponto em que o pulso não foi mais 

sentido na palpação; 

Observar para que os prolongamentos de borracha não se cruzem. 

Fazer desinfecção das olivas e diafragma do estetoscópio com bola de algodão embebida 

em solução álcool. Em pacientes inconscientes e sem pulsação periférica-insuflar 

imediatamente até 200mmHg de pressão no manguito e proceder a verificação (pacientes 

graves), caso a pressão não seja audível, desinsuflar e imediatamente, insuflar até 

250mmHg, ocorrendo o mesmo, proceder da mesma forma, indo até 300mmHg. 

7.1.17. Abrir lentamente a válvula e observar no manômetro o ponto 

em que é ouvido o primeiro batimento (pressão sistólica), e o ponto em 

que o som é ouvido por último (pressão diastólica). 

7.1.18. Retirar o ar, em caso de dúvida, repetir a operação 1(um) minuto após, 

para confirmar. 
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Limpando as olivas do estetoscópio com álcool a 70%; 

7.1.19. Verificar a pressão arterial no menor tempo possível a fim de impedir 

congestão venosa, pois o manguito age com um torniquete. 

7.1.20. Higienizar as mãos; 

 

Oximetria 

Explicar o procedimento para o paciente; 

Higienizar as mãos e organizar o material; 

Colocar o aparelho oxímetro preferencialmente em qualquer dedo da mão; 

Observar a leitura da medida do aparelho; 

Limpar o aparelho  

Higienizar as mãos. 

 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Algodão com álcool 

5.2. Folhas de controle de enfermagem 

5.3. Luvas de procedimentos 

5.4. Relógio 
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5.5. Manguito de pressão arterial 

5.6. Esfigmomanômetro 

5.7. Termômetro 

5.8. Oxímetro 

 

6. EPI 

Luvas de procedimento, máscara 

7. RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

8. QUANDO EXECUTAR 

Quando o paciente for admitido na Unidade para consulta e/ou internação. Aprazamento 

de acordo com o quadro clínico do cliente e rotina da unidade. 

9. REGISTROS 

9.1 Anotação na ficha de atendimento, e/ou no prontuário de internação. 

9.2 FOR.001.SAME Ficha de Anotação de Enfermagem-Sinais Vitais  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 
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10.1 NC: Quando não se verificar os sinais vitais. 

10.1.1 Ação: Fazer o mais breve possível, treinar a equipe e esclarecer da importância na 

verificação desse sinal vital. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MOZACHI, N. O hospital manual do ambiente hospitalar, Editora Real,Curitiba, 2005 SMITH-

TEMPLE, J. Gui para procedimentos de enfermagem, Porto alegre: Artmed, 2004;  

POTTER, PA.; PERRY. A.G. Fundamentos de Enfermagem: conceitos, processos e prática. 

6 ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan,2006; 

SMITH-TEMPLE, J. Gui para procedimentos de enfermagem, Porto Alegre:Artmed, 2004. 

13. ANEXO 

Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: 

 

Ass. do 1° aprovador: 

 

Ass. do 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Realizar rígido controle de infusões x eliminações, para avaliação da evolução clínica do 

paciente.  

2. APLICAÇÃO 

2.1.  Será aplicado aos pacientes que tenham necessidade clínica de balanço hídrico.  

3. DEFINIÇÕES 

3.1.  Balanço hídrico representa a monitoração detalhada de liquido administrados e eliminados 

por um paciente num determinado período. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Lavar as mãos com água e sabão  

4.2. Usar impresso padronizado 

4.3. Anotar todos os ganhos de 2/2 horas 

4.4. Zerar bomba de infusão e realizar leitura de 2/2 horas 

4.5. Registrar todos os volumes infundidos rigorosamente 

4.6. Registrar perdas: Pesar fralda seca e depois com diurese para que o balanço hídrico seja 

fidedigno. 

4.7. Pesar fralda com fezes pastosas, semilíquidas e liquidas 

4.8. Paciente com Sondas Vesicais de demora, fazer a leitura no saco coletor de urina sistema 

fechado e depois desprezar diurese em comadre ou saco coletor descartável.  

4.9. Paciente sem Sondas ou fraldas a diurese será desprezada em saco coletor 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Calculadora se necessário 

5.2. Comadre 

5.3. Balança  

6. EPI  

6.1. Máscara descartável 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3473  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

6.2. Luva de procedimento 

6.3. Capote se necessário   

7. RESPONSABILIDADE  

7.1. O procedimento do balanço hídrico será realizado pelo técnico em enfermagem e 

supervisionado pelo enfermeiro. 

7.2. O cálculo do balanço hídrico será realizado exclusivamente pelo ENFERMEIRO.  

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. O registro será feito pelo técnico em enfermagem a cada duas horas no período de 24 

horas, assinar, carimbar a folha de registro. 

  

9. REGISTROS 

9.1. FOR.251.GE BALANÇO HÍDRICO 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: O procedimento deixar de ser executado ou registrado pela equipe de 

enfermagem 

10.1.1. Ação: Educação continuada, orientação da equipe. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

11.1. A medida e a anotação sistemática dos ganhos (ingestão, infusões, etc.) e perdas 

líquidos (urina, fezes, drenos, sondas e etc.) são muito importantes nos pacientes com doenças 

graves, sobretudo naqueles com tendência a reter líquidos, como nos portadores de disfunção 

cardíaca, renal, hepática, desnutrição com hipoproteinemia. O balanço hídrico é um cuidado 

básico de enfermagem geralmente indicados nos pacientes em estado mais grave.  

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem: conceitos, processo e 

prática. 6ed. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan, 2006 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: 

 

Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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8. OBJETIVO 

Padronizar o processo de Admissão, transferência, alta e óbito Hospitalar, acolhendo o paciente e 

seus familiares com cordialidade e atenção. 

9. APLICAÇÃO 

Equipe de enfermagem  

10. DEFINIÇÕES 

Considera-se a admissão o ato de realizar a internação do paciente em um leito hospitalar e pode 

ser classificada em eletiva, de urgência e de emergência, de acordo com o agravo do paciente.  

A transferência é mobilização do paciente que pode ser interna (para outro leito, outra clínica ou 

ainda, para responsabilização de outra equipe médica) e externa, que diz respeito ao 

encaminhamento do paciente a outra Instituição de saúde.  

A alta é a liberação do paciente após o período de internação e pode ocorrer em diversas 

situações: cura melhora inalteração do caso, para tratamento ambulatorial, administrativa, por 

indisciplina, evasão ou ainda, a pedido (KOCH et al, 1996). Significa a saída do paciente do 

hospital provisoriamente ou definitivamente (LIMA, 2000).  

O óbito deve ser considerado como continuidade do atendimento de enfermagem ao paciente e a sua 

família, onde deverão receber os cuidados necessários de forma respeitosa e segura (LIMA, 2000). 

11. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

Admissão 

Comunicar sobre a admissão e obter informações sobre o paciente e suas condições gerais 

(determina o leito apropriado, e prepará-lo para receber o paciente);  

Providenciar uma prancheta para o paciente onde serão colocados os formulários de rotina 

(folha de indicações/evolução/tratamento, AIH, laudo médico para solicitação, pedido de 

exames, etc.); 

Receber o paciente e o cuidador ou o familiar, identificando-se e encaminhá-los ao leito 

(realiza o acolhimento do paciente e do acompanhante com humanização e respeito); 

 Apresentar a unidade, a enfermaria e os companheiros de quarto, se houver (permite 

integração entre o paciente e os demais membros da enfermaria; favorece a adaptação do 

paciente à nova realidade); 
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Verificar a necessidade e possibilidade de um acompanhante ao paciente durante a 

internação; 

Informar quanto às rotinas da clínica, local e horário para banho, refeições, recreação, 

visita médica e de familiares (garante adequado relacionamento interpessoal; integra o 

paciente no processo de decisão sobre seu tratamento; evita ou amenizar a ansiedade do 

paciente); 

Verificar condições de higiene e, se possível for encaminhar o paciente ao banho de 

aspersão e troca de roupas (visando a prevenção de disseminação de microorganismos, 

mantendo uma assistência individualizada);  

Verificar os itens do prontuário, internação e a existência de resultados de exames prévios. 

Providenciar os encaminhamentos necessários para exames, pareceres, prescrição médica, 

serviço de nutrição e outros (verifica e adequar a documentação do paciente; garante 

adequado atendimento ao paciente de forma multidisciplinar); 

Proceder o registro da admissão no livro de internação e admissão sobre as condições do 

paciente no prontuário do mesmo (contribui para a documentação legal do procedimento, 

para auditoria de enfermagem e para o faturamento; serve como respaldo ético e legal);  

Verificar os sinais vitais no ato da admissão e anotar no campo específico na folha de 

prescrição com hora da verificação (identifica alterações que necessitam serem corrigidas 

no ato da admissão; serve como guia para a implementação da assistência de enfermagem); 

Realizar a avaliação do paciente (enfermeiro do plantão) suas necessidades e percepções, 

histórico, exame físico, diagnósticos de enfermagem e prescrição de enfermagem-Iniciar a 

SAE (garantindo assistência de enfermagem com qualidade a partir do raciocínio clínico; 

determina o plano de ação ao paciente de acordo com suas necessidades mais urgentes); 

Realizar todas as anotações dos dados coletados e dos procedimentos realizados no 

prontuário do paciente (servindo de subsídio para avaliar a assistência prestada; contribui 

para a documentação legal do procedimento, para auditoria de enfermagem e para o 

faturamento; serve como respaldo ético e legal); 

Realizar a higienização simples das mãos em todas as situações de contato com o paciente, 

seus pertences, na realização de qualquer procedimento relacionado a ele (reduz a 

microbiota transitória e patogênica; evita infecção hospitalar pelo carreamento de 

microorganismos de forma cruzada; atua na profilaxia e controle de infecção hospitalar; é 

a ação isolada mais importante para prevenção e controle de infecção relacionada à 

assistência à saúde). 

Transferência  

Transferência interna – mudança de leito 

Comunicar ao paciente/ acompanhante e justificar a necessidade da transferência. Evitar 

ou amenizar a ansiedade do paciente (evita ou ameniza a ansiedade do paciente); 

Auxiliar paciente e acompanhante a transferir seus pertences e apresentar lhes à nova 

enfermaria (evita o extravio dos pertences; permite nova adaptação do paciente; garante 

conforto e segurança ao paciente); 
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Providenciar troca do número do leito na documentação do paciente (organiza o serviço; 

mantém documentação atualizada); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar a desinfecção e organização do leito desocupado pelo paciente (mantém a 

organização da unidade; previne infecção hospitalar; prepara o leito para nova admissão);  

Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Transferência externa – mudança de Unidade de Saúde 

Comunicar o paciente e acompanhante e justificar necessidade da transferência (elucida 

sobre o procedimento, garantindo sua colaboração; facilita a compensação de limitações 

e dificuldades existentes para o paciente; evita ou amenizar a ansiedade do paciente); 

Verificar junto ao Sisreg a disponibilização de vaga (certifica da adequada transferência 

sem prejuízos ao acompanhante e ao paciente; mantém comunicação efetiva com 

instituição de saúde que acolherá o paciente); 

Auxiliar o paciente a organizar seus pertences e verificar se todos os cuidados de 

enfermagem do período foram realizados e registrados (garante que todos os pertences 

serão encaminhados; facilita o transporte do paciente; encaminha o paciente confortável 

e assistido adequadamente; garante registro do atendimento do paciente); 

Solicitar ao setor de transporte o encaminhamento do paciente (garante transporte 

adequado, seguro e confortável); 

Entregar exames radiológicos, cópias de laudos e relatórios ao paciente, familiar ou 

profissional que o acompanhará (garante encaminhamento adequado da documentação do 

paciente; permite continuidade da assistência ao paciente); 

Realizar o registro da transferência no livro de internação e no prontuário do paciente 

(estabelece a comunicação adequada entre a equipe multidisciplinar; mantém subsídios 

para avaliar a assistência prestada; contribui para a documentação legal do procedimento, 

para auditoria de enfermagem e para o faturamento; serve como respaldo ético e legal);  

Organizar prontuário do paciente para posterior encaminhamento ao setor de faturamento 

(organiza a unidade e documentação; evita problemas administrativos; garante, em tempo 

hábil, o faturamento da internação do paciente); 

Higienizar as mãos; 

Calçar as luvas; 

Realizar a desinfecção e organização do leito desocupado pelo paciente (mantém a 

organização da unidade; previne infecção hospitalar; prepara o leito para nova admissão);  

Retirar as luvas; 

Higienizar as mãos. 

Alta 
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11.1.1. Comprovar efetivação da alta, que deve ser dada por escrito e 

assinada pelo médico responsável, após ter realizado avaliação clínica e 

analisado exames laboratoriais e radiológicos, caso tenham sido 

solicitados (evita equívoco na prestação de orientações e nas anotações 

relevantes; propicia planejamento adequado para alta); 

Comunicar ao paciente e acompanhante. Caso esteja desacompanhado comunicar família 

ou responsável (integra o paciente no processo de decisão sobre seu tratamento; evita ou 

amenizar a ansiedade do paciente); 

Verificar se todos os cuidados de enfermagem necessários foram realizados no período 

(caso necessário realizá-los); 

Orientar paciente e/ou responsável sobre os cuidados após alta e esclarecer possíveis 

dúvidas sobre repouso, medicações, dieta, retorno ambulatorial e outros (garante 

manutenção dos cuidados pós-alta e a convalescença adequada; evita transtornos ao 

paciente e à sua família depois da saída do hospital); 

11.1.2. Avisar o farmacêutico quando houver alta para que o mesmo possa 

orientar o paciente e o familiar sobre o uso dos medicamentos prescritos, 

reforçando as informações no caso de uso de Heparina de baixo peso 

molecular (enoxaparina), antibióticos, medicamentos opióides e 

analgésicos; devolver medicação do paciente, caso os tenha deixado sob 

a guarda da farmácia no momento da internação; 

11.1.3. Avisar a nutricionista sobre a alta para que possa educar o paciente e 

o familiar com relação aos cuidados nutricionais, e dieta após a alta. 

11.1.4. Avisar a assistente social sobre a alta para realizar contato com 

familiares que receberá o paciente para continuidade do tratamento, caso 

necessário. 

11.1.5. Entregar ao paciente ou ao acompanhante, seus exames radiológicos 

e medicações pessoais, caso existam (garante manutenção dos cuidados; 

garante que o retorno ambulatorial se processe de forma satisfatória); 

caso precisem dos exames laboratoriais, encaminhar o acompanhante 

para solicitar segunda via no laboratório. 

11.1.6. Avisar o serviço de recepção e portaria, por meio presencial ou via 

telefônica, das altas. Comunicando nome completo. 
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Orientar e verificar a remoção de todos os pertences (evita permanência ou extravio de 

pertences); 

Encaminhar o paciente, caso necessite (garantir transporte adequado e seguro); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar desinfecção do leito (mantém a organização da unidade; previne infecção 

relacionada à assistência à saúde; prepara o leito para nova admissão); 

Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Realizar registro horário e condições da alta no livro de internação e no prontuário do 

paciente (estabelece a comunicação adequada entre a equipe; serve de subsídios para 

avaliar a assistência prestada; contribui para a documentação legal do procedimento, para 

auditoria de enfermagem e para o faturamento; serve com respaldo ético e legal); 

Proceder à organização do prontuário para encaminhamento ao faturamento (mantém a 

organização da documentação do paciente; evita transtornos administrativos; garante, em 

tempo hábil, o faturamento da internação do paciente). 

Alta a pedido (ação extra) 

Orientar o solicitante e o paciente sobre os riscos da alta sem decisão médica para sua 

saúde e de sua família (garante orientação sobre os riscos; serve de respaldo legal); 

Solicitar ao paciente e/ou familiar responsável que assine o Termo de Responsabilidade 

pela alta a pedido (respaldo legal; comprova isenção de responsabilidade em caso de 

agravos ao paciente após sua saída da Instituição); 

Entregar exames radiológicos e medicações, objetos e pertences de uso pessoal do 

paciente, caso existam (evita transtornos por extravio destes materiais);  

Avisar o médico responsável sobre o ato do paciente ou acompanhante (garante 

reconhecimento do fato aos membros da equipe);  

Registrar o ocorrido com detalhes no relatório de enfermagem e no prontuário do paciente. 

Óbito 

 Retirar a Declaração de Óbito do arquivo, após constatação do óbito, assinar no caderno 

de registro e entregar ao médico para ser preenchida (garante registro adequado e em 

tempo hábil do óbito; age com eficiência no cuidado pós-morte); 

Providenciar remoção do corpo ao morgue (encaminhar adequadamente o corpo; 

realização do trabalho com eficiência); 

Contatar familiares, caso não estejam na instituição, para comparecimento e recebimento 

de orientações e pertences (mantém assistência familiar; garante adequado 

relacionamento interpessoal com comunicação ampla); 
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Receber e orientar familiares ou responsáveis, observando os critérios de humanização e 

solicitude (mantém assistência à família; respeita os familiares no momento da perda e da 

dor); 

Entregar os pertences do paciente e solicitar que o responsável assine, comprovando seu 

recebimento, no livro de ocorrências (dota a instituição de documentação legal; preza o 

valor sentimental de alguns pertences à família); 

Preencher todos os dados relativos ao paciente no livro de óbitos; 

Entregar a via amarela da Declaração de Óbito ao familiar mais próximo e solicitar que 

este assine no livro de óbitos (favorece o encaminhamento dos trâmites legais); 

Anexar as vias, branca e rosa ao prontuário do paciente; 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar desinfecção do leito; 

Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Realizar registro do óbito no prontuário do paciente; 

Organizar toda a documentação do paciente para encaminhar ao faturamento. 

Preparo do corpo pós-morte 

Manter ambiente tranquilo e reservado; se houver outro paciente na enfermaria, mude-o 

para um local tranquilo ou providencie um biombo (proporciona privacidade para realizar 

o procedimento; evita transtornos psicológicos ao outro paciente; demonstra respeito à 

família); 

Utilizar equipamento de proteção individual completo (oferecer segurança contra riscos 

susceptíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalhador; evita contaminação caso 

microorganismos infectantes estejam presentes); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Proceder ao preparo do corpo com manobras lentas e cuidadosas (evitar acidentes); 

11.1.7. Colocar o corpo em posição ereta e com bom alinhamento (previne 

problemas com o rigor mortis); 

Retirar adornos e próteses e colocá-los em saco plástico, lacrar e identificar (evitar a perda 

e roubo dos pertences e facilitar sua devolução à família do paciente); 

Remover qualquer dispositivo invasivo e proceder à higiene e curativo se necessário (evita 

escape de fluidos e secreções no encaminhamento); 
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Aproximar os lábios, fixando a mandíbula com atadura crepom. Proceder à fixação dos 

membros superiores e inferiores (evitar possíveis transtornos com o corpo após rigidez 

cadavérica); 

Colocar fralda descartável (o relaxamento esfincteriano pode causar a saída de fezes e 

urina); 

Identificar corpo, na altura do tórax, com os seguintes dados: nome, prontuário, clínica e 

hora do óbito (Manter a identidade do paciente; evita extravio do corpo); 

Proceder à cobertura do corpo com lençol ou invólucro plástico para óbito – técnica em 

envelope e fixar bem (preserva o corpo contra danos e assegurar a privacidade; evita 

transtornos durante o encaminhamento do corpo); 

Identificar o lençol ou o invólucro, na altura do tórax, com os mesmos dados anteriores 

(evita confusão na identificação do corpo); 

Protocolar os pertences retirados do corpo em local onde a família que os receber possa 

assinar (garantir segurança à enfermagem e evitar extravio). 

12. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Papel 

Caneta 

Carimbo 

13. EPI 

6.1 Não se aplica. 

14. RESPONSABILIDADE 

7.1 Equipe de enfermagem. 

15. QUANDO EXECUTAR 

8.1 A admissão sempre quando o usuário entrar para a internação; transferência sempre que o usuário 

necessitar de ser transferido para outra Unidade ou outro setor da mesma Unidade; alta sempre que 

o usuário deixar nossa Unidade, seja ela cedida ou por evasão e óbito. 

16. REGISTROS 

9.1 Será registrado nos prontuários dos pacientes internados e livros de registro de admissão, alta, 

transferência ou óbito. 

17. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1 N.C.: A falta de anotações em prontuário.  
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10.1.1 AÇÃO: Caso ocorra, solicitar que o profissional faça a anotação imediatamente. Treinar a 

equipe e esclarecer da importância dos relatórios. 

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1 Não se aplica. 

19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANVISA. Portaria MS 2.616 de 12 de maio de 1998- regulamenta as ações de controle de 

infecção hospitalar no país em substituição à Portaria MS 930/92; 1998. 

ARAÚJO MJB de. Técnicas fundamentais de enfermagem. Rio de Janeiro: Bezerra Araújo; 

1983. 

ATKINSON LD; MURRAY ME. Fundamentos de enfermagem. Introdução ao processo de 

enfermagem. São Paulo: Guanabara Koogan; 200_. 

BORGES LF DE A E; KATAGUIRI LG; NUNES MJ; GONTIJO Filho PP. Contaminação nas mãos 

de profissionais de saúde em diferentes unidades de um Hospital Universitário brasileiro. 

Nursing2006;100(8):1000-3. 

CASARIN SNA, et al. Enfermería y gerencia de caso. Ver Lat-Am Enf. 2001;9(4). 

DALLY P; HARRINGTON H. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: EPU; 1978. 

KOCH RM, et al. Técnicas básicas de enfermagem. 14ª ed. Curitiba: Florence;1996. 

LIMA IL de coordenadora. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6ª ed rev. Goiânia: 

AB; 2000. 

NAKATANI AYK. Processo de enfermagem: uma proposta de ensino através da pedagogia da 

problematização. (Dissertação). Ribeirão Preto; 2000. 

PESSINI C; BARCHIFONTEINE C. Dedução de problemas atuais de bioética. São Paulo: 

Loyola; 1996. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/ Hospital das Clínicas. Manual de padronização de 

procedimentos de enfermagem. Goiânia; 2003. 

20. ANEXO 

Não se aplica. 

21. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
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22. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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OBJETIVO 

 Proporcionar conforto melhorando o bem-estar físico, mental, espiritual e psicológico.  

  

APLICAÇÃO 

Equipe de enfermagem e multiprofissional. 

DEFINIÇÃO 

Manter o paciente seguro e confortável. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

Travesseiros 

Para colocá-los: 

Colocar o travesseiro sobre a cama; 

Suspender a cabeça do paciente; 

Colocar o travesseiro do lado oposto; 

Puxá-lo para debaixo da cabeça com a mão livre; 

Procurar fazer com a cabeça e o pescoço fiquem bem apoiados no travesseiro; 

Se o paciente usar dois travesseiros, não colocar exatamente um sobre o outro. 

Para retirá-los: 

Escorregar um braço sob a cabeça e com a mão na escápula, levantar um pouco o 

paciente; 

Remover o travesseiro e colocá-lo sobre a cama com a mão livre, retirando 

vagarosamente o braço de sob a cabeça. 

Para diminuir a tensão abdominal: 

Flexionar os joelhos, colocando sob os mesmos um travesseiro, rolo ou cobertor enrolado 

e coberto com fronha ou lençol; 

Para diminuir a tensão dos músculos intercostais; 

Colocar sob os quadris um travesseiro pequeno e macio. 

Para manter o paciente em decúbito lateral: 

Virar o paciente para o lado; 
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Colocar travesseiros: Sob a cabeça, de modo a focar bem - adaptado ao pescoço e 

ombros; Junto às costas; ao lado, para suporte do abdome; Entre os joelhos flexionados.  

Posicionadores e protetores de espuma 

Posicionador para cabeça, perna, calcâneo, tornozelo;  

Posicionador para alinhamento bacia e coluna; 

Argola para cabeça, entre joelhos e calcâneo; 

Posicionar rolo para diversos locais. 

Arco de proteção 

Proteger uma determinada região do corpo, contra o peso das cobertas; 

Isolar áreas lesadas do contato com a roupa (escoriações, queimaduras). 

Argolas de Algodão: São usadas para diminuir a pressão dos olecranos, dos calcâneos 

e joelhos. 

Fazer uma argola de 10 cm de diâmetro com algodão; 

Cobrir o algodão, envolvendo com uma faixa de crepe. 

Sacos de Peso: São usados para: 

Elevar uma região do corpo; 

Manter o membro em posição anatômica. 

  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Travesseiros; 

Sacos de peso; 

Argolas de algodão; 

Arco de proteção posicionado; 

Protetores de espumas. 

EPI 

Não se aplica. 

RESPONSABILIDADE 

Equipe de enfermagem. 

QUANDO EXECUTAR 

Sempre que necessário. 
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REGISTRO 

O registro é feito em prescrições e em anotações de enfermagem. 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Executar de imediato e reforçar a importância do procedimento. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem.17 ed. Curitiba: Século XXI, 

2000.  

 ANEXO 

Não se aplica. 

HISTORICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

 

APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. emissor Ass.1º aprovador: Ass.2º aprovador: 
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16. OBJETIVO 

 Limpeza e conforto da paciente, prevenir o aparecimento de infecção, combater a 

infecção quando instalada.  

17. APLICAÇÃO 

O próprio paciente ou a enfermagem/acompanhante quando houver necessidade 

de auxílio. 

18. DEFINIÇÃO 

Remover sujidade do corpo utilizando o chuveiro. 

19. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

19.1. Masculina 

19.1.1. Conversar com o paciente sobre o procedimento a ser realizado; 

19.1.2. Preparar o ambiente; 

19.1.3. Preparar o material; 

19.1.4. Trazer o material, colocando a comadre na cadeira e a bandeja na mesa de 

cabeceira; 

19.1.5. Higienizar as mãos; 

19.1.6. Paramentar conforme precaução indicada; 

19.1.7. Colocar biombos; 

19.1.8. Calçar as luvas; 

19.1.9. Colocar o impermeável e a toalha sob o paciente, para proteger a cama; 

19.1.10. Retirar a calça do pijama; 

19.1.11. Colocar a comadre sob o paciente protegendo-o com a roupa de cama; 

19.1.12. Levantar o pênis com uma gaze e fazer uma pequena irrigação com água; 

19.1.13. Ensaboar a região com gaze, afastando bem o prepúcio;  

19.1.14. Irrigar toda a região, tirando o sabão; 

19.1.15. Retirar a comadre, colocando-a na cadeira; 

19.1.16. Enxugar com a toalha; 

19.1.17. Vestir a calça do pijama; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3488  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

19.1.18. Deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem;  

19.1.19. Providenciar a limpeza e a ordem do material;  

19.1.20. Tirar as luvas e higienizar as mãos; 

19.1.21. Anotar o cuidado, descrevendo as observações.  

19.2. Feminina 

19.2.1. Orientar a paciente sobre o cuidado;  

19.2.2. Preparar o ambiente; 

19.2.3. Separar e organizar o material a ser utilizado; 

19.2.4. Trazer o material, colocando a comadre na cadeira e a bandeja na mesinha; 

19.2.5. Higienizar as mãos; 

19.2.6. Paramentar conforme precaução indicada; 

19.2.7. Calçar luvas; 

19.2.8. Colocar biombos; 

19.2.9. Colocar a paciente em posição ginecológica, protegendo-a com a roupa de cama 

e cobrindo-a com uma toalha; 

19.2.10. Colocar o impermeável, a toalha e a comadre sob a paciente; 

19.2.11. Colocar gaze ou pano na região inguinal para evitar que a água escorra, 

molhando o leito; 

19.2.12. Irrigar a vulva com água ou solução antisséptica; 

19.2.13. Ensaboar e lavar a região vulvar e o períneo, com luva de banho, primeiro 

externamente, de cima para baixo e  sem retornar para a região limpa; 

19.2.14. Proceder do mesmo modo para lavar internamente a região vulvar; 

19.2.15. Colocar o material usado no saco plástico para resíduos; 

19.2.16. Irrigar a região vulvar com água limpa; 

19.2.17. Enxugar com toalha a vulva; 

19.2.18. Retirar a comadre colocando-a na cadeira; 

19.2.19. Deixar a paciente confortável e o ambiente em ordem; 

19.2.20. Providenciar a limpeza e a ordem do material; 

19.2.21. Retirar as luvas e lavar as mãos; 

19.2.22. Anotar o cuidado, descrevendo as observações.  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Algodão, gaze ou luva de pano; 
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Sabonete ou soluções medicamentosas prescritas; 

Saco plástico para resíduos; 

Luvas de procedimento; 

Toalha; 

Biombos; 

Impermeável ou forro; 

Jarro com água morna; 

Comadre.  

  

EPI 

6.1. Utiliza-se luvas. 

6.2. Touca; 

6.3. Máscara; 

6.4. Óculos de proteção; 

6.5. Capote; 

6.6. Luvas; 

6.7. Observar qual a precaução indicada para adequação de EPI´s. 

RESPONSABILIDADE 

O próprio cliente ou a enfermagem quando houver necessidade de auxílio. 

QUANDO EXECUTAR 

Uma vez ao dia, ou sempre que necessário. 

REGISTRO 

Anotações de enfermagem no prontuário.  

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3490  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

12.1KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem.17 ed. Curitiba: Século 

XXI, 2000. 

12.2 POTTER, P. A; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

13.ANEXO 

Não se aplica. 

23. HISTORICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

 

 

 

 

 

24. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador: Ass.2º aprovador: 
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20. OBJETIVO 

1.1. O preparo e a administração de medicamentos pressupõem alguns princípios básicos que 

independem da via de administração do medicamento 

21. APLICAÇÃO 

2.1. Equipe de Enfermagem. 

22. DEFINIÇÕES 

3.1. Preparar e administrar medicação nos usuários. 

23. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

24.1. Higienizar as mãos; 

24.2. Verificar paciente certo e medicação certa; 

Certificar que todo o medicamento está contido no corpo da ampola, pois o estreitamento 

do gargalo faz com que uma parte do medicamento muitas vezes fique retida na sua parte 

superior. O mesmo cuidado deve ser observado com o pó liofilizado no frasco-ampola; 

Observar a integridade dos invólucros que protegem a seringa e a agulha; montar a seringa 

com agulha respeitando a técnica asséptica;  

Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool 70%, destacando o gargalo; no 

caso de frasco-ampola, levantar a tampa metálica do frasco ampola; 

Proteger os dedos com algodão embebido em álcool 70% na hora de quebrar a ampola ou 

retirar a tampa metálica do frasco ampola; 

No caso do frasco ampola, aspirar o diluente, introduzir dentro do frasco e deixar que a 

força de pressão interna do frasco desloque o ar para o interior da seringa. Homogeneizar 

o diluente com o pó liofilizado sem sacudir; 

O procedimento de introduzir o ar da seringa para o interior do frasco visa aumentar a 

pressão dentro do frasco, retirando facilmente o medicamento, visto que os líquidos se 

movem de uma área de maior pressão para a de menos pressão; manter o frasco invertido 

para baixo, enquanto aspira o medicamento; 

Proteger a agulha com o protetor e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro; 

Antes da aplicação, realizar novamente a higiene das mãos; 

Realizar a antissepsia da pele; 

É importante realizar rodízio dos locais de aplicação, procurando, desta forma, evitar 

lesões nos tecidos do paciente; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3492  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

Observar o uso da angulação de administração correta de acordo com a via e do número 

da agulha adequada à via, ao tipo de medicamento, à idade do paciente e a sua estrutura 

física; 

Antes da administração do medicamento pelas vias subcutânea e intramuscular, deve-se 

aspirar para ter a certeza de que não houve punção de vaso sanguíneo. Caso haja retorno 

de sangue, retirar a punção, preparar novamente a medicação, se necessário, e proceder 

à administração; 

Desprezar a seringa com a agulha juntas (não reencapar), em recipiente próprio para 

perfuro cortante. 

24.3. Via Endovenoso-Intravenoso (EV/IV): É usada quando se deseja uma ação 

rápida do medicamento ou porque outras vias não são propícias. Sua administração 

deve ser feita com muito cuidado, considerando-se que a medicação entra direto 

na corrente sanguínea. As soluções administradas por essa via devem ser 

cristalinas, não oleosas e sem flocos em suspensão. Para a administração de 

pequenas quantidades são satisfatórias as veias periféricas da prega (dobra) do 

cotovelo, do antebraço e do dorso da mão. 

Procedimento: 

Posicionar o paciente deitado ou sentado e administrar lentamente o medicamento (não 

deve haver presença de ar na seringa para prevenir embolia gasosa); 

Inspecionar as condições da veia e selecionar a mais apropriada - garrotear o braço 

aproximadamente 10 cm acima da veia escolhida. Para facilitar a visualização da veia de 

mão e braço, orientar o paciente a cerrar o punho durante a inspeção e a punção venosa; 

Inserir a agulha com ângulo de 15° a 30° mantendo a pele esticada e com bisel voltado 

para cima, facilitando a introdução. Observar o retorno de sangue, soltar o garrote e 

injetar o medicamento lentamente; ao retirar a agulha, comprimir o local.  

24.4. Via Intramuscular (IM): Utilizada para administrar medicamentos irritantes 

por ser menos doloroso, visto que existe menor número de terminações nervosas 

no tecido muscular profundo. O volume a ser administrado deve ser compatível 

com a massa muscular, que varia de acordo com a idade, localização e estado 

nutricional. Considerando-se um adulto normal, o volume adequado no deltóide é 

de aproximadamente 2 ml, no glúteo, 4ml e na coxa, 3ml. Quantidades maiores 

que 3 ml devem sempre ser bem avaliadas, pois podem não ter uma absorção 

adequada. As complicações mais comuns da aplicação intramuscular são a 

formação de nódulos, abscesso, necrose e lesões de nervo. 

Procedimento: 
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Preparar o medicamento (no caso de medicamento irritante, antes da aplicação, realizar 

a troca da agulha por outra nova); 

Orientar o paciente para que adote uma posição confortável, relaxando o músculo (evita 

extravasamento do líquido e minimiza a dor); 

Evitar a administração de medicamentos em áreas inflamadas, hipotróficas, com nódulos, 

paresias (paralisia moderada, fraqueza de um membro) e outros, pois podem dificultar a 

absorção do medicamento; 

Na aplicação, deve-se segurar o mais próximo do canhão para aumentar a estabilidade da 

agulha, evitando movimentos desnecessários e lesão muscular; 

Inserir a agulha formando um ângulo de 90°, com o bisel lateralizado a fim de evitar lesão 

nas fibras musculares. Puxar o êmbolo e, caso não haja retorno de sangue, administrar a 

solução. Retirar a agulha num movimento único; 

Comprimir e massagear o local se não houver contraindicação (para facilitar a distribuição 

do medicamento no tecido e minimizar a dor local). 

24.4.1. Locais de aplicação: 

As regiões do deltóide - posição sentada ou deitada; 

Dorso-glútea - contra-indicada para aplicação em crianças, por situar-se próximo ao nervo 

ciático. O local indicado é o quadrante superior externo, cerca de 5 cm abaixo do ápice da 

crista ilíaca; 

Ventro-glútea – indicada para qualquer idade, principalmente para crianças; 

Antero-lateral da coxa – indica-se a aplicação no terço médio do músculo, em bebês, 

crianças e adultos. 

24.4.2. Observação: Para a aplicação de medicamentos muito irritantes por 

via intramuscular, a técnica em Z é indicada, pois promove a vedação do trajeto 

e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular. Neste caso, a pele é 

deslocada lateralmente para longe do local escolhido antes da injeção. Penetra-se 

a agulha no músculo, injetando a medicação lentamente. Retira-se a agulha e 

solta-se a pele, formando o Z. O local da injeção não deve ser massageado, pois 

pode provocar lesão tecidual.  

24.5. Via Subcutânea (SC): É a administração de medicamentos no tecido 

subcutâneo, sendo sua absorção mais lenta que na via intramuscular. O volume 

aplicado pode variar de frações até 5 ml, sendo o mais usual a aplicação de até 

3ml. Conhecida também como hipodérmica é indicada principalmente para 

hormônios (insulina), anticoagulantes (heparina), vacinas e outras drogas que 

necessitam de absorção mais lenta e contínua. 
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Procedimento: 

Aplicar com ângulo de 90° e utilizar a agulha de 13x4,5;  

Na introdução da agulha fazer uma prega no tecido subcutâneo para facilitar sua 

localização; 

Fazer leve compressão sem friccionar ao retirar a agulha da pele (para promover a absorção 

gradativa do medicamento). 

Locais de aplicação: 

Face externa do braço; 

Região glútea; 

Face anterior e externa da coxa; 

Região periumbilical; 

Região escapular; 

Região inframamária; 

Flanco direito ou esquerdo.  

24.6. Via Intradermica (ID): É a administração de medicamento na derme, sendo 

indicada para a aplicação de vacina BCG, e como auxiliar em testes diagnósticos e 

de sensibilidade. 

Procedimento: 

Realizar a limpeza da pele com água e sabão (para não haver interferência na ação da 

droga e nos testes de sensibilidade); 

Para inserir a agulha, esticar a pele, facilitando a introdução do bisel, que deve estar 

voltado para cima (para atingir somente a epiderme, formando um ângulo de 15°);  

Posicionar a agulha paralela à superfície da pele. Não é necessário aspirar, devido à 

ausência de vaso sanguíneo na epiderme; 

O volume a ser administrado não deve ultrapassar a 0,25ml, por ser um tecido de pequena 

expansibilidade; 

24.6.1.1. Identificar a formação de pápula, caracterizada por uma pequena 

elevação da pele no local onde o medicamento foi introduzido. 

Local de aplicação: 

Região escapular ou a face interna o antebraço, para testes de hipersensibilidade; 

Região deltóide do braço direito para BCG.  

Via Oral (VO) e Via Sublingual (VSL) 
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Abrir o comprimido, drágeas ou cápsulas, colocar em recipiente próprio (copinho ou 

protegido por gaze) sem tocá-los diretamente com as mãos; 

Utilizar gaze, colheres, copo graduado, seringa ou conta-gotas para medir e acondicionar 

o medicamento (uma colher de café corresponde a 2 ml, a de chá a 4 ml, a de sobremesa 

a 10 ml e a de sopa a 15 ml); 

Observar a dosagem prescrita. Se necessário, triturar e diluir o comprimido para 

administrá-lo; 

Se um paciente recebe vários medicamentos simultaneamente, a prática mais segura é a 

de usar recipientes separados, possibilitando a identificação segura dos medicamentos que 

efetivamente o paciente recebeu, em casos de aceitação parcial ou perdas acidentais de 

uma parte deles; 

Quando o medicamento é líquido, agitar o frasco do medicamento, manter o rótulo voltado 

para a palma da mão (para não molhar o rótulo), elevar o copo graduado na altura dos 

olhos e despejar a solução; 

Se indicado, devido ao gosto desagradável de alguns medicamentos, pode ser necessária à 

sua diluição em suco, água ou leite; 

Observar se o paciente não está com indicação de jejum, controle hídrico, além de fatores 

que influenciam a administração, como sonda nasogástrica, condições relativas à 

deglutição, náuseas, vômitos e outros; 

No caso de administração de medicação sublingual, observar a colocação do medicamento 

sob a língua do paciente e orientar para que o deixe ali, sem mastigá-lo ou engoli-lo, até 

ser totalmente dissolvido; não oferecer líquidos com a medicação sublingual; 

Higienizar o frasco com água corrente e sabão e enxugar antes de guardá-lo; 

Identificar o paciente antes de administrar o medicamento; 

Explicar ao paciente sobre o efeito dos medicamentos em uso. Isto facilita a sua 

participação na terapêutica; 

Oferecer líquido ao paciente para deglutir o medicamento;  

Permanecer junto ao paciente até que tome o medicamento observando se o mesmo 

deglutiu o medicamento. 

24.7. Via Retal (VR): As formulações destinadas para uso retal podem ser sólidas 

ou líquidas. A formulação sólida, denominada supositório, possui formato e 

consistência que facilita sua aplicação, não devendo ser partido. Tem, por 

finalidades, administrar medicamentos com o objetivo de rápida absorção, aliviar 

constipação e preparar para cirurgia. 

Procedimento: 

Observar prescrição médica; 

Lavar as mãos; 
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Preparar medicação prescrita, aquecendo a temperatura corporal, se necessário;  

Preparar o material; 

Identificar-se e checar o nome e o leito; 

Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 

Promover privacidade; 

Colocar cliente na posição de SIMS; 

Calçar as luvas; 

Introduzir a medicação, segurando as nádegas para manter a medicação o maior tempo 

possível; 

Oferecer a comadre, caso o paciente não possa locomover-se; 

Proceder à higiene íntima, se necessário, deixando o paciente confortável; 

Deixar o ambiente em ordem; 

Desprezar o material utilizado no expurgo; 

Lavar as mãos; 

Guardar o material utilizado em local adequado; 

Anotar no prontuário do paciente. 

Observações: 

Observar sinais e sintomas de reação alérgica e colateral 

Integridade da mucosa  

Via Cutânea, Ocular, Nasal, Otológica e Vaginal. 

Administração por via cutânea 

Friccionar ou massagear o medicamento de forma delicada na pele, caso não haja 

contraindicação (para que haja melhor absorção do medicamento pela pele, esta deve 

estar limpa e seca antes de sua aplicação);  

Usar luva (para que o medicamento não seja absorvido através da pele de quem está 

executando o procedimento); 

Certificar o grau de toxicidade do medicamento a ser aplicado, para proteger as regiões 

sensíveis e a mucosa;  

Identificar ocorrência de reação alérgica medicamentosa. 

Administração do medicamento por via ocular  

Higienizar os olhos do paciente (o local de instilação é a conjuntiva ocular inferior, para 

maior absorção, sendo a melhor posição o decúbito dorsal ou estar sentado com o pescoço 

hiperextendido olhando para cima);  
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Orientar o paciente a fechar os olhos após a medicação (para que haja dispersão do 

medicamento). 

Administração do medicamento por via nasal 

Instilar o medicamento nas narinas, mantendo a cabeça do paciente inclinada para trás, 

por um determinado tempo até a absorção. Caso não possa manter essa posição, solicitar 

que aspire profundamente; 

É importante que, no uso de conta-gotas ou frasco conta-gotas, estes sejam individuais 

para evitar infecção cruzada. 

Administração do medicamento por via ocular 

Observar a posição adequada para a melhor absorção do medicamento; deve-se lateralizá-

la, puxando delicadamente o pavilhão do ouvido externo para cima e para trás, no caso de 

adulto; já em crianças, puxá-lo para baixo e para trás. 

Administração do medicamento via vaginal 

Observar a higienização íntima, sendo o horário da noite, antes de dormir, o mais indicado; 

Utilizar um aplicador, que deverá ser de uso individual, devendo ser introduzido no máximo 

até 10 cm. Ter cuidado em usar aplicador específico em presença de hímen íntegro. Quando 

o paciente tiver condições de auto aplicar o medicamento, somente auxiliá-lo. 

A formulação líquida pode ser em grande quantidade denominada lavagem intestinal (de 

1000 a 2000 ml) ou em pequena quantidade, chamada de clister (150 a 500 ml). 

1.1. Preparo Geral: 

Lavar sempre as mãos antes do preparo e administração de medicamentos e logo após; 

Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação;  

Concentrar a atenção no trabalho, evitando atividades paralelas, distrações e interrupções, 

que podem aumentar as chances de cometer erros; 

Ler e conferir o rótulo da medicação 03 vezes: quando pegar o frasco, ampola ou envelope 

de medicamento; antes de colocá-lo no recipiente próprio; e ao recolocá-lo na prateleira 

ou desprezá-lo; 

Observar o aspecto, as características e o prazo de validade da medicação antes de 

prepará-la; 

Preparar somente quando tiver certeza do medicamento prescrito, dosagem e via de 

administração; as medicações devem ser administradas sob prescrição médica, sendo, em 

casos de emergência, aceitável fazê-lo baseado apenas em ordem verbal (nesse caso, todas 

as medicações usadas devem ser prescritas pelo médico posteriormente, quando a situação 

tiver sob controle); 

Reconhecer a ação do medicamento no organismo e identificar sinais de complicação do 

mesmo; 

Não administrar medicamentos preparados por outros; 
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Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, nome da medicação, via 

de administração e horário; 

Deixar o local de preparo de medicação em ordem e limpo utilizando álcool 70% para 

desinfetar a bancada;  

Utilizar bandeja de medicação devidamente limpa e desinfetada com álcool 70%. 

1.2. Administração Geral: 

Manter a bandeja de medicação sempre à vista durante a administração, nunca a deixando 

sozinha junto ao paciente; 

Antes de administrar o medicamento, conferir cuidadosamente a identidade do paciente, 

pedindo ao paciente para dizer seu nome; 

Registrar e rubricar na prescrição o medicamento que o paciente tenha recebido; não o 

fazer imediatamente antes de administrá-lo; 

Em caso de recusa do medicamento, relatar imediatamente o fato à enfermeira e/ou ao 

médico e anotar no prontuário. Por convenção, quando o medicamento não for 

administrado por algum motivo, o horário correspondente deve ser circundado à caneta e 

a justificativa anotada no prontuário do paciente. Verificar o motivo de recusa e tentar 

reorientar o paciente quanto à importância daquele (s) medicamento (s) em seu 

tratamento. 

1.3. Medicamentos Injetáveis – Via Parenteral: A via parenteral é usualmente 

utilizada quando se deseja uma ação mais imediata da droga, quando não há 

possibilidade de administrar por via oral ou quando há interferência na assimilação 

da droga pelo trato gastrintestinal. 

1.4. Medicação de uso contínuo que não é padronizado na Unidade: Quando o 

usuário interno faz uso continuo de alguma medicação e que não é padronizado na 

Unidade a equipe de enfermagem recolherá do usuário e colocará nas vasilhas onde 

são colocadas as medicações do mesmo, individualizada. Sendo identificada segundo 

o PRO.ENF.002 PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO e entregando 

quando houver alta; 

1.5. Atentar aos 5 momentos de higiene das mãos em cada procedimento. 

24. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Bandeja ou cuba rim; 

Seringa; 

Agulha; 

Algodão; 
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Álcool 70%; 

Garrote; 

Medicamento (ampola, frasco-ampola) 

Material PARA ORAL: 

Bandeja; 

Copinhos descartáveis; 

Fita adesiva para identificação; 

Material acessório: seringa, gazes, conta-gotas, etc. 

Água, leite, suco ou chá. 

Material PARA ANAL: 

Bandeja; 

Luvas de procedimento; 

Forro de proteção; 

Gazes; 

Gel lubrificante, se necessário; 

Comadre, se necessário; 

Medicamento sólido ou líquido. 

Material PARA SUBLINGUAL: 

Bandeja; 

Espátula, conta-gotas, aplicador; 

Gaze; 

Luva de procedimento; 

Medicamento. 

25. EPI 

6.1. Luvas; 

6.2. Capote; 

6.3. Máscara. 

26. RESPONSABILIDADE 

7.1.  Equipe de Enfermagem. 
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27. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Sempre que for prescrito pelo médico. 

28. REGISTROS 

9.1. O registro é feito na checagem da prescrição e em anotações de enfermagem. 

29. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Executar de imediato e reforçar a importância do procedimento. Treinar a equipe e esclarecer 

da importância dos relatórios. 

30. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Não se aplica. 

31. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO MJB de. Técnicas fundamentais de enfermagem. Rio de Janeiro: Bezerra Araújo; 

1983. 

ATKINSON LD; MURRAY ME. Fundamentos de enfermagem. Introdução ao processo de 

enfermagem. São Paulo: Guanabara Koogan; 2000.  

  

32. ANEXO 

13.1 Não se aplica. 

33. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

   

 

34. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 
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25. OBJETIVO 

Fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da 

equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para 

a compreensão do paciente de modo global.  

26. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem. 

27. DEFINIÇÕES 

27.1. Registro de enfermagem são vários os tipos de anotação de enfermagem que podem ser 

registrados no prontuário do paciente. Dentre eles destacamos:  

27.1.1. Gráfico: facilita a visualização de oscilações dos parâmetros vitais, como temperatura, pulso, 

respiração e pressão arterial.  

27.1.2. Sinal gráfico: os universais; checar ( / ) e circular (O), utilizados sobre o horário, nas prescrições 

de enfermagem e médica. O checar significa que a ação foi realizada. Quando um horário está 

circulado, é imprescindível uma justificativa da não realização do cuidado na anotação de 

enfermagem.  

27.1.3. Descritiva: Numérica- são anotados os valores de parâmetros mensuráveis. Podem ter locais 

específicos para o registro desses valores para facilitar a visualização; Narração Escrita – registro da 

forma narrativa daquilo que foi realizado, observado e/ou informado pelo paciente ou familiar. É o 

tipo de anotação mais frequentemente utilizado em prontuários.  

27.1.4. Cabe ressaltar que anotação é diferente de evolução de enfermagem. A anotação registra 

exatamente aquilo que foi observado ou executado, sem comparações e análises dos dados, enquanto 

a evolução exige do enfermeiro reflexão para comparar e contextualizar os dados, analisando e 

avaliando-os para um melhor direcionamento de cuidados. 

27.2. Para toda pessoa admitida em um hospital para observação ou internação corresponde um 

prontuário, onde são registradas as ocorrências relacionadas ao tratamento realizado.  

27.3. O Relatório de Enfermagem é considerado documento legal de defesa dos profissionais, 

devendo, portanto, estar imbuído de autenticidade e de significado legal, pois reflete todo o empenho 

e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas ações.  
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27.4. A documentação de enfermagem, inserida no prontuário do paciente, é uma importante fonte 

de ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à avaliação do cuidado e às questões legais, o que 

determina a necessidade de conhecimento dos deveres e obrigações por parte dos profissionais de 

enfermagem. 

27.5. Será utilizado escalas para melhor acompanhamento do usuário: 

27.5.1. ESCALA DE SCORE MEWS, irá acompanhar os sinais vitais e mostra quando o usuário está se 

deteriorando, consegue prevenir situações de emergência, indica a necessidade de do espaço de 

tempo para se verificar os sinais vitais. 

3.5.1. Pontuação: 

3.5.1.1. Manter em observação de 0 – 2; 

3.5.1.2. Solicitar avaliação do enfermeiro 3 – 5; 

3.5.1.3. Solicitar avaliação médica acima de 5; 

3.5.2. ESCALA DE SHEIN, irá nos fornecer o tipo de complexidade assistencial que o usuário requer.  

3.5.2.1. Complexidade da Assistência: 

3.5.2.1.1. Cuidados mínimos até 17 pontos. 

3.5.2.1.2. Cuidados intermediários de 18-28 pontos. 

3.5.1.3. Cuidados semintensivos de 29-39 pontos. 

3.5.1.4. Cuidados intensivos de 40-50 pontos. 

3.5.3. ESCALA DE BRADEN, irá avaliar o risco  do  paciente   desenvolver  uma Lesão por Pressão 

e determinar as medidas preventivas adaptadas a esse mesmo risco. 

3.5.3.1. Grau de Riscos: 

3.5.3.1.1     19 á 23 pontos – Sem riscos; 

3.5.3.1.2.    15 á 18 pontos- Risco Baixo; 

3.5.3.1.3     13 á 14 pontos- Risco Moderado; 

3.5.3.1.4.    10 á 12- Risco Alto; 

3.5.3.1.5      < 9 – Risco muito alto. 

3.5.4. ESCALA DE MADDOX, irá identificar o risco de flebite, quanto ao grau de gravidade, 

podendo ser classificado de 0  até o grau 5. 
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3.5.4.1 Classificação: 

3.5.4.1.1.      0 ausência de reação;  

3.5.4.1.2.      1+ sensibilidade ao toque sobre o acesso;  

3.5.4.1.3.      2+ dor contínua sem eritema;  

3.5.4.1.4.     3+ dor contínua, com eritema e edema, veia dura palpável a menos de 8cm acima do 

local do acesso;  

3.5.4.1.5.     4+ dor contínua, com eritema e edema, veia dura palpável a mais de 8cm acima do 

local do acesso; 

3.5.4.1.6     5+ trombose venosa aparente. 

3.5.5. ESCALA DE MORSE, irá avaliar o risco de queda em  pacientes adultos em ambiente intra-

hospitalar. 

3.5.5.1 Classificação do Nível do Risco: 

3.5.5.1.1.     0 á 24 pontos- Sem riscos; 

3.5.5.1.2.     25 á 50 pontos- Baixo  riscos; 

3.5.5.1.3.     > 51 – Alto risco. 

3.5.6. ESCALA  WONG-BAKER, irá avaliar o nível  a dor do paciente, baseado em imagens ilustrativas 

e descritivas dos rostos. 

3.5.6.1 Avaliação da dor: 

3.5.6.1.1.    0 pontos – Não dói; 

3.5.6.1.2.    1 ponto-   Dói pouco; 

3.5.6.1.3.    2 pontos- Dói um pouco mais; 

3.5.6.1.4.    3 pontos- Dói muito; 

3.5.6.1.5.    4 pontos- Dói muito mais; 

3.5.6.1.6.    5 pontos- Dor insuportável. 

3.5.7 ESCALA DE GLASGOW, irá medir e avaliar o nível de consciência do paciente vítima de 

Traumatismo Craniano. 

3.5.7.1 Avaliação: 

3.5.7.1.1.       3 á 8 pontos- Grave; 
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3.5.7.1.2.       9 á 12 pontos- Moderada; 

3.5.7.1.3.       13 á 15 pontos - Leve. 

3.5.8 ESCALA DE RAMSAY, irá avaliar o grau de sedação em pacientes, visando evitar  a sedação 

insuficiente ou demasiadamente excessiva. 

3.5.8.1 Grau: 

3.5.8.1.1.   Grau 1: paciente ansioso, agitado; 

3.5.8.1.2.   Grau 2: cooperativo, orientado, tranquilo; 

3.5.8.1.3.   Grau 3: sonolento, atendendo aos comandos; 

3.5.8.1.4.     Grau 4: dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro 

vigoroso; 

3.5.8.1.5.    Grau 5: dormindo, responde lentamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro 

vigoroso; 

3.5.8.1.7.     Grau 6: dormindo, sem resposta. 

3.5.9. ESCALA DE HUMPTY DUNTY, irá avaliar o risco de queda em  pacientes pediátricos  em 

ambiente intra-hospitalar. 

3.5.9.1. Classificação do Nível do Risco: 

3.5.9.1.1.      0 á 24 pontos- Sem riscos;   

3.5.9.1.2.     25 á 50 pontos- Baixo  riscos; 

3.5.9.1.1.      > 51 – Alto risco: 

   

28. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Verificar se o cabeçalho do impresso está preenchido devidamente; caso não esteja, preenchê-lo 

ou completá-lo corretamente. 

4.2. Proceder às anotações em todos os horários. 

4.3. Realizar A anotação  no mínimo uma vez durante o plantão, nela é necessário conter: o estado 

geral do paciente, os cuidados prestados, recebimento de informações, intercorrências e os 

procedimentos que houver. 

4.4. Obedecer à sequência céfalo – caudal ao realizar a anotação do estado geral do paciente. 
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4.5. Usar termos que expliquem os fatos e evitar expressões abstratas como “parece” e 

“aparentemente”, que deixam muito à interpretação do leitor. 

4.6. Corrigir qualquer erro no registro deve estarde acordo com a orientação, ou seja, utilizar 

termos como “digo”, “correção”, “retificando”, “sem efeito”. Porém, devemos evitar que ocorram erros 

nas anotações. Nunca utilizar corretores ortográficos (corretivos) ou rasurar as anotações. Documentos 

não devem ser rasurados. 

4.7. Utilizar somente as abreviaturas padronizadas e que são mundialmente e/ou nacionalmente 

reconhecidas e convencionais. 

4.8. Evitar linhas em branco entre uma e outra anotação, utilizar o “traço” (_____) para completar 

o espaço restante. 

4.9.  Transcrever frases, escrever exatamente como o paciente disse e colocar entre aspas. 

Exemplo: refere “dor de ardência ao urinar”. 

4.10. Não utilizar a primeira pessoa como eu, nós, para mim, etc., pois conotam caráter subjetivo.  

4.11. Evitar voltar e inserir uma entrada em uma anotação já descrita anteriormente; caso haja 

esquecimento colocar o termo “em tempo” seguido de horário. 

4.12. Não registrar termos avaliativos e interpretativos, estado nutricional, exames laboratoriais, 

etc. Não é de competência legal que os profissionais técnicos e auxiliar de enfermagem façam esse 

tipo de registro. 

4.13. Lembrar de registrar todas as medidas de segurança adotadas para proteger o paciente, 

bem como medidas relativas à prevenção de complicações.  

4.14. Registrar todos os incidentes no prontuário do paciente. Palavras como “erro”, “esqueci” e 

“confundi” devem ser evitadas. Descrever o fato objetivamente e anotar as condutas tomadas.  

4.15. Anotar todas as informações provenientes de procedimentos como: passagens de cateteres, 

anotar o número do cateter, a quantidade de tentativas, o comportamento do paciente, as dificuldades 

relacionadas ao procedimento e as intercorrências, precedidos de horário. 

4.16. Realizar administração de medicamentos e a realização de procedimentos por solicitação 

verbal pelo médico, somente em casos de emergências, porém ao término do atendimento deverão ser 

prescritas pelo médico responsável. 

4.17. Diagnosticar em caso de PCR e óbito é restritamente responsabilidade do médico, ou seja, em 

hipótese algum outro profissional poderá registrar: “paciente apresentou PCR”, ou “paciente evoluiu 

para óbito”. Deverá constar, nesses casos, o seguinte registro: “apresentando ausência de pulso, 

ausência de resposta motora e verbal e ausência de movimentos respiratórios” e ao final, “constatado 
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óbito ou PCR pelo Dr. (nome do médico) ”. Registrar o horário que foi realizado o eletrocardiograma 

(caso haja necessidade do exame) e os procedimentos realizados na PCR. 

4.18. Registrar após realizar limpeza, retirada de cateteres, curativos e tamponamento do corpo, 

o procedimento feito precedido de horário antes de encaminhar o corpo para o necrotério.  

4.19. Vetar a transcrição e relato comentários pessoais e problemas confidenciais referidos pelo 

paciente e/ou família que não prejudiquem o andamento da terapêutica. Considerar o segredo 

profissional. É fundamental manter e respeitar a ética profissional. 

4.20 Utilizar o prontuário somente para registro destinados aos cuidados do paciente, não usar o 

prontuário para críticas de cuidados anteriores, anotações incompletas ou ausências destas por parte 

de outros membros da equipe. 

4.21. Constar o carimbo e a assinatura do profissional ao final de toda anotação , inclusive com a 

indicação do nível profissional. No final do plantão carimbar a última anotação. 

4.22. Oferecer ao paciente/cliente o direito de ler as anotações do prontuário mediante a presença 

ou consentimento do médico responsável pelo seu tratamento. Os familiares e amigos somente poderão 

ter acesso com autorização do paciente e do médico. 

4.23. Realizar anotações no livro de relatório somente um resumo por plantão, dos problemas e 

ocorrências mais importantes não integra o prontuário do paciente. Por isso, não é considerado 

documento com finalidade de respaldo legal, portanto não deve conter informações pertinentes a 

cuidados de enfermagem e ao paciente. 

29. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Papel; 

5.2. Caneta; 

5.3. Carimbo; 

5.4. Computador. 

30. RESPONSABILIDADE 

Equipe de Enfermagem. 

31. QUANDO EXECUTAR 

7.1. No ato da Admissão; 

7.1.1. Horário; 
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7.1.2. Procedência (residência, unidade de internação, transferência de outra instituição hospitalar, 

etc.); 

7.1.3. Acompanhante (familiar, vizinho, amigo, profissional de saúde); 

7.1.4. Condições de locomoção (deambulando, cadeira de rodas, maca); 

7.1.5. Condições gerais observadas no paciente (consciente, alerta, deambulando, sinais vitais, peso, 

em uso de O2, etc); 

7.1.6. Anotar dados informados pelos pacientes ou familiares: queixas como dor, náuseas, cansaço, 

desconforto, etc; 

7.1.7. Procedimentos/ cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina (mensuração de sinais 

vitais, curativos, punções, sessão de hemodiálise, coleta de exames, transfusões sanguíneas, etc), 

orientações prestadas.  

7.2. Alta 

7.2.1. Horário; 

7.2.2. Condições gerais e de locomoção (alerta, deambulando, curativos, drenos, em uso de O2, 

algias); 

7.2.3. Acompanhamento (com familiares, amigos; registrar o nome do acompanhante);  

7.2.4. Anotar orientações feitas aos pacientes ou familiares (retorno, medicações, exames, repouso, 

alimentação, curativo, etc.);  

7.3. Transferência 

7.3.1. Horário; 

7.3.2. Local de transferência; 

7.3.3. Condições gerais e de locomoção (alerta, deambulando, curativos, drenos, algias);  

7.3.4. Medicação: relatar a entrega ou não dos medicamentos, nome e quantidade;  

7.3.5. Anotar orientações feitas aos pacientes ou familiares. 

7.4. Evasão 

7.4.1. Horário: registrar as condições em que o paciente se evadiu (com roupa própria ou da 

instituição, com algum dispositivo, como cateteres, sondas, curativo, etc.); 

7.4.2. Registrar a conduta tomada. 

7.5. Acompanhamento de Procedimento Médico 
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7.5.1. Horário; 

7.5.2. Descrever tipo de procedimento; 

7.5.3. Nome do profissional médico que realizou o procedimento; 

7.5.4. Local anatômico do procedimento; 

7.5.5. Intercorrências; 

7.5.6. Anotar número de tentativas; 

7.5.7. Término do procedimento: anotar o horário, condições gerais e orientações feitas aos 

pacientes; 

7.5.8. Caso seja colhido algum material e este encaminhado, anotar local (anatomopatológico, 

laboratório, etc). 

7.6. Encaminhamento de Pacientes para Exames  

7.6.1. Horário; 

7.6.2. Local de encaminhamento (radiografia, tomografia, etc); 

7.6.3. Condições gerais do paciente (alerta, sonolento, deambulando, de maca, com venóclise, com 

cateter, etc); 

7.6.4. Intercorrências (sangramento, lipotimia, queixas álgicas); Retorno: horário, condições gerais 

dos pacientes. 

7.7. Atendimento à PCR 

7.7.1. Registrar o horário da detecção dos sinais de ausência de pulso (periférico e central), ausência 

de movimentos respiratórios e ausência de resposta verbal e motora; 

7.7.2. Registrar sinais observados; 

7.7.3. Anotar a conduta tomada. Ex: chamado o enfermeiro e o médico; 

7.7.4. Registrar intervenções médicas e da enfermagem (compressão cardíaca, instalação de 

máscara, punção venosa, intubação, monitorização cardíaca); 

7.7.5. Registrar as respostas das ações de enfermagem; 

7.7.6. Condutas tomadas na transferência (se houver);  

7.7.7. A anotação deve ser feita logo após o atendimento realizado, com todas as condutas e 

procedimentos realizados. 
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7.8. Óbito 

7.8.1. Registrar o horário (horário que o médico diagnosticou o óbito). Ex: (horário) constatado óbito 

pelo Dr. (nome do médico); 

7.8.2. Certificar com o médico se o óbito será atestado ou não, e se será encaminhado ao IML ou 

S.V.O.; 

7.8.3. Anotar o preparo do corpo realizado (limpeza, tamponamento, colocação de próteses, 

curativo, vestimenta, identificação do corpo); 

7.8.4. Anotar os pertences encaminhados juntamente com o corpo ou entregues a família; 

7.8.5. Anotar o horário do encaminhamento do corpo ao necrotério, IML ou S.V.O;  

7.8.6. Registrar se foi comunicado à família para o comparecimento no hospital com documentação 

do paciente. Nunca se deve comunicar à família sobre o óbito pelo telefone, quem deve relatar o 

ocorrido à família é o médico responsável pelo paciente. 

7.9. Acidente/Incidentes 

7.9.1. Horário; 

7.9.2. Registrar as condutas tomadas (comunicado à chefia, solicitação de avaliação do médico);  

7.9.3. Descrever o ocorrido; 

7.9.4. Registrar o estado geral e as complicações do paciente após o acidente. 

32. REGISTROS 

Registro no prontuário e livros de relatório. 

33. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: Quando não se realiza de imediato as anotações. 

AÇÃO: Escrever logo que identificado a falta do mesmo. Treinar a equipe e esclarecer da importância 

dos relatórios. 

34. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não Se aplica. 

35. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

35.1.1. ARCHER, E. et al. Procedimentos e protocolos. Coleção Práxis Enfermagem. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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34.1. LIMA, E. X.; SANTOS, I.; SOUZA, E. R. M. Tecnologia e o cuidar de enfermagem em terapias 

renais substitutivas. São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 

34.2. ITO, E. E. et al. Manual de Anotação de Enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.  

34.3. www2.ebserh.gov.br/documents/214604/617877/PROTOCOLO+PREVEN%C3%87%C3%

83O+DE+QUEDAS+EM+CRIAN%C3%87AS.pdf/7899ddd6-20df-4239-b6cd-fedd37847b04. 

34.4. http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/6.-Seguranca-do-

Paciente-prevencao-de-Lesao-por-Pressao-LP.pdf. 

35. ANEXO 

Não se aplica. 

36. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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revisão 
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36. OBJETIVO 

Regulamentar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), visando 

proporcionar condições de trabalho mais seguras, evitar o risco de acidentes e proteger a 

saúde do trabalhador.  

37. APLICAÇÃO 

Todas as unidades. 

38. DEFINIÇÕES 

3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): são dispositivos ou produtos, de uso individual, a serem 

utilizados pelo empregado, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. Todos os EPIs são obrigatoriamente registrados junto ao Min istério do Trabalho 

(MT), obtendo deste um Certificado de Aprovação (CA) e seu modelo deve constar no Anexo 1 da 

Norma Regulamentadora nº 06 (NR-6);  

3.2 Produtos de Segurança para o Trabalho (PST): são outros equipamentos ou produtos, que também 

podem ser destinados à proteção do empregado e indispensáveis à execução de suas tarefas, porém, 

não estão listados no Anexo I da NR-06 e nem possuem CA, certificado de aprovação, emitido pelo 

MT.  

  

39. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

 4.1 Os profissionais da área de saúde deverão fazer uso de dispositivos ou produtos, de uso individual 

ou coletivo, destinado à proteção de riscos, suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

4.2 O profissional admitido será orientado pela unidade através da integração, onde o mesmo terá 

orientações do SESMT, SCIRAS, RH, NQSP, Resíduos e Departamento pessoal.  

 4.3 O profissional deverá receber os equipamentos adequados ao risco da unidade escalada e o uso 

é obrigatório. 

 4.4 O trabalhador que se acidentar na execução de suas atividades, independente do uso de EPI, 

deverá comunicar à sua chefia imediata para dar andamento no preenchimento da “Ficha de CAT – 

Comunicação de Acidente de Trabalho” e receber atendimento médico, seguindo os fluxos 
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FLU.015.SESMT FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO e FLU.016.SESMT FLUXO DE ACIDENTE COM 

EXPOSIÇÃO A FLUIDOS BIOLÓGICOS. 

 4.5 Os profissionais de saúde deverão usar sapatos fechados, impermeáveis e confortáveis segundo 

recomendação da NR 32. 

 4.7 Os trabalhadores não devem sair do local de trabalho usando EPI e, quando possuírem mais de 

um emprego, não devem usar EPI de uma empresa em outra. 

 4.8 A equipe de enfermagem deverá realizar limpeza e/ou desinfecção do seu EPI.  

 4.9 Higienizar as mãos antes e após as ações descritas acima, conforme PRO.010.NSP HIGIENIZACAO 

DAS MAOS. 

40. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1 Luvas Descartáveis; 

5.2 Óculos de Proteção Individual; 

5.3 Aventais Descartáveis; 

5.4 Touca Descartável; 

5.5 Sapato Fechado e Impermeável; 

5.6 Máscara Descartável; 

5.7 Capote/Avental de tecido ou descartável;   

41. EPI 

 Os equipamentos de segurança usados nos serviços de enfermagem, de acordo com o agente são:  

6.1 Risco biológico: luvas, óculos, aventais descartáveis, gorros. Em locais úmidos e com grande  

quantidade de material infectante: Centro Cirúrgico (CC), Central de Materiais e Esterilização (CME), 

Situações de limpeza ambiental e outros, usar também botas de borracha ou sapato fechado 

impermeável.  

6.2 Risco químico: máscaras, óculos, luvas e aventais impermeáveis;  

 6.3 Risco radiológico: avental, protetor de tireoide e óculos plumbíferos, luvas e dosímetro individual.  

42. RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

43. QUANDO EXECUTAR 
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Sempre que prestar cuidado/assistência a um paciente em nossa unidade hospitalar. 

44. REGISTROS 

Não se aplica. 

45. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE  

10.1 NC: Se ocorrer acidente, mesmo com o uso do EPI ou porquê este se rompeu/danificou. 

Ação: Comunicar Chefia imediata para iniciar protocolo de Acidente de Trabalho. 

10.2 NC: Caso a instituição não ofereça EPI.  

Ação: Encaminhar Comunicação Interna (CI) a DE . 

11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Não se aplica. 

12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 06 – Equipamento de Identificação Individual - EPI. 

Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. 

13 ANEXO 

Não se aplica. 

14 HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

 

 

 

 

 

15 APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 
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Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO 

 

Garantir acesso seguro do paciente. 

 

2. REFERÊNCIA 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. – 2. ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Recepção do Pronto 

Socorro 
Recepcionista, condutor e vigilante. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sistema MV Soul 

Computador 

Impressora 

Ficha do paciente  

6. DEFINIÇÕES 

 Acolhimento – ato de receber e incluir. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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1. Solicitar documento de identificação com foto e cartão SUS; 

2. Iniciar cadastro com o registro das informações do paciente (nome completo, data de 

nascimento, sexo, nome da mãe, estado civil, proveniência, profissão, raça/cor, 

“consome bebida alcoólica”, “diabético”, “fumante”, “hipertenso”, “sedentário” e 

“alergia”. No campo de alergias registrar tipo de alergia em “Alergias” e em “Observações 

clínicas do paciente”); 

3. Gerar atendimento: 

a) Clicar em ícone “novo” e opção “ambulatório”; 

b) Na tela “Dados de Atendimento Ambulatorial”; clicar em busca “Prontuário”; selecionar 

o nome do paciente, plano, tipo de serviço, especialidade, médico responsável, centro de 

custo de atendimento, caráter do atendimento, proveniência, responsável pelo paciente, 

cartão do SUS, regulação e transporte. Após clicar em SALVAR. 

c) Após SALVAR os dados do cadastro e atendimento do paciente a ficha de atendimento 

é impressa na classificação de risco e a pulseira de identificação é impressa na recepção. 

4. Colocar a pulseira no punho direito do paciente, exceto nos casos de pacientes de alta 

periculosidade (acompanhado por agente carcerário ou Polícia Miliar). Nestes casos, 

repassar a (s) pulseira (s) para o Enfermeiro Classificador para que o mesmo supervisione 

a colocação da pulseira pelo agente ou policial, e oriente o membro correto (punho 

direito), bem como também em casos de pacientes provenientes de veículos oficiais 

(SAMÚ, Corpo de bombeiros). Em casos de crianças (até 9 anos), a pulseira é colocada no 

membro da mãe ou responsável. 

5. Informar ao paciente ou seu responsável da finalidade e motivo da colocação da pulseira. 

6. Orientar o paciente para aguardar chamada para atendimento na classificação de risco na 

recepção. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

1. Na ausência de documento de identificação com foto, perguntar ao paciente sua 

data de nascimento para localização de possível cadastro prévio, sendo 

localizado, confirmar os seguintes dados: nome da mãe e endereço, após 

confirmação correta utilizar cadastro já existente, caso não seja localizado 

proceder o registro como “não informado” ou “não identificado”; 

2. A certidão de nascimento será aceita para os casos de crianças; 

3. Nos casos que não tiver cartão SUS, será permitido o cadastro e orientado a trazer 

na próxima consulta bem como orientado a providenciar junto à Secretaria de 

Saúde do município. 
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4. CASOS PRIORITÁRIOS PARA ACOLHIMENTOS NA RECEPÇÃO: 

 

SINAIS DE ALERTA 

Dor torácica 

(Dor no 

peito) 

 

Palidez cutânea 

 

Desmaio Vômitos Tontura 

Dificuldade 

na fala 

Respiração 

ofegante e/ou 

falta de ar 

Ferimento 

com 

sangramento 

ativo 

Gestante com dor 

abdominal, perda 

de líquido e/ou 

sangramento 

Manifestação verbal de: 

-Dor; 

-Febre alta; (especialmente em 

crianças até 9 anos). 

-Hipertensão (Pressão Alta) 

 

 

8. INDICADORES 

Tempo de espera para classificação de risco (Tempo decorrido entre o 

cadastro na recepção e a classificação de risco). 

 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 
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Elaboração Coord. 

Enfermagem 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

• Organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, 

tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem; 

• Orientar o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional; 

• Promover ambiente seguro e terapêutico; 

• Estimular a participação ativa do acompanhante/familiar; 

• Cumprimento da resolução COFEN 358/2009 -Art. 1º. 
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2. REFERÊNCIA 

Resolução do COFEN Nº 358/2009, disponível 

em:http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html; 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica médica, cirúrgica 

e obstétrica, Pronto Socorro, 

Centro Cirúrgico e Unidade de 

Recuperação Pós Anestésica. 

Coordenador de Enfermagem, 

Supervisor de Enfermagem, Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Formulário específico de cada setor; 

Rede local de computadores – INTRANET; 

Equipamentos para avaliação dos SSVV - Sinais Vitais. 

Sistema - Wareline 

 

6. DEFINIÇÕES 

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

SSVV – Sinais Vitais. 

Etapas da SAE: 

1. Histórico de Enfermagem (anamnese e exame físico): 

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de 

métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de 

informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas 

respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

2. Diagnóstico de Enfermagem: 
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Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos 

de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 

doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções 

com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

3. Planejamento. 

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 

saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

4. Implementação de Enfermagem/Prescrição de Enfermagem 

Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem, concretização do plano assistêncial. 

5. Avaliação/Evolução de Enfermagem: 

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 

do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

Enfermeiro (Na admissão do paciente): 

1. Realizar a higienização das mãos; 

2. Deslocar-se ao leito do paciente; 

3. Realizar sua identificação como enfermeiro; 

4. Chamar o paciente pelo nome, identificando-o pela pulseira; 
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5. Buscar aproximar a relação enfermeiro/paciente, integrando-o à unidade e 

fomentando a confiança em relação à equipe e a terapêutica; 

6. Realizar o preenchimento do formulário da SAE disponível para impressão na 

INTRANET (Anexos); 

7. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos SSVV 

na admissão do paciente, primeira linha, aprazar próximo horário, que será 

realizado em sequência pela equipe técnica de Enfermagem; 

8. Avaliar as condições clínicas do paciente conforme etapas do processo de 

Enfermagem. 

9. Supervisionar equipe técnica de enfermagem quanto aos cuidados realizados 

e preenchimento da “escala de Mews”; 

10. Observar condições gerais do paciente e do ambiente do quarto; 

11. Anotar alterações e intercorrências encontradas; 

12. Realizar última etapa do processo, Evolução de Enfermagem no PEP – 

WARELINE, imprimir, carimbar e anexá-la junto ao Formulário manual e inserir no 

Prontuário do paciente. 

13. A partir daí realizar a Evolução de Enfermagem a cada 24 horas ou sempre que 

houver intercorrências e ou procedimentos realizados no paciente. 

Técnico de Enfermagem: 

1. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos 

SSVV no horário aprazado inicialmente pelo Enfermeiro na Admissão do 

paciente, bem como nos horários aprazados em sequência; 

2. Realizar evolução técnica de Enfermagem no PEP – WARELINE, conforme 

periodicidade estabelecida na Escala de Mews (6/6h, 4/4h, 2/2h, 1/1h.) 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Realizar avaliação do paciente e preenchimento da SAE em tempo hábil no 

momento em que o paciente for admitido. 
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9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

 

Revisão Nº Motivo Data da 

Revisão 

01 Alterações nas fichas da SAE em anexo  

 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 
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Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. OBJETIVO 

Garantir que o Carrinho de Emergência esteja com todos os equipamentos, 

insumos e medicamentos para o pronto uso durante uma emergência. 

2. REFERÊNCIA 

Orientações do fabricante do Desfibrilador (PHILIPS) contido no próprio 

equipamento. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores que 

possuem Carrinho de 

Emergência: Sala de 

Emergência, Centro Cirúrgico 

e Clínica Médica/Cirúrgica. 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

2. Reposição: Enfermeiro e Médico. 

3. Conferência mensal: Farmacêutico e 

Enfermeiro. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Check list de conferência do Carrinho de Emergência; 
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• Caneta; 

• Sistema MV Soul, para prescrição de medicamentos e insumos de reposição; 

• Carrinho de Emergência composto por: desfibrilador, lâminas/laringoscópio, 

prancha rígida, bala de oxigênio (pp 1m3 1000lt) e monitor multiparâmetro 

(Clínica Médica); 

6. DEFINIÇÕES 

Carrinho de Emergência: equipamento utilizado em situações de socorro 

imediato. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

• Lavar as mãos; 

• Dirigir-se ao local, posicionar de frente para o Carrinho de Emergência e realizar 

a conferência do Carrinho e dos equipamentos, conforme definido por check-

list e, caso necessário, realizar os procedimentos para regularização. Itens para 

serem conferidos: 

Carrinho de Emergência: deve estar conectado à tomada de energia elétrica 

da parede e lacrado. Conferir e anotar o número do lacre. 

Prancha Rígida: localizada na lateral esquerda do Carrinho de Emergência. 

Bala de oxigênio: localizada na lateral direita do Carrinho de Emergência. Abrir 

a válvula e evidenciar carga mínima de 100 Libras. Se a carga estiver abaixo 

de 100 Libras, abrir Ordem de Serviço para a manutenção realizar a troca da 

bala (RAMAL 318). 

Monitor: o monitor multiparâmetro deve estar conectado à tomada elétrica do 

Carrinho de Emergência, teste: ligar e desligar. 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3527  

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATORIO, 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E LABORATÓRIO 

Desfibrilador: Verificar se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica 

do Carrinho de Emergência. Realizar o teste de funcionamento seguindo a 

ordem: 

1. Certifique-se que haja papel suficiente na bobina interna; 

2. Desligue o cabo de energia e verifique o acionamento de bateria; 

3. Ligar o equipamento (Manuela Lig) girando a o botão nº 1; 

4. Escolher opção de desfibrilação (colocar carga de 10 J); 

5. Selecionar o botão nº 2, ativar carga; 

6. Esperar sinal sonoro de um bip contínuo; 

7. Apertar os dois botões das placas simultaneamente e então o choque será 

disparado; 

8. Aguardar a impressão do comprovante de “teste aprovado”  (Anexo I); 

9. Voltar o botão nº 1 para posição Desligado e conectar o cabo de energia no 

carrinho novamente. 

Laringoscópio: o kit de laringoscópio é composto por 12 lâminas (retas e curvas) 

dos tamanhos de 0 a 5. Deve-se conectar lâmina por lâmina no cabo do 

laringoscópio (adulto e infantil), e testar o funcionamento das lâmpadas. Luz 

fraca é indicativo de pilha fraca e então deve solicitar novas pilhas ao 

almoxarifado e realizar a troca. As lâminas devem ser limpas com álcool 70% e 

gaze, diariamente. 

• Preencher o check list conforme resultados da conferência e assinar. 

Importante: se evidenciar falha no equipamento, o check-list deve ser 

preenchido identificando o equipamento com falha. Após o reparo, o check-

list deve ser refeito. 

2. Reposição do Carrinho: Enfermeiros e Médicos 

Médico 
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• Realizar a prescrição dos medicamentos utilizados na emergência, incluindo o 

preenchimento do formulário de solicitação de medicamentos psicotrópicos 

(controlados), se utilizados. 

Enfermeiro 

• Reunir os formulários preenchidos pelo médico; 

• Solicitar os medicamentos, insumos e lacre à farmácia; 

• Solicitar materiais reprocessados à CME, e ou insumos na farmácia, quando for 

o caso; 

• Reabastecer o Carrinho de Emergência. 

Após reposição, lacrar e conferir novamente o carrinho, conforme Item 1 deste 

procedimento. 

3. Conferência mensal do carrinho – Farmacêutico e Enfermeiro 

Farmacêutico 

• Uma vez por mês, o Carrinho de Emergência é aberto e conferido pelo 

Farmacêutico, conforme POP.FARM.024, da Farmácia. 

Enfermeiro 

• Realizar uma vez por mês a conferência do carrinho, preenchendo o check list 

mensal da Enfermagem. 

• Conferir o número dos lacres que foram rompidos; 

• Assinar e carimbar o check list de conferência mensal . 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

  A conferência diária (externa) do Carrinho de Emergência, deve ser realizada 

no início de cada plantão, pelo Enfermeiro. 
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  Materiais de reúso que foram utilizados durante uma emergência deverão ser 

encaminhados para o reprocessamento CME e substituídos ou repostos tão 

logo quanto possível. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Check list de conferência do Carrinho de Emergência (Anexo II). 

 

 

 

1. OBJETIVO 

• Preparar e administrar medicamentos por via intramuscular de forma segura 

garantindo técnica correta e adequada, proporcionando a segurança do 

profissional, paciente e a eficácia dos fármacos. 

 

2. REFERÊNCIA 

• FIGUEIREDO, A.E.P.L. O papel da enfermagem na administração do ferro por 

via parenteral. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Rio de 

Janeiro, v. 32, n. p. 129-13, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v32s2/aop68010.pdf>. Acesso em: 22 ago. 

2012. 

• FORTES, ALBA VALERIA SALES ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS: 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

[manuscrito] / ALBA VALERIA SALES FORTES. - 2017. 73 f.: il. disponível em 

:https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Disserta%C3%A7%C

3%A3o%20-%20Alba%20Val%C3%A9ria%20Sales%20Fortes%20-%202017.pdf 
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3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Aos pacientes com 

prescrição médica de 

medicamento por via 

intramuscular. 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• Etiqueta de identificação; 

• Luvas de procedimentos; 

• Seringa (conforme volume a ser injetado); 

• Agulha (calibre compatível com a massa muscular do paciente e solubilidade 

do líquido a ser injetado); 

• Medicamento prescrito; 

• Algodão; 

• Álcool a 70 %; 

• Recipiente apropriado para descarte de resíduo pérfuro cortante. 

6. DEFINIÇÕES 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

1. Conferir a identificação do paciente na pulseira de identificação; 

2. Conferir as possíveis alergias medicamentosas do paciente; 

3. Checar atentamente a prescrição; 

4. Conferir os 9 certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora 

certa, via certa, registro certo, diluição certa, riscos profissionais e ao paciente; 

5. Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento e possíveis 

eventos adversos; 
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6. Preparar o medicamento no momento imediato à administração; 

7. Higienizar as mãos; 

8. Separar o medicamento e o material necessário; 

9. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%; 

10. Higienizar as mãos; 

11. Fazer a desinfecção do frasco ou ampola com algodão umedecido em álcool 

a 70%; 

12. Preparar medicação conforme prescrição médica; 

13. Trocar a agulha utilizada no preparo do medicamento por outra estéril; 

14. Retirar o ar da seringa/agulha; 

15. Colocar o rótulo de identificação do medicamento na seringa (cole a etiqueta 

de identificação); 

16. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

17. Higienizar as mãos; 

18. Escolher o local da administração do fármaco conforme volume, tipo de 

medicação e massa muscular; 

19. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento e expor a área 

de aplicação; 

20. Calçar as luvas de procedimento; 

21. Fazer antissepsia da pele do paciente com algodão embebido em álcool a 

70% fazendo pelo menos cinco movimentos em um mesmo sentido por 15 

segundos; 

22. Caso sejam indicadas injeções sequenciais, revezar a musculatura conforme o 

volume e medicamento administrado; 

23. Retire a proteção a agulha e segure a seringa na mão dominante, entre o 

polegar e o indicador; 

24. Fazer uma prega no local selecionado (ou usar a técnica em Z); 

25. Introduzir a agulha com ângulo adequado à escolha do músculo (90º em 

relação ao músculo) e solte a prega; 

26. Aspirar o êmbolo da seringa para garantir que a agulha não está inserida 

dentro de um vaso sanguíneo, se houver retorno de sangue, retirar a agulha, 

desprezar todo o material e reiniciar o procedimento aplicando em outro local; 
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27. Injetar o fármaco lentamente; 

28. Retirar a seringa/agulha em movimento único e firme; 

29. Fazer leve compressão no local; 

30. Desprezar o material perfurocortante em recipiente apropriado (atentando 

para não desconectar a agulha da seringa e não reencapá-la); 

31. Manter o paciente confortável, deixando o ambiente de trabalho organizado; 

32. Retirar a luva de procedimento desprezando-a em lixeira apropriada; 

33. Higienizar as mãos; 

34. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool 

70%; 

35. Registrar o procedimento realizado na prescrição médica (checar o horário da 

administração); 

36. Assinar e carimbar o registro; 

37. Comunicar ao Enfermeiro Supervisor possível ocorrência de anormalidades; 

38. Registrar na anotação de Enfermagem quaisquer intercorrências. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Guia de diluição de fármacos injetáveis (INTRANET-Farmácia); 

POP.SCIH.004 Higienização das mãos (INTRANET – CCIH). 
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11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Normatizar a Hemotransfusão de pacientes nas unidades de internação 

e Pronto Socorro desta unidade, e apresentar as boas práticas para a 

administração segura, manejo e transporte dos Hemoderivados. 

 

2. REFERÊNCIA 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 158, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016. Redefine 

o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Especializada. Guia para o uso de hemocomponentes: Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde, 2010. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Unidades de Internação e Pronto 

Socorro. 

Equipe de enfermagem, Laboratório e 

Médicos. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Prontuário impresso, Prescrição médica. 

6. DEFINIÇÕES 

É a transferência de um hemocomponente ou hemoderivado de um indivíduo 

(doador) a outro (receptor). O incidente transfusional é qualquer intercorrência 

ou evento adverso que ocorra como consequência à hemotransfusão durante 

ou após sua administração. 

PEP – Prontuário Eletrônico de Paciente; 

WARELINE – software hospitalar. 

INTRANET - rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma 

instituição, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de 

comunicação empregados na Internet. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

I. Médico Solicitante. 

1. Indicar a Hemotransfusão; 

2. Comunicar ao paciente que irá ser transfundido sobre a necessidade e importância; 
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3. Orientar o paciente, responsável ou representante legal e colher assinatura no Termo 

de Consentimento Esclarecido para realização de Hemotransfusão (anexo I) disponível na 

intranet, módulo “Comitê Transfusional” 

4. Descrever no prontuário do paciente (PEP-Wareline), as orientações dadas ao mesmo; 

5. Preencher integralmente, com letra legível e sem rasuras o formulário de solicitação de 

Hemocomponentes especifico do Hemocentro Go(anexo II) disponível na intranet, 

módulo “Comitê Transfusional”, em 3 (três vias), carimbar e assinar; 

6. Prescrever a Hemotransfusão e a solicitação de exame laboratorial (Grupo sanguíneo e 

hemograma) no PEP-Wareline; 

7. Entregar para o Enfermeiro (a) responsável pelo setor; 

II. Enfermeiro do setor de Origem. 

1. Receber a solicitação de Hemocomponentes em 3 (três) vias, e os pedidos de exames; 

2. Observar na solicitação a classificação de transfusão quanto ao grau de urgência; 

3. Conferir a prescrição médica impressa da Hemotransfusão; 

4. Solicitar ao Laboratório (Ramal 309) a coleta; 

5. Comunicar ao supervisor administrativo (Ramal 306) a necessidade de busca do 

Hemocomponente do HEMOCENTRO-GO e solicitar ao mesmo a caixa de transporte; 

6. Dirigir-se à farmácia e solicitar gelo reutilizável (gelox) para preparo da caixa; 

7. Receber do Laboratório os resultados de exames acompanhado da amostra de sangue 

em tubo de ensaio; 

8. Preparar a caixa de transporte com 2 (duas) vias da solicitação de Hemocomponentes, 

amostra de sangue, gelox e planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes 

para controle de temperatura (anexo III), conforme recomendações na planilha de 

condições para transporte de Hemocomponentes (Anexo IV), disponível na intranet, 

módulo “Comitê Transfusional”; 

9. Guardar a terceira via da solicitação de hemocomponente em pasta localizada no setor 

para controle interno da unidade; 

10. Entregar a caixa preparada ao supervisor administrativo; 

11. Receber a caixa do Supervisor administrativo após busca do hemocomponente no 

HEMOCENTRO GO e conferir material solicitado e controle de temperatura da planilha; 

12. Conferir os dados da bolsa do hemocomponente, que é acompanhada de um cartão 

de Identificação do Receptor preso à bolsa de sangue, o qual deverá ser mantido até o 

final da transfusão; 
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13. Contatar imediatamente o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-4569) em casos de 

discrepância, e NÃO iniciar a transfusão; 

14. Certificar-se de que a bolsa em questão destina-se realmente ao paciente e que todas 

as informações estão em conformidades; 

15. Orientar os profissionais Técnicos de Enfermagem sobre Hemotransfusão; 

16. Verificar Imediatamente antes da transfusão, com muita atenção a identificação do 

receptor, conferir pulseira de identificação, e certificar que o paciente é o mesmo que 

receberá a Hemotransfusão, perguntando-lhe seu nome completo, e data de nascimento, 

se não for possível, conferir com a identificação no leito e na pulseira; 

17. Conferir a identificação do receptor que consta na bolsa com a identificação do 

paciente; 

18. Anotar na prescrição: Conferido e instalado, carimbar a prescrição e o relatório de 

enfermagem, com os dados contidos no carimbo (data, horário de início da infusão, 

número da bolsa instalada, volume da tipagem sanguínea, hora de final da infusão); 

19. Verificar se a bolsa a ser transfundida encontra-se em temperatura ambiente antes de 

instalar a transfusão, recomenda-se que o hemocomponente permaneça entre 20ºC. e 

24ºC, por 30 minutos antes da transfusão, as demais bolsas deverão ficar armazenadas na 

caixa na temperatura (+2ºC a + 4ºC) até que sejam utilizadas, exceto concentrado de 

plaquetas, que deverão permanecer entre 20ºC e 24ºC; 

20. Cuidar para não violar a bolsa e sua identificação, o sistema deverá permanecer integro 

até o término da transfusão; 

21. Orientar a equipe técnica que é terminantemente proibida a adição de quaisquer 

substâncias ou medicamentos aos Hemocomponentes, se for necessário administrar 

alguma medicação tem que ser feito em acesso venoso diferente; 

22. Verificar Sinais Vitais, antes, durante e após a transfusão, e registrar no formulário de 

Acompanhamento Transfusional (Anexo V), disponível na intranet, módulo “Comitê 

Transfusional”;; 

23. Permanecer junto ao paciente durante os primeiros 10 minutos, observá-lo durante todo 

o período da transfusão; 

24. Observar o paciente com maior rigor se ele já tiver história de qualquer tipo de reação 

a transfusão de algum hemocomponente; 

25. Anotar no prontuário do paciente, (data, hora de início da infusão, número da bolsa 

instalada, volume, tipagem sanguínea, hora de final da infusão), isso para garantir a 

rastreabilidade dos hemocomponentes infundidos; 

26. Anotar todos esses dados também no livro de Hemotransfusão, (data, hora de 

início da infusão, número da bolsa instalada, volume, tipagem sanguínea, hora de final 
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da infusão, nome do profissional que instalou a bolsa de hemocomponentes), 

27. Comunicar ao médico assistente, nos casos de eventos adversos e suspender 

imediatamente a transfusão, entrar em contato com o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-

4569), e registrar em prontuário; 

28. Observar o período de infusão que não deverá exceder de 4 horas. Quando este 

período for ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada; 

MANEJO DOS HEMOCOMPONENTES: 

29. Usar EPI´s, no preparo da bolsa para a infusão; 

30. Realizar lavagem das mãos antes de iniciar a infusão e após o término da infusão; 

31. Puncionar novo acesso calibroso para infusão do hemocomponente; 

III. Supervisor administrativo 

1. Receber a caixa preparada do Enfermeiro; 

2. Contactar o HEMOCENTRO GO (3201-4568/69) informando a quantidade de 

Hemocomponente solicitado e receber confirmação para busca conforme estoque; 

3. Preencher os dados solicitados na planilha de movimentação da caixa dos 

hemocomponentes; 

4. Entregar a caixa para o motorista e liberar transporte para busca do hemocomponente; 

5. Receber a caixa do motorista na volta do HEMOCENTRO GO anotando os dados 

solicitados na planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes; 

6. Entregar a caixa ao Enfermeiro (a) responsável; 

 
 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Controle de temperatura da caixa de transporte de Hemocomponentes.  

Qualificação Anual da caixa de transporte de Hemocomponentes. 

9. INDICADORES 

Percentual de hemocomponentes infundidos. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 
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Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboraçã

o 

Visto 

 

Elabora

ção 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor 

Técnico 

Encarregada/

DM SERV 

 

 

 

 

 

Aprova

ção 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 
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Realizar controle dos medicamentos multidoses com identificação da data de 

abertura, validade e assinatura do profissional. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Clínica Obstétrica e 

Pronto Socorro. 

Equipe de Enfermagem, Equipe médica e 

Farmácia. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas adesivas. 

6. DEFINIÇÕES 

CME – Central de Materiais e Esterilização. 

Medicamentos Multidoses: 

São todos os medicamentos que tem o uso coletivo, Ex: dipirona gotas, Xaropes, 

Óleo Mineral etc. Estes medicamentos deverão ser usados por todos os 

pacientes conforme prescrição médica: 

Todos os medicamentos Multidoses serão devidamente identificados e 

validados, conforme protocolo da farmácia que institui um prazo de 28 dias de 

validação desses medicamentos. Após a expiração do prazo de validade, os 

medicamentos multidoses serão encaminhados à farmácia para as condutas 

estabelecidas pelo setor; 
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Após o recebimento dessas medicações e abertura dos frascos pelo profissional 

da unidade solicitante, eles serão identificadas com etiquetas de validade, 

contando 28 dias a partir da data de abertura, contendo a data de abertura, 

a data de validade e assinatura do profissional que abrir; 

As almotolias de uso de produtos antissépticos terão validade de sete (7) dias, 

conforme etiquetas fixadas nas mesmas, data expirada as mesmas serão 

encaminhadas para a CME para serem reprocessadas, quando as almotolias 

voltam para o setor essas serão identificadas e reabastecidas com os 

antissépticos: Álcool, clorexidina alcoólica, clorexidina degermante, clorexidina 

solução aquosa. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1- Verificação dos medicamentos Multidoses: 

Enfermeiro do Setor: 

DIARIAMENTE: 

Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 

• Solicitar ao técnico de enfermagem que abrir o medicamento para realizar a identificação 

do mesmo; 

• Controle rigoroso da data de validade dos medicamentos dos produtos com validade 

expirada; 

2- Técnicos de Enfermagem: 

• Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 
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• Assim que abrir o medicamento ou o produto, este deverá ser imediatamente e 

corretamente identificado com etiqueta padronizada já anexada no frasco pela farmácia 

e ou disponível no posto. (ANEXO I). 

• Inspeção dos frascos de multidose no momento da conferência do Check list do setor, 

encaminhando os frascos com data de validade expirada para a farmácia. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Conferência DIARIAMENTE. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   
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Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

 

 

1. OBJETIVO 

Garantir o atendimento prioritário conforme classificação de Risco, na sala de 

medicação, pela equipe de Enfermagem. 

 

2. REFERÊNCIA 

P.C.ENF.001 Classificação de Risco 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Sala de Medicação Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

A ser definidos. 

6. DEFINIÇÕES 

Identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo 

com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 

sofrimento, definidos na classificação de Risco. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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• O paciente após conclusão do atendimento médico, será encaminhado para 

sala de medicação, de posse da prescrição (medicamentosa e ou exames). 

• Equipe de enfermagem acolherá o paciente na porta da sala de medicação; 

• Identificar através da pulseira de identificação do paciente, sua classificação 

de risco (amarelo, verde e azul), conforme estabelecido pelo Protocolo de 

Classificação de Risco da Unidade; 

• Orientar o paciente que aguarde o preparo da medicação na soroterapia ou 

nos box’s; 

• Equipe de enfermagem, administrará medicação, face a identificação do 

paciente, conferindo todos os identificadores, disponíveis em sua pulseira de 

identificação, de acordo com o Protocolo de Segurança do Paciente: 

PROT.NSP.006 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Solicitado confecção de adesivos com as cores da Classificação (amarelo, 

verde e azul) para serem anexados na pulseira de cada paciente na 

Classificação de Risco, facilitando assim visualização da prioridade clínica de 

cada paciente na sala de medicação bem como no setor de Raio X e 

Laboratório (ANEXO I). 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Prescrição Médica impressa. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 
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Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

 

 

1. OBJETIVO 

• Evitar a contaminação de feridas limpas; 

• Facilitar a cicatrização; 

• Absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia 

com curativos compressivos; 

• Manter à ferida limpa, ocluída e promover conforto ao paciente. 

2. REFERÊNCIA 

MANUAL DE CURATIVOS, disponível em: 

www.nucleovet.com/area_aluno/turma2/manual_curativos.pdf. Acesso em 

20/06/2017. 
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3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica 

Cirúrgica/Obstétrica 
Enfermeiros, técnicos de Enfermagem 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• 1 Pinça para Curativo; 

• 1 par de luva de procedimento; 

• Kit de curativo disponibilizado pelo setor de farmácia (2 pacotes de gazes,1 par 

de luva estéril 7,5, S.F - Soro Fisiológico 0,9% 2 ampolas 10ml; 

• Esparadrapo (micropore); 

• Equipamento de proteção individual (EPI) – Capote, máscara, touca; 

• Carrinho de curativo. 

6. DEFINIÇÕES 

Curativo é o cuidado dispensado a uma área do corpo que apresenta 

lesão de continuidade, terapia tópica, termo que engloba as etapas como 

processo de limpeza e/ou cobertura. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Lavar as mãos; 

2. Calçar luva de procedimento e EPI's; 

3. Comunicar o que vai ser realizado ao paciente; 

4. Fechar a porta da enfermaria para privacidade do paciente ou biombo se 

necessário; 

5. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser 

tratada; 

6. Retirar o curativo anterior se houver; 

7. Lavar as mãos; 

8. Abrir o pacote de curativo (técnica asséptica) sobre o carrinho; 

9. Calçar luvas estéreis; 

10. Aplicar a gaze umedecida com SF 0,9% na ferida em sentido único, repetindo 

por três vezes (utilizando uma gaze a cada vez); 
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11.  Aplicar clorexidina Aquosa com a mesma técnica aplicada ao S.F. 0,9%; 

12. Secar a ferida; 

13. Manter o curativo ocluído somente enquanto houver exsudação; 

14. Não havendo exsudato manter a ferida aberta orientando o paciente a realizar 

apenas higienização com água e sabão; 

15. Retirar as luvas, desprezando todo material no saco branco do carrinho; 

16. Lavar as mãos; 

17. Registrar o procedimento no prontuário do paciente, relatando aspecto da 

ferida, secreção e odor. 

18. Solicitar ao serviço de limpeza a coleta do saco branco do carrinho. 

19. Realizar limpeza com álcool 70% no carrinho de curativo, antes de adentrar em 

outra enfermaria. 

RECOMENDAÇÕES: 

• A ferida somente será coberta com gaze e fixa com micropore quando houver 

exsudato ou a critério médico nas primeiras 24horas após a cirurgia; 

• Após suspensão do curativo, manter a ferida limpa e seca; 

• Avaliar regularmente o aspecto do curativo quanto à necessidade de troca ou 

de oclusão observando exsudato. 

• A frequência de realização do curativo deve ser individualizada e determinada 

de acordo com a quantidade de exsudato e/ou conforme orientação do 

enfermeiro ou médico; 

• Orientar o paciente a lavar com água corrente e sabão durante o banho; 

• Após o banho secar com toalha limpa, sem fazer fricção ou pressão. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar higienização do carrinho de curativos a cada procedimento realizado; 

• Supervisionar o paciente e seu acompanhante no cuidado com a ferida 

cirúrgica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 
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10. DOCUMENTOS DE APOIO 

• POP. SCIH.004 Higienização das mãos; 

• Manuais e informes disponibilizados pelo setor de controle de infeção 

hospitalar-SCIH da unidade. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

 

 

1. OBJETIVO 

Descrever o correto armazenamento dos frascos de insulina, garantindo assim 

a qualidade da medicação utilizada nos pacientes. 
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2. REFERÊNCIA 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz/ Ministério da Saúde. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínicas Médica, Cirúrgica, 

Obstétrica e Pronto Socorro. 
Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas de Identificação da data de abertura e validade. 

6. DEFINIÇÕES 

Insulina: é um hormônio responsável pela redução da glicemia (taxa de glicose 

no sangue), ao promover a entrada de glicose nas células. Esta é também 

essencial no metabolismo de sacáridos (Hidrato de Carbono), na síntese de 

proteínas e no armazenamento de lipídios (gorduras). 

Insulina Humana Recombinante NPH: é um agente que combate o diabetes, 

diminuindo o nível de glicose no sangue, após a injeção. Após o uso sob a pele 

(subcutaneamente), Insulina Humana Recombinante NPH apresenta um rápido 

início de ação, dentro de 1 hora após a administração e tem uma duração de 

12 a 20 horas. Devido ao seu perfil de ação prolongada, Insulina Humana 

Recombinante NPH é normalmente usada em combinação com uma insulina 

de ação rápida. 

Insulina Regular: A insulina regular é considerada mais rápida e tem a coloração 

transparente. Após ser aplicada, o seu efeito acontece muito rápido, ou seja, 

cerca de meia hora a uma hora depois. O efeito da insulina regular dura em 

média de duas a três horas. Após ser aplicada, seu início de ação acontece 
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entre duas e quatro horas, seu efeito máximo se dá entre quatro a 10 horas e a 

sua duração é de 10 a 18 horas. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

• A dispensação pela farmácia do frasco-ampola de insulina será realizada mediante 

a entrega do frasco vazio para o controle interno; 

• A utilização da medicação será de uso coletivo e dosagem, de acordo com a 

prescrição médica; 

• Manter os frascos-ampolas que estão sendo utilizados, em lugar o mais arejado 

possível (entre 15°C  e 30°C); 

• Os Frascos-ampolas deverão ser armazenados na sala de medicação do Pronto 

Socorro, postos de Enfermagem nas Clínicas Médica, Cirúrgica e Obstétrica; 

• Antes de usar, observar o aspecto do medicamento e caso ele esteja no prazo de 

validade, observar alguma mudança no aspecto, consultar o farmacêutico para saber se 

poderá utilizá-lo; 

• O Medicamento não deverá ser exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas; 

• Após aberto, será válido por 28 dias; 

• Identificar a data de abertura e validade do frasco-ampola, através de etiquetas 

pré fixadas na farmácia e/ou disponível nos postos; 

• Após um período de 28 dias, deve-se fazer a devolução do frasco-ampola, mesmo 

se este ainda contiver insulina. 

 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 
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Não se aplica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Coordenadora 

do NQSP 

  

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

 

 

1. OBJETIVO 
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• Classificar o paciente quanto ao grau de dependência em relação à 

Enfermagem. 

 

2. REFERÊNCIA 

Resolução COFEN Nº 0527/2016 – Revogada pela Resolução COFEN Nº 

543/2017 

Fugulin et. al. 2005. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Médica e 

Cirúrgica (Aplicar a todos os 

pacientes adultos admitidos e 

a cada 24 horas). 

 

Enfermeiros. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Papel; 

• Caneta; 

• Escala de Fugulim Impressa. 

 

6. DEFINIÇÕES 

SCP – Sistema de classificação de pacientes. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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   Resolução COFEN Nº 543/2017, 2º Cabe ao Enfermeiro o registro diário da 

classificação dos pacientes segundo o SCP, para subsidiar a composição do 

quadro de enfermagem para as unidades de internação. 

    Instrumento a ser utilizado para a classificação de pacientes no UNIDADE DE 

SAÚDE: Fugulin, Gaidzinski e Kurcgant (2005), conforme tabela abaixo: 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar o preenchimento da escala regularmente. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Resolução COFEN Nº 543/2017 e Anexos. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

 

 

 

Coord. de 

Enfermagem 

 

 

 

 

 

Revisão 

  

Coord. 

N.Q.S.P 
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Aprovação 

 

 

 

Diretor 

Técnico 

  

 

 

Revisão Nº Motivo Data da 

Revisão 
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2 MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO 

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 

(CME)  

Normas Da Central De Materiais E Esterilização 

2.1 Estrutura Organizacional 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3555  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Todo e qualquer material sujo deverá ser encaminhado para CME em caixas fechadas e 

com tampa com cuidado de proteção; 

Todo e qualquer material sujo que der entrada na CME deverá ser inspecionado e 

protocolado pela Técnico de enfermagem e auxiliar da recepção de área suja; 

Todo e qualquer material que tenha a sua integridade e/ou funcionalidade alterada deverá 

ser devolvido para a CME mediante protocolo; 

O transporte de material esterilizado para as unidades deverá ser feito dentro de 

recipientes fechados com tampa; 

Todo e qualquer material estéril a óxido de etileno, proveniente de empresa ou de uso 

particular, deve ser encaminhado previamente para a CME, para avaliação pela 

enfermeira e disponibilizado para o setor de origem; 
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Toda e qualquer intercorrência que aconteça na CME deverá ser comunicada 

imediatamente a enfermeira da unidade, para que sejam tomadas as providencias 

necessárias. Na ausência da enfermeira, a comunicação deverá ser feita à secretária ou 

ao funcionário designado por ela para este fim; 

Ao final do expediente, o funcionário designado deverá fazer a revisão da CME (referente 

à parte elétrica e limpeza; 

É de responsabilidade do funcionário da CME zelar por toda a estrutura física e 

equipamentos da mesma; 

Todos os danos causados por mau uso deverão ser ressarcidos pelo funcionário da CME; 

É de responsabilidade da CME devolver todo material e/ou equipamento processado de 

forma íntegra; 

Somente a enfermeira da CME poderá autorizar a entrega e/ou recebimento de 

material/equipamento fora dos horários pré-estabelecidos; 

Mensalmente deverá ser realizada uma reunião com todos os funcionários da CME, sendo 

obrigatória a participação de todos; 

O empréstimo de todo e qualquer material/equipamento somente poderá ser feito após 

autorização da diretoria da policlínica; 

Os materiais/equipamentos que não pertençam a instituição somente poderão ser 

processados na CME após autorização da diretoria da policlínica; 

Periodicamente deverão ser realizados cursos de atualização para os funcionários da CME, 

sendo obrigatória a presença de todos; 

O horário de distribuição de material estéril é das 08h às 12h; 

É obrigatório o uso de protetor auricular quando o funcionário for usar ar comprimido 

medicinal e equipamentos ruidosos. 

 Embalagens Para A CME
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A seleção de embalagens para a CME deve obedecer aos critérios abaixo relacionados: 

Ser apropriada para o tipo de material, o método de esterilização utilizado e suportar as 

condições físicas do processo; 

Prover integridade adequada de selagem e ser à prova de violação; 

Ser barreira microbiana; 

Fornecer barreira adequada a líquidos; 

Permitir remoção de ar adequada; 

Permitir a penetração e remoção de agente esterilizante; 

Proteger o conteúdo da embalagem de danos físicos; 

Resistir a rasgos e perfurações; 

Ser livre de furos e micro furos; 

Não conter ingrediente tóxico, alvejantes ópticos, corante ou amido; 

Ter imprimido o indicador químico específico para cada tipo de esterilização; 

Evitar liberação de fibras ou partículas; 

Não oferecer dificuldades à abertura do pacote; 

Ter uma relação custo/benefício positiva; 

Ser facilmente encontrada no mercado; 

O sistema de embalagens deve ser usado de acordo com as instruções escritas pelo 

fabricante e ter registro no Ministério da Saúde. 
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2.3 Transporte De Material Sujo 

Higienizar as mãos; 

Colocar os EPI’s (máscara e luvas); 

Dispor o material sujo dentro do carro de transporte; 
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Protocolar em livro próprio os materiais que estão sendo encaminhados para a CME; 

Conferir junto com o responsável pelo recebimento de material sujo, os materiais que 

estão sendo entregues; 

Retornar para o setor de origem com o livro de protocolo. 

Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s; 

Nunca transportar material sujo sem o uso dos EPI’s; 

Nunca transportar material sujo em carro que não seja específico para esta função. 

Se o carro de transportar o material sujo apresentar problemas, comunicar a chefia da CME 

para que providencie o conserto e/ou a substituição do mesmo; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Recepção De Material Sujo Pela Área Suja
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 Recepção E Esterilização De Material Lavado 
Autoclavável
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 Recepção E Esterilização De Material Lavado Em 
Solução
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 Recepção De Materiais Esterilizados Na Sala De 
Acondicionamento
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2.8 Recebimento De Material/Artigo Médico-Hospitalar 
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 Limpeza De Motores E Serras
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 Limpeza De Equipamentos Pneumáticos
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 Limpeza De Equipamentos Elétricos
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Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 

desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 

facilitar a inspeção da limpeza; 

Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante 

do aparelho) e permeáveis ao vapor. 

Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a 

enfermeira da CME; 

Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a 

enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 

Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza 

e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma 

solicite o conserto; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Limpeza De Materiais Específicos



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3573  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 
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A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 

limpar, enxaguar e fechar novamente; 

A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar 

pistola de água sob pressão e ar comprimido; 

Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 

metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão 

e/ou quebra; 

Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, 

antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 

Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 

desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 

facilitar a inspeção da limpeza; 

Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante 

do aparelho) e permeáveis ao vapor. 

Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos/Materiais, 

comunicar a enfermeira da CME; 

Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, 

comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 

Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza 

e/ou desinfecção dos instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME para que a 

mesma solicite manutenção; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza De Materiais De Assistência Respiratória



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3576  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza Dos Artigos Tubulares
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ESTERILIZADO (CME) 
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ESTERILIZADO (CME) 

 Utilização Do Protetor Auricular
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Secagem De Artigos / Materiais Médico-
Hospitalares
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Enxugar as mãos com uma compressa limpa; 

Colocar o protetor auricular; 

Inspecionar os materiais ∕ artigos quanto à limpeza realizada, integridade e funcionalidade 

dos mesmos; 

Realizar a secagem dos materiais ∕ artigos com a pistola de ar comprimido; 

Encaminhar os materiais ∕ artigos para a área de preparo. 

Sempre higienizar as mãos antes de iniciar a secagem dos materiais ∕ artigos médico- 

hospitalares; 

Ter bastante atenção quando for inspecionar a limpeza, integridade e funcionalidade dos 

materiais ∕ artigos médico-hospitalares; 

Usar o protetor auricular quando for utilizar o ar comprimido medicinal e equipamentos 

ruidosos. 

Se o protetor auricular apresentar avaria, comunicar imediatamente a enfermeira da CME 

para que a mesma providencie a substituição do mesmo; 

Se a pistola de ar comprimido apresentar defeitos, informar imediatamente a enfermeira 

da CME para que a mesma providencie o conserto desta; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Lubrificação De Materiais ∕ Artigos Médico-
Hospitalares

 

 

 

 

Higienizar as mãos com água e sabão e, secá-las com papel toalha; 

Colocar os EPI’s; 

Diluir o lubrificante conforme indicação do fabricante e colocá-lo dentro do recipiente 

limpo; 

Imergir os materiais / artigos abertos dentro da solução deixando-os permanecer durante 

o tempo indicado pelo fabricante; 

Retirar os materiais / artigos e colocá-los sobre uma compressa limpa; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Esperar que os materiais / artigos sequem; 

Acondicionar os materiais / artigos em papel apropriado. 

 

2.18 Utilização De Ar Comprimido 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

2.19 Desinfecção De Materiais 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar os EPI’s necessários (luvas de borracha, gorro, máscara, óculos de proteção e 

avental impermeável) antes de iniciar o processo de desinfecção dos Materiais; 

Colocar na tampa do recipiente (vidro ou plástico rígido) a identificação do processo 

realizado (nome da solução desinfetante, data da manipulação, validade e responsável); 

Lavar os Materiais e secá-los antes de submergi-los na solução desinfetante; 

Colocar a solução desinfetante em quantidade suficiente no recipiente apropriado e 

identificado; 

Imergir os Materiais dentro da solução desinfetante, de forma que fiquem envolvidos 

completamente; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3585  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas; 

Deixar os Materiais imersos em solução desinfetante, conforme as instruções do fabricante 

(utilizar um timer); 

Enxaguar abundantemente com água estéril os Materiais que foram submetidos à solução 

desinfetante química; 

Colocar os Materiais desinfetados sobre compressas limpas, cuidando para que não haja 

recontaminação dos mesmos; 

Colocar protetor auricular e iniciar o processo de secagem com a pistola de ar comprimido 

medicinal; 

Proceder à secagem rigorosa dos Materiais antes de guardar, evitando surgimento e/ou 

crescimento de fungos; 

Fazer a revisão de todo o material/artigo desinfetado e seco; 

Acondicionar os Materiais em recipientes e/ou invólucros apropriados; 

Lavar o recipiente da solução e desinfetá-lo com álcool a 70%; 

Guardar o recipiente em local apropriado. 

Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa; 

Colocar os EPI’s antes da realização de processo (desinfecção e secagem); 

Colocar os Materiais dentro de cuba metálica, sobre compressa limpa, se for necessário, 

evitando o 

 

Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas; 

Adotar métodos de validação e monitoração dos processos de desinfecção; 

Controlar a qualidade dos processos de desinfecção; 

Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos 

conforme o tempo especificado pelo fabricante; 

Somente envolver os Materiais em papel e/ou recipiente apropriado, após a secagem total 

dos mesmos; 

Desinfetar o recipiente da solução após lavagem, com álcool a 70%; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Realizar a limpeza do recipiente onde fica a solução desinfetante, desprezando a solução 

após o termino do processo se verificar que a mesma contém sujidade, alteração na 

saturação ou de acordo com a recomendação do fabricante. 

Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a desinfecção dos Materiais, comunicar a 

enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 

Se faltar algum produto para a execução correta das tarefas, comunicar a enfermeira da 

CME para que a mesma providencie a substituição; 

Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a enfermeira 

da CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma; 

Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a 

enfermeira da CME; 

 Utilização E Limpeza Da Máscara Facial
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza E Desinfecção Do Analisador De O2 
(Assistência Respiratória)
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza E Desinfecção Do Cabo De Laringoscópio 
(Assistência Respiratória

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DE LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA 

RESPIRATÓRIA) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza do cabo de laringoscópio; 

Limpar o cabo com uma compressa limpa embebida em solução detergente enzimática; 

Remover a solução detergente enzimática com uma compressa limpa úmida; 

Deixar o cabo secar e proceder a desinfecção com álcool a 70%; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção 

do cabo de laringoscópio; 

Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do cabo de 

laringoscópio. 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Limpeza Da Lâmina Do Laringoscópio (Assistência 
Respiratória)
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da lâmina do 

laringoscópio; 

Desconectar a lâmpada e limpá-la; 

Lavar a lâmina em água corrente e detergente enzimático; 

Imergir a lâmina em solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos; 

Deixar secar e guarda em local apropriado. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Não se esquecer de desconectar a lâmpada do laringoscópio antes de iniciar a limpeza e 

desinfecção da lâmina do mesmo; 

Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e 

desinfecção da lâmina do laringoscópio. 

Na falta de solução de glutaraldeído a 2% realizar a desinfecção da lâmina com uma 

compressa limpa embebida em álcool a 70%, repetindo a operação por 3 vezes seguidas; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza Da Máscara (Assistência Respiratória)
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Limpeza E Desinfecção De Ambús, 
Nebulizadores, Cânulas De Guedel E Inladores

Higienizar as mãos com água e sabão; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza dos materiais; 

Lavar os materiais em água corrente; 

Envolver os materiais em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora; 

Deixar secar e guarda em local apropriado. 

Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e 

desinfecção dos materiais; 

Na desinfecção dos materiais com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar os mesmos em 

solução por uma hora e sem enxágüe. 

Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção dos 

materiais, colocar os mesmos numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo 

de trinta minutos e enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para 

secar; 

 Empacotamento De Materiais
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Verificar se as condições de higienização, integridade e funcionalidade dos Materiais antes 

de empacotá-los; 

Selecionar a embalagem adequada ao material/artigo e conforme o tipo processo de 

esterilização que o mesmo será submetido; 

Observar o peso máximo que as caixas/pacotes devem ter (até 5 kg) e tamanho (25x20x20 

cm); 

Observar se a embalagem dupla (quando for o caso de usá-la) não está apresentando dobras 

internas e se a mesma se ajusta perfeitamente à parte externa; 

Identificar, através de etiqueta, a embalagem com as seguintes informações: descrição do 

conteúdo interno, método de esterilização, controle do lote, data da esterilização, data 

da validade e responsável técnico; 

Colocar a etiqueta de identificação no papel de grau cirúrgico na parte inferior da 

embalagem, na área externa da selagem; 

Inspecionar a integridade da selagem da embalagem; 

Remover o ar interno da embalagem de papel grau cirúrgico, antes de colocá-la na câmara 

de esterilização. 

Atenção para que o peso máximo da caixa/pacote não exceda a 5 Kg e tamanho de 

25x20x20; 

Atenção as dobraduras da embalagem para que não apresentem dobras internas, ficando 

perfeitamente ajustada à parte externa da mesma; 

Atenção na identificação da embalagem, colocando todas as informações necessárias; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Jamais escrever sobre a embalagem e sim sobre fita ou em etiqueta, utilizando canetas 

apropriadas para essa tarefa; 

Observar a existência de ar no interior da embalagem, pois no processo de esterilização a 

expansão do ar interno pode provocar a abertura do pacote; 

Observar a integridade selagem antes de colocá-la na câmara de esterilização; 

Adaptar técnicas de empacotamento de Materiais. 

 

2.27 Uso De Fita Adesiva Indicadora 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar no pacote/embalagem do material/artigo que será esterilizadora a fita adesiva 

indicadora, respeitando o tamanho de 5 cm; 

Observar, após o processo de esterilização, se a fita indicadora apresentou alguma 

alteração na sua coloração. 

Atentar para o tamanho da fita adesiva indicadora, que deverá ser no mínimo de 5 cm (3 

listras); 

Atentar para a coloração da fita indicadora, verificando se a mesma alterou a cor, após 

o processo de esterilização. 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Esterilização De Próteses

Se a fita adesiva indicadora apresentar alguma alteração na sua coloração, realizar 

novamente todo o processo de esterilização do pacote/embalagem contendo o 

artigo/material; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Realizar teste bacteriológico e aguardar o resultado; 

Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 

Esterilizar a prótese; 

Repetir o teste bacteriológico da autoclave; 

Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 

Liberar a autoclave para outras esterilizações. 

Não realizar esterilização da prótese antes de fazer o teste bacteriológico da autoclave; 

Atentar para esterilizar somente a prótese, sem qualquer outro artigo e/ou material; 

Repetir teste bacteriológico após a esterilização da prótese para então, liberar a 

autoclave para novas esterilizações. 

Se o resultado do teste bacteriológico não estiver dentro dos padrões exigidos, informar 

a enfermeira da CME para que ela tome as providências para calibração da autoclave; 

 Montagem Da Carga Da Autoclave
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Selecionar os materiais / artigos médico-hospitalares a serem esterilizados; 

Colocar os instrumentais metálicos (pinças e tesouras) abertos e destravados dentro das 

caixas metálicas (que devem ter superfícies perfuradas para facilitar a penetração do 

vapor e saída do condensado); 

Verificar se a válvula está fechada; 

Verificar a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg; 

Verificar se a pressão de ar comprimido está entre 3 e 4 Kg; 

Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Colocar os materiais / artigos médico-hospitalares dentro da autoclave; 

Ligar a chave geral; 

Selecionar o ciclo de esterilização conforme o material / artigo: 

Apertar tecla 1 para ciclos a 134°C (materiais / artigos de densidade, instrumental e 

utensílios de inox e∕ou resistentes à temperatura); 

Apertar tecla 2 para ciclos a 121°C (materiais / artigos termolábeis e borrachas); 

Apertar tecla 3 para esterilização de líquidos em frascos abertos a 121°C; 

Fechar a porta da autoclave, segurando levemente a porta; 

Apertar o botão verde para iniciar o ciclo de esterilização; 

Acionar o botão partida∕parada para iniciar o processo de esterilização. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Ao selecionar os Materiais para esterilização na autoclave, evitar a utilização de cargas 

mistas (embalagens com utensílios e instrumentais com pacotes de material têxtil); 

Utilizar somente 80% da capacidade da autoclave para facilitar a circulação do vapor; 

Atentar para a esterilização de instrumentais metálicos (pinças e tesouras) mantendo-os 

abertos e destravados dentro de caixas metálicas com tampas de superfície perfurada 

(ideal 50% da superfície com furos e de pequenas dimensões); 

Verificar se a válvula está fechada e a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg, antes 

de ligar a autoclave; 

Verificar se a pressão de ar comprimido se encontra entre 3 e 4 Kg; 

Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada; 

Dispor os lap’s verticalmente dentro da autoclave para facilitar a penetração do vapor; 

Dispor as bacias e tampos metálicos na posição vertical com a abertura voltada para 

baixo, evitando a retenção de condensação; 

Não colocar os Materiais uns sobre os outros, pois dificulta a penetração do vapor e 

retirada da umidade no final do ciclo de esterilização; 

Atentar para que os artigos/materiais fiquem encostados às laterais e fundo da câmara 

da autoclave; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Se a autoclave apresentar problemas em qualquer um dos processos antes de iniciar a 

esterilização dos Materiais, informar a enfermeira da CME tome as providencias 

cabíveis; 

 Desmontagem Da Carga Esterilizada Da 
Autoclave
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar as luvas antes de iniciar a retirada do material esterilizado de dentro da câmara 

da autoclave; 

Acionar o botão do painel para abrir a porta; 

Retirar a carga da autoclave após a completa normalização da pressão interna da câmara; 

Colocar a carga esterilizada dentro do carro de transporte; 

Encaminhar o material/artigo esterilizado para a área de estocagem. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Somente iniciar o processo de retirada dos Materiais esterilizados utilizando o EPI (luva 

de Klevar de cano longo); 

Observar o alarme acústico contínuo que a autoclave emite ao término do ciclo de 

esterilização; 

Observar a lâmpada acesa no painel externo do aparelho que é indicadora do final ciclo 

de esterilização; 

Aguardar a completa normalização da pressão interna da câmara da autoclave, quando 

ocorrerá a abertura da porta. 

Todo e qualquer problema detectado antes e durante o processo de esterilização relativo 

à autoclave, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o conserto do 

aparelho; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3604  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

 Armazenagem E Distribuição Dos Materiais 
Esterilizados

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Verificar se os Materiais esterilizados apresentam alguma alteração (rasgados, furados, 

comprimidos, torcidos ou úmidos); 

Estocar os Materiais estéreis; 

Verificar prazo de validade dos Materiais esterilizados, antes da distribuição dos mesmos; 

Distribuir os Materiais esterilizados obedecendo à ordem cronológica de seus lotes de 

esterilização; 

Controlar o registro de distribuição de Materiais esterilizados; 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Limpar diariamente os carros e/ou caixas de transporte dos Materiais esterilizados. 

Somente manusear as embalagens/pacotes esterilizadas quando estes estiverem frios; 

Estocar os Materiais esterilizados em área de acesso restrito, separados de artigos não 

estéreis, em ambiente ventilado e com controle da temperatura ambiente (entre 18°C 

e 22°C) e umidade relativa (entre 30 – 60%); 

Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perda durante o 

transporte dos mesmos; 

Considerar como contaminados todas as embalagens/pacotes que caírem no chão ou que 

apresentem rasgos, furos, comprimidos, torcidos ou úmidos, após a esterilização; 

Estocar os Materiais estéreis a uma distância de 20-25 cm do piso, 45 cm do teto e 5 cm 

das paredes; 

Estocar os Materiais de modo a não comprimir, torcer ou perfurar para não comprometer 

a esterilização dos mesmos; 

Realizar inventário periódico dos Materiais estocados; 

Guardar e distribuir os Materiais do estoque obedecendo à ordem cronológica de seus 

lotes esterilizados; 

Estocar os Materiais em uma área que tenha segurança patrimonial contra extravios; 

Realizar inspeção periódica dos Materiais estocados, observando se apresentam alguma 

degradação visível; 

Verificar sempre o prazo de validade dos Materiais estocados; 

Estabelecer condições ideais de empacotamento; 

Nunca utilizar Materiais que apresentem as seguintes alterações: papel grau cirúrgico 

amassado, invólucros com umidade e/ou manchas, invólucros (não tecido) com 

desprendimento de partículas suspeita de abertura do invólucro e presença de sujidade 

e, campos de tecidos que estejam cerzidos e com camada fina; 

Propiciar condições ideais de armazenamento para as embalagens/pacotes; 

Manter um controle de distribuição dos Materiais esterilizados; 

Limpar diariamente os carros/caixas de transporte de material/artigo esterilizados; 

Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo de estocagem 

e controle de distribuição dos Materiais esterilizados, informar a enfermeira da CME; 
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ESTERILIZADO (CME) 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Transporte De Material/Artigo Estéril
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ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Conferir os Materiais que estão sendo recebidos; 

Assinar o livro de protocolo, após conferência dos Materiais esterilizados; 

Acondicionar os Materiais estéreis nos carros e/ou caixas de transporte específicos; 

Receber as caixas de transporte devidamente limpas. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Manusear os pacotes/embalagens esterilizados quando estes estiverem frios; 

Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perdas durante o 

transporte. 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 

2.33 Utilização Da Incubadora Attest Rápido 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Separar as ampolas dos indicadores biológicos que serão utilizados no controle; 

Escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas dentro da autoclave e 

data; 

Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização; 

Ligar o aparelho 1 hora antes de iniciar o processo com o tubete; 

Colocar o tubete no centro do pacote-teste com a tampa aberta dentro do pacote que 

será esterilizado; 

Retirar o tubete do pacote-teste, após o término do processo de esterilização e esperar 

esfriar; 

Tampar todos os tubetes, inclusive o não processado (será o parâmetro do teste); 

Quebrar todos os tubetes, inclusive o não processado; 
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ESTERILIZADO (CME) 

Calibrar o aparelho ligado colocando o tubete processado na parte frontal do aparelho, 

apertando delicadamente e, ao mesmo tempo, pressionar o botão vermelho existente 

na parte traseira da incubadora 9ª luz irá parar de piscar e acenderá a luz vermelha (+) 

e depois a luz verde (-); 

Colocar os tubetes processados e o não processado para incubar dentro de um dos 14 

espaços existentes na incubadora, após a realização da calibração; 

Realizar a leitura com todos os tubetes na parte frontal do aparelho, onde acenderá a 

luz vermelha (+) ou verde (-), após a 1.ª hora, 2.ª hora e 3.ª hora de incubação, que será 

o resultado oficial do teste; 

Registrar em impresso próprio os parâmetros do ciclo de esterilização, colocando as 

etiquetas dos tubetes, próprias para este fim; 

Desprezar os tubetes em recipiente de perfuro-cortante. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

O teste deverá ser realizado o mais próximo da realidade; 

Não se esquecer de escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas 

dentro da autoclave e data; 

Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização; 

Não se esquecer de ligar o aparelho com o tubete 1 hora antes de iniciar o processo teste; 

Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho; 

A leitura do processo teste só deverá ser feita após o cumprimento de todas as etapas 

necessárias; 

Não se esquecer de registrar em impresso próprio o resultado do teste; 

Realizar semanalmente o controle de qualidade da esterilização, após a manutenção 

preventiva/corretiva e esterilização de próteses. 

Percebendo que o resultado do controle de qualidade da esterilização está fora dos 

padrões exigidos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite providências 

para o conserto da autoclave; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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ESTERILIZADO (CME) 

 Calibração Da Incubadora TeSte Rápido

Higienizar as mãos com água e sabão; 
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ESTERILIZADO (CME) 

Comprimir a tampa do frasco do umidificador biológico; 

Introduzir o frasco do umidificador biológico específico, pressionando-o contra a parede 

de forma a quebrar a ampola de vidro; 

Deixar o frasco no cruscher (orifício específico) por i minuto; 

Introduzir o frasco do umidificador biológico no orifício da leitura, pressionando-o para 

baixo; 

Esperar a luz verde ou amarela acender; 

Pressionar e soltar o botão de calibração localizado na parte posterior da incubadora. 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais 

já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Não se esquecer de ligar o aparelho com 1 hora antes de realizar a calibração da 

incubadora; 

Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho; 

Deixar o frasco no cruscher por 1 minuto; 

Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo calibração da 

incubadora, informar a enfermeira da CME; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Utilização Da Seladora
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ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Ligar a seladora à tomada e logo após, ligar a chave geral do painel; 

Observar se as luzes do painel já estão indicando que o equipamento já está pronto para 

ser utilizado; 

Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 

Verificar a integridade da selagem observando a existência de rugas e áreas queimadas, 

regulando o equipamento conforme a necessidade; 

Selar um dos lados da embalagem, antes de colocar os Materiais dentro dela; 

Selar o outro lado da embalagem com uma margem de 3 cm da borda para permitir uma 

abertura asséptica; 

Avaliar, após a selagem, a integridade da mesma nas laterais, topo e fundo da 

embalagem; 
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ESTERILIZADO (CME) 

Só iniciar o uso da seladora após a confirmação das luzes do painel do aparelho estiver 

indicando a utilização; 

Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 

Estar atento a integridade da selagem (existência de rugas e/ou queimaduras); 

Observar a margem de segurança para realização da selagem (3 cm da borda); 

Atentar para selar o papel grau cirúrgico de acordo com o tamanho e quantidade dos 

Materiais; 

Acondicionar os Materiais com pontas perfurantes em embalagem dupla; 

Sempre avaliar a integridade da selagem da embalagem; 

Nunca se esquecer de identificar (manuscrito ou etiqueta) as embalagens (parte inferior, 

na área da selagem). 

Se perceber que a selagem não está dentro dos padrões sanitários exigidos, repetir o 

processo até manter a embalagem íntegra; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Limpeza Diária Da Autoclave
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ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força; 

Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor; 

Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água; 

Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido; 

Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno; 

Aguardar a câmara esfriar; 

Colocar os EPI’s (óculos e luvas de borracha); 
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MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO (CME) 

Passar pano limpo embebido em solução específica para limpeza da autoclave, prestando 

atenção às áreas que apresentem sujidade ou corrosão, friccionando o local com mais 

intensidade; 

Aguardar a ação do produto; 

Retirar todo o excesso do produto com uma compressa limpa e úmida; 

Limpar externamente as paredes da autoclave com sabão neutro, sempre no sentido do 

fundo para frente. 

A limpeza da autoclave deverá ser realizada ao término da jornada de trabalho; 

Antes de iniciar a limpeza da autoclave atentar para: 

Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força; 

Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor; 

Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água; 

Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido; 

Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno; 

Aguardar a câmara esfriar; 

Friccionar com intensidade os locais que apresentam mais sujidade e corrosão. 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 Desinfecção Da Cme
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ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Preparar o carro de limpeza com os materiais e equipamentos necessários à limpeza e 

desinfecção da CME; 

Colocar os EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha); 

Preparar as soluções de limpeza nos baldes, conforme os padrões sanitários exigidos; 

Recolher os sacos de lixo, fechá-los e colocá-los no saco coletor do carro de limpeza; 

Higienizar toda a parede da área de lavagem com rodo envolvido com um pano de piso 

embebido com solução adequada; 

Lavar o carro de transporte de material sujo; 
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ESTERILIZADO (CME) 

Higienizar o piso, utilizando o rodo envolvido com pano de piso embebido com solução 

adequada; 

Higienizar o banheiro; 

Higienizar a copa, sala da coordenação de enfermagem, área de circulação interna, 

armários, janelas e pisos; 

Guardar todos os materiais e equipamentos utilizados. 

Não se esquecer de utilizar corretamente os EPI’s; 

Preparar as soluções para higienização e desinfecção conforme os padrões sanitários 

exigidos; 

Não se esquecer de realizar diariamente a desinfecção da CME. 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Procedimento: Recebimento de Artigos Sujos no CME 

Revisão    Data    

Procedimento: Recebimento de Artigos Sujos no CME  

Quem  
- Técnicos de Enfermagem (do CME e das unidades)  

- Enfermeira do CME  
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Onde  - CME e unidades  

Quando  - Ao receber materiais sujos no CME  

Condições 

Necessárias  

- Impresso de Recebimento/Devolução de Artigos  

- Luvas de procedimento não estéril  

- Caixa plástica com tampa  

- Saco plástico  

- Máscara  

Descrição do 

Procedimento  

- Recolher os artigos sujos, conferir o número de peças  

- Separar artigos por tipo: instrumental pesado, 
material respiratório, elétricos, vidros e delicados  

- Acondicionar em caixa plástica com tampa, lavar as 
mãos e registrar em ocorrência  

- Encaminhar para o expurgo do CME  

- Assinar legível no ato da entrega do material  

- Receber artigos sujos, conferir a quantidade de peças 
e conferir com a identificação  

- Lavar as mãos  

- Separar os artigos por tipo e método de limpeza, 

reservando os delicados  

- Iniciar o processo de limpeza o mais rápido possível  

  

Resultado 

Esperado  

- Receber os artigos sujos de forma segura, controlada 

e com qualidade  

- Separar os artigos por tipo antes da limpeza  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade com os artigos (presença de 
perfuro cortante, falta de peças, incompleto ou quebrado) 
comunicar a enfermeira e registrar em ocorrência  

  

Elaborado por:  Aprovado por:  
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ESTERILIZADO (CME) 

Procedimento: Limpeza Manual de Artigos Sujos no CME 

 

 

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Limpeza Manual de Artigos Sujos no CME  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de limpeza do CME  

Quando  - Ao receber materiais sujos no CME  

Condições 

Necessárias  

- Escovas de cerdas de dimensões e diâmetros variados  

- Solução de limpeza padronizada  

- Esponjas  

- Caixas plásticas para solução de limpeza  

- Pistolas de água com bicos adaptáveis e seringas  

- EPIs: Avental impermeável, óculos de proteção, gorro, 

sapato fechado antiderrapante, luvas de borracha, protetor 

auricular, máscara e óculos  
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ESTERILIZADO (CME) 

Descrição do 

Procedimento  

- Preparar solução de limpeza de acordo com a 
recomendação do fabricante, datando e assinando em local 
visível, observando sempre a necessidade de troca,  

- Lavas as escovas reutilizáveis a cada período, 
observando as condições de uso  

- Receber e separar os artigos de acordo com o padrão  

- Fazer limpeza prévia no instrumental com jatos de água 
para a retirada de matéria orgânica, caso necessário,  

- Imergir os artigos na solução de limpeza padronizada, 
observando se todos os espaços estão preenchidos, pelo tempo 
recomendado pelo fabricante,  

- Friccionar os instrumentos sob água, para evitar 
aerossóis de microorganismos  

- Nos tubulares utilizar preferencialmente pistola com 
jatos de água quente ou seringa para retirada de sujidade 
interna  

- Nos artigos elétricos, a limpeza deve ser feita com 
compressas embebidas na solução de limpeza com posterior 
limpeza com compressa úmida por, no mínimo, duas vezes. 
Não submergir  

- Fazer o último enxágue em água desmineralizada, 

deionizada ou de osmose reversa  

Resultado 

Esperado  

- Remover contaminantes orgânicos e inorgânicos  

- Remover a sujidade visível dos artigos  - Reduzir a 

carga microbiana natural dos artigos  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade com os artigos (presença de 
perfuro cortante, falta de peças, incompleto ou quebrado) 
ou de acidente de trabalho, comunicar a enfermeira e 
registrar em ocorrência.  

  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Secagem dos Artigos após Limpeza Manual 

  Número    Página    
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ESTERILIZADO (CME) 

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Revisão    Data    

Procedimento: Secagem dos Artigos após Limpeza Manual  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após realizar limpeza manual dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Pistola de ar comprimido  

- Campos de algodão  

- Óculos de proteção  

- Máscara  

- Protetor auricular  

- Luvas de procedimento não estéril  

Descrição do 

Procedimento  

- Secar os instrumentos com compressa limpa ou pistola 
de ar comprimido, observando a presença de sujidade  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Separar artigos defeituosos, identificando com uma fita 
o tipo de defeito e a data  

- Lubrificar artigos quando necessário  

- Secar os artigos tubulares com ar comprimido, 
protegendo o local de saída de ar com uma compressa ou gaze 
para evitar aerossóis de microorganismos e observar o nível de 
limpeza  

- Secar os artigos delicados com compressa, 
cuidadosamente, protegendo as pontas, quando houver  
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- Secar os artigos de assistência respiratória com 
compressa ou ar comprimido  

- Conferir novamente o quantitativo de peças  

- Separar por tipo de acordo com o padrão de preparo e 

encaminhar para a área de preparo e embalagem  

Resultado 

Esperado  

- Secar os artigos limpos de forma segura e com qualidade  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Se o artigo apresentar sujidade deve ser realizado 
novamente o processo de limpeza do mesmo  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira 

para tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Desinfecção de Artigos não críticos com álcool a 70%  

 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

  

Procedimento: Desinfecção de Artigos não críticos com álcool a 70%  

  

Quem  - Técnicos de enfermagem do CME e do centro cirúrgico - 

Enfermeira do CME  
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Onde  - Sala de preparo do CME ou do centro cirúrgico  

Quando  - Após realizar limpeza manual dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Compressa não estéril  

- Álcool a 70%  

- Luvas de procedimento não estéril  

Descrição do 

Procedimento  

- Secar o material  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Conferir novamente o quantitativo de peças  

- Aplicar álcool a 70% em toda superfície do material 
com uma compressa não estéril  

- Após a desinfecção com álcool, separar, identificar, 

embalar e armazenar em local adequado  

Resultado 

Esperado  

- Realizar desinfecção de artigos não críticos com álcool a 70% 

de forma segura e com qualidade  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  

  

Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de instrumental cirúrgico 

 

  

  

POP  

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de instrumental cirúrgico  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  
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- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após realizar limpeza dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Tecido de algodão e papel grau cirúrgico  

- Integradores químicos  

- Fita adesiva branca e fita teste para autoclave  

- Compressa não estéril  

- Luvas de procedimento não estéril  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Separar e conferir as pinças e instrumentos conforme a 
caixa a ser preparada e conferir novamente o quantitativo de 
peças  

- Montar as caixas e pacotes  

- Enrolar caixas e instrumentos densos e pesados com 
tecido de campo duplo de acordo com o tamanho, demais 
pacotes podem ser feitos no papel grau cirúrgico  

- Caixas e bandejas devem ser forradas com tecido de 
algodão ou compressas não estéreis de acordo com as 
dimensões do pacote  

- Se houver instrumental com ponta que possa romper o 
papel grau, fazer embalagem dupla de papel grau cirúrgico  

- Colocar um integrador químico em cada pacote de 
instrumental, exceto em pacotes pequenos  

- Fechar as caixas com tecidos e com fita branca adesiva 
e fita teste para autoclave. Todos os pacotes devem estar 
identificados com nome da caixa, quantidade de peças, cor 
da marcação do instrumental, nome do cirurgião (quando for 
o caso), data de preparo e de validade, ciclo de esterilização 
da autoclave e o nome de quem preparou a caixa  

- Instrumental embalado e esterilizado em tecido de 
algodão tem validade de 07 dias  

- Instrumental embalado e esterilizado em papel grau 
tem validade de 03 meses  
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- Encaminhar para a esterilização em autoclave  

Resultado 

Esperado  

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de material de consumo (compressas, ataduras, faixas de Smarch, 

algodão ortopédico e malha tubular) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de consumo (compressas, ataduras, 

faixas de Smarch, algodão ortopédico e malha tubular)  

Quem  - Técnicos de enfermagem do CME  - Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após receber material do almoxarifado ou da sala de limpeza 

(apenas no caso da faixa de Smarch)  

Condições 

Necessárias  

- Papel grau cirúrgico  

- Atadura não estéril  

- Faixa de Smarch  

- Malhar tubular  

- Algodão ortopédico  

- Compressa não estéril  

- Luvas de procedimento não estéril  
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Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Retirar os produtos das embalagens originais  

- Inspecionar a funcionalidade e qualidade do material  

- Separar material não adequado para esterilização  

- Montar kits com 05 compressas para formar um pacote 
e embalar em papel grau  

- Preparar a malha tubular, cortando um tamanho de 
aproximadamente 01 metro e meio, enrolar e deixar pontas 
livres e de fácil acesso  

- Testar funcionalidade da faixa de Smarch em caso de 
reprocessamento, enrolar a faixa e embalar com uma gaze 
para manter a faixa enrolada - Montar pacotes individuais de 
atadura, malha tubular, algodão ortopédico e faixa de 
Smarch no papel grau  

- Todos os pacotes devem estar identificados com data 
de preparo e de validade, ciclo de esterilização da autoclave 
e o nome de quem preparou o pacote  

- Encaminhar para a esterilização em autoclave  

- Encaminhar compressas não adequadas para 

esterilização para sala de limpeza  

Resultado 

Esperado  

- Preparo adequado e seguro do material de consumo  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de material termossensível para ser encaminhado para empresa de 

esterilização externa 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    
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Procedimento: Preparo de material termossensível para ser encaminhado 

para empresa de esterilização externa  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após receber material da sala de limpeza  

Condições 

Necessárias  

- Impresso de encaminhamento do material  

- Sacos plásticos  

  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Separar e conferir os instrumentos  

- Conferir novamente o quantitativo de peças  

- Separar e embalar em sacos plásticos o material a ser 

encaminhado  

- Identificar em impresso próprio o material a ser 
encaminhado e sua quantidade  

- Encaminhar para a esterilização externa  

- Materiais a serem encaminhados: canetas de bisturi, 
umidificador, cânula de Guedel, material de fisioterapia 
respiratória, ambú, cabo de fibra ótica, ótica, pinças e 
instrumentos de artroscopia, cabo de Shaver, ponteira de 
radio frequência, bateria de trépano ortopédico e lâminas de 
Shaver (que só devem ser reprocessadas no máximo 3 vezes).  

  

Resultado 

Esperado  

- Preparo e encaminhamento adequado do material a ser 

esterilizado externamente  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  
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 Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado  

 

POP  

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após recebimento de material limpo ou após realizar 

limpeza dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Tecido de algodão e papel grau cirúrgico  

- Integradores químicos  

- Fita adesiva branca e fita teste para autoclave  

- Compressa não estéril e luvas de procedimento não estéril  

- Protocolo de recebimento e retirada de material do 

cirurgião e consignado  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Separar e conferir as pinças e instrumentos conforme 
a caixa a ser preparada  

- Montar as caixas e pacotes  

- Enrolar caixas e instrumentos densos e pesados com 
tecido de campo duplo de acordo com o tamanho  

- Demais pacotes podem ser feitos no papel grau  

- Caixas e bandejas devem ser forradas com tecido de 
algodão ou compressas não estéreis de acordo com as 
dimensões do pacote  
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- Se houver instrumental com ponta que possa romper o 
papel grau, fazer embalagem dupla de papel grau  

- Colocar um integrador químico em cada pacote de 
instrumental, exceto em pacotes pequenos  

- Fechar as caixas com tecidos e com fita branca 
adesiva e fita teste para autoclave  

- Todos os pacotes devem estar identificados com nome 
da caixa, quantidade de peças, cor da marcação do 
instrumental, nome do cirurgião (quando for o caso), data de 
preparo e de validade, ciclo de esterilização da autoclave e o 
nome de quem preparou a caixa  

- Toda movimentação (recebimento e retirada) deve ser 
registrado em protocolo  

- Encaminhar para a esterilização em autoclave  

Resultado 

Esperado  

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado 

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Após o preparo do material  
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Condições 

Necessárias  

- Caixas, bandejas e outros artigos devidamente embalados  

- Rack com cestos aramados e carrinho da Autoclave  

- Impresso de Controle de Cargas das Autoclaves  

- Impresso de Monitorização da Esterilização  

- Caneta  

- Luvas protetoras  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Checar identificação dos pacotes  

- Utilizar somente 80% da capacidade da câmara 
interna, para facilitar a circulação do vapor entre os 
pacotes, estando estes a pelo menos 2,5 cm de distância uns 
dos outros  

- Não permitir que os pacotes toquem as paredes, piso 
ou teto da Autoclave - Organizar a carga com pacotes de 
maior tamanho na parte inferior do rack e os mais leves na 
parte superior  

- Posicionar bacias, frascos, cubas e outros artigos que 
tenham concavidade com abertura voltada para baixo, para 
facilitar escoamento de condensado - Quando for carga de 
material implantável, posicionar o teste desafio na direção 
do dreno da Autoclave  

- Registrar todos os ciclos nos impressos próprios de 

controle e monitorização  

Resultado 

Esperado  

- Esterilização efetiva e segura em Autoclave  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Teste biológico e Teste biológico Desafio 

 

POP 

PROCEDIMENTO 

Número    Página    

Revisão    Data    
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Procedimento: Teste biológico e Teste biológico Desafio  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Primeiro ciclo de esterilização do dia e ciclos de material 

implantável  

Condições 

Necessárias  

- Pacote Pronto de teste biológico  

- Ampola de controle do teste biológico  

- Incubadora  

- Cesto Inox  

- Impresso de registro do teste biológico  

- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- Identificar o teste biológico colocando o número da 

Autoclave e data  

- Posicionar o cesto inox no local mais próximo do 

dreno  

- Realizar o ciclo normalmente  

- Retirar o pacote pronto após resfriamento  

- Abrir o pacote, retirar a ampola do teste, incubar 
junto com a ampola piloto - Retirar o indicador químico e 
registrar no impresso próprio, identificando a carga  

- Após incubação, registrar o resultado na folha de 

monitoramento  

- O teste biológico deve ser realizado sempre na 
primeira carga do dia e nas cargas de material implantável  

- Liberar a carga após a leitura do resultado do teste, 

que acontece após 3 horas de incubação das ampolas  
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Resultado 

Esperado  

- Teste biológico e teste biológico desafio realizado com 

segurança e resultado satisfatório  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de resultado não satisfatório, comunicar 

imediatamente a  

Enfermeira e não realizar nenhum ciclo na Autoclave  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Teste Bowie & Dick 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Teste Bowie & Dick  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Ciclo antes da primeira carga de esterilização do dia  

Condições 

Necessárias  

- Pacote Pronto de teste B&D  

- Cesto Inox  

- Impresso de registro do teste B&D  

- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- Identificar o teste B&D colocando o número da 

Autoclave e data  

- Colocar o pacote pronto de teste B&D no cesto inox  

- Posicionar o cesto inox no local mais próximo do 
dreno e com a Autoclave vazia  

- Realizar o ciclo programado a 134º C por 3,5 minutos 
sem o processo de secagem  
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- Retirar o pacote pronto após resfriamento  

- Abrir o pacote, retirar a folha de teste B&D, 
verificando se o resultado foi satisfatório ou não  

- Registrar o resultado na folha de monitoramento e na 

ocorrência  

- Complementar os dados de identificação na folha de 

monitoramento  

Resultado 

Esperado  

- Teste Bowie & Dick realizado com segurança e resultado 

satisfatório  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de resultado não satisfatório, comunicar 

imediatamente a  

Enfermeira e não realizar nenhum ciclo na Autoclave  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Manuseio da Autoclave SERCON (autoclave 01) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Manuseio da Autoclave SERCON (autoclave 01)  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Manuseio da Autoclave 01  

Condições 

Necessárias  
- Luvas de proteção  
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Descrição do 

Procedimento  

- Abrir manualmente a porta da autoclave até o final 
permitindo que o SENSOR DE PORTA ABERTA que fica na 
parte inferior do equipamento identifique o início do 
processo  

- Montar a carga conforme necessidade do setor  

- Fechar a porta manualmente até vedar totalmente a 

porta, permitindo que o  

SENSOR DE PORTA FECHADA identifique essa etapa  

- Selecionar no painel o comando PORTA, em seguida o 
comando FECHAR e em seguida o comando OK  

- Aguardar aproximadamente 15 segundos para o 
ponteiro de PRESSÃO DE AR NA REDE e o ponteiro de AR NA 
GUARNIÇÃO NA PORTA subirem até atingir calibração. 
Observar neste momento um disparo (um som) de  

IMPACTO na porta  

- Em seguida selecionar o ciclo desejado:  

• 06 para Instrumental (tempo de esterilização: 05 

mim; temperatura:  

134ºC e tempo de secagem: 20 mim)  

• 10 para Bowie & Dick (tempo de esterilização: 04 

mim; temperatura:  

134ºC e tempo de secagem: 01 mim)  

• 11 para carga Mista (tempo de esterilização: 05 mim; 

temperatura:  

134ºC e tempo de secagem: 15 mim)  

- Seleciona o comando PARTIDA  

- Todos os ciclos operam com o seguinte: tempo de 
vácuo: 10 segundos e número de pulsos de vácuo: 04 pulsos  

- Ao término do ciclo, é dado um alarme sonoro e 
visual, e o operador deverá acionar o comando OK  

- Esperar alguns segundos e abrir até o meio da porta  

- Retirar o material esterilizado com segurança  
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Resultado 

Esperado  

- Manuseio seguro da Autoclave  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Manuseio da Autoclave CISA (autoclave 02) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Manuseio da Autoclave CISA (autoclave 02)  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Manuseio da Autoclave 02  

Condições 

Necessárias  
- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- Ligar a autoclave ativando o botão LIGA-DESLIGA 

(ON/OFF)  

- Abrir a porta pressionando uma vez o comando ABRE 

PORTA  

- Carregar a autoclave manualmente ou através de 
carro interno, com o material a ser esterilizado  

- Aguardar a pressão na câmara externa atingir 2,0 

(JAQUETA)  

- Fechar a porta pressionando e segurando o comando 
FECHAR PORTA até que a porta feche totalmente  
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- Selecionar o comando INICIAR CICLO  

- Escolher entre as opções: B&D, TECIDOS ou 

INSTRUMENTOS  

- Após a seleção de um dos ciclos, pressionar o botão 
INICIAR para continuar, aparecerá a tela de INSERÇÃO DE 
CÒDIGO DO OPERADOR,  

selecionar 1111 e confirmar o código 
apertando ENTER - Selecionar o tipo de 
carga padronizando como CESTOS  

- Selecionar o botão INICIAR  

- Após iniciar o ciclo aparecerá uma tela mostrando as 
fases do ciclo de esterilização  

- Se o ciclo for encerrado regularmente, será disposta 
a tela de FIM DE CICLO  

- Deve ser apertado em qualquer ponto da tela para 
retorno ao menu principal e selecionar ABRE PORTA  

- Ao término da esterilização é dado um alarme sonoro 

e visual  

- Aguardar alguns segundo e abrir a porta  

- Retirar o material esterilizado com segurança  

Resultado 

Esperado  

- Manuseio seguro da Autoclave CISA  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

 Procedimento: Armazenamento e distribuição de material estéril 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    
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Procedimento: Armazenamento e distribuição de material estéril  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Após esterilização do material e do preparo com álcool a 

70% dos artigos não críticos  

Condições 

Necessárias  

- Estantes e caixas plásticas com tampa  

- Sacos plásticos  

- Protocolo de distribuição e entrega  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavar as mãos  

- Após esterilização realizar armazenamento dos 
materiais no arsenal, respeitando tamanho e peso (mais 
pesados, embaixo e mais leves, em cima)  

- Respeitar a organização pré-estabelecida  

- Deixar identificações visíveis para facilitar a 

distribuição  

- Registrar no protocolo de distribuição e entrega a 
saída de materiais em menor quantidade e maior demanda 
(trépanos, caixas de mão, de pé, ortopedia delicada, 
material de artroscopia, material de cirurgião e cirurgião 
dentista)  

- Atender as demandas das unidades sempre que 

possível  

Resultado 

Esperado  

- Rastreamento do material e entrega adequada do material 

estéril para as unidades  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  
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CME – Controle de data limite de utilização 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Regional de Posse 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 01 

 

 

CME – Controle de data limite de utilização 

 EXECUTANTE: Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

• Garantir que os materiais sejam utilizados com embalagem íntegra dentro do 

prazo máximo de vida do processo de esterilização. 

 

Etapas do Processo:  

• Data limite de uso do produto esterilizado: é prazo estabelecido em cada 

instituição, baseado em um plano de avaliação da integridade das embalagens, 

fundamentado na resistência das embalagens, eventos relacionados ao seu 

manuseio (estocagem em gavetas, empilhamento de pacotes, dobras das 

embalagens), condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e 

rotatividade do estoque armazenado;  

• Tecido de algodão- 7 dias  

• Embalagem Tyvec e papel grau cirúrgico- validade 03 meses  

• Embalagens SMS - validade de 6 meses  
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• O tempo de vida só deve ser considerado se a embalagem estiver íntegra. A perda 

da esterilidade de um material está associada a eventos relacionados. O usuário 

deve inspecionar visualmente a integridade da embalagem antes da abertura do 

pacote.  

• Disponibilizar identificação do processo e prazo de validade (2 meses para SMS 

e 03 meses para papel grau cirúrgico e tyvec) a partir da data de preparo.  

• Realizar a conferência de validade dos materiais no tecido de algodão 

diariamente, e nas demais embalagens, na última semana do mês, retirando os 

materiais a vencerem em 5 dias e todos aqueles que não apresentarem a 

integridade das embalagens. 

• Reprocessar os materiais trocando todos os insumos (embalagens). 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

 

CME – Leitura de teste Biológico 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Regional de Posse 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 02 

 

 

CME – Leitura de teste Biológico 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 
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Objetivo: 

• Monitorar o processo de esterilização  

 

Etapas do Processo:  

• Realizar o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico 

semanalmente, na primeira carga do dia e em pacotes disponíveis pelo CME. 

• Colocar a ampola-teste dentro do pacote-teste e processe-o juntamente com o 

restante da carga.  

• Retirar a ampola-teste do pacote processado no vapor e deixar resfriar por 10 

minutos. 

• Posicionar a ampola-teste inclinando-a (ângulo de 45o ) na posição central do 

compartimento específico. Empurrá- la para frente. A ampola de vidro quebrará 

no interior da ampola de plástico. Dar leves batidas no fundo da ampola para que 

o líquido se misture rapidamente á tira com bacilo.Incubar o indicador biológico 

nos compartimentos. 

• Proceder da mesma forma para uma ampola não processada, para utilizá-la como 

controle-positivo.  

• Observar resultado positivo para a ampola controle, ao final de 12 horas  

• Observar resultado negativo para a ampola teste , ao final de 12 horas 

• Observar resultado negativo para a ampola teste, ao final de 24 horas, com 

permanência de coloração azul púrpura. 

• Observar resultado positivo para a ampola teste, ao final de 24 horas, com 

mudança de coloração azul púrpura para amarelo.  

• Registrar os resultados das leituras das ampolas-teste e ampolas-controle no 

impresso de registros. Retirar os rótulos das ampolas e colar ao lado do resultado. 

• Descartar as ampolas em caixa de perfuro-cortantes. 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

CME – Leitura do integrador químico Classe 05 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 03 

 

CME – Leitura do integrador químico Classe 05 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

Objetivo: 

Etapas do Processo: 

• Utilizar no primeiro ciclo de cada dia. 

• Acondicionar o integrador dentro de um pacote individual.  

• Acondicionar todos os instrumentos cirúrgicos dentro da autoclave de modo que 

não ultrapasse 80% de sua capacidade. 

• É importante que o indicador seja posicionado junto ao material que será 

esterilizado em locais diversos da autoclave, de preferência nos pontos de maior 

dificuldade de acesso para o vapor saturado   

• Avaliar mudança de cor, o quadrado que antes rosa, agora deve ser igual ou 

mais escuro que a cor da flecha indicativa.   

• Caso não ocorra a mudança de cor, todo material deve ser esterilizado 

novamente com nova tira de integrador.  

• Registre o resultado na ficha de monitoramento. 

 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

CME – Limpeza de Instrumentos para esterilizar 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 04 

 

 

CME – Limpeza de Instrumentos para esterilizar 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Remover a sujidade dos materiais 

 

Etapas do Processo: 

Limpeza Manual: 

• Fricção com escova macia e/ou esponja, atentando para ranhuras, articulações, 

concavidades e lumens do material. Ex: Instrumentais, circuito respiratório, etc.  

• O artigo deve ser imerso, por completo, em água com detergente enzimático ou 

sabão neutro líquido, friccionado, enxaguado em água corrente abundante e seco. 

Observação: 

• Após a limpeza, deve ser feita revisão de todo material, com cuidado especial 

para ranhaduras e lumens, para detecção de sujidade;  

• A escolha da alternativa de limpeza deve levar em conta a realidade de cada 

unidade e a natureza do artigo a ser processado;  

• O uso dos EPIs pelo servidor, é obrigatório nesta fase.  
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Secagem: Deve ser feita rigorosamente utilizando-se:  

• Pano limpo e seco;  

• Secadoras de ar quente;  

• Ar comprimido.  

 

Produtos de limpeza: 

Detergente Neutro: 

São produtos que contém tensoativos em sua formulação, com a finalidade de 

limpar através de redução da tensão superficial, umectação, dispersão, suspensão e 

emulsificação da sujeira.  

Detergente Enzimático:  

À base de enzimas e surfactantes, não-iônico, com pH neutro, destinado a 

dissolver e digerir sangue, restos mucosos, fezes, vômito e outros restos orgânicos de 

instrumental cirúrgico, endoscópios e artigos em geral. As enzimas que promovem a 

quebra da matéria orgânica são basicamente de três tipos:  

1- Proteases: decompõem as proteínas 

 2- Amilases: decompõem os carbohidratos  

3- Lipases: decompõem as gorduras  

 

CME – Empacotamento dos materiais 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 05 

 

 

CME – Empacotamento dos materiais 
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 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Garantir a esterilidade do material.  

 

Empacotamento: 

• Peso máximo de 5 Kg;  

• Embalagem adequada ao volume do material.  

• Não deixá-los muito apertados, para que o agente esterilizante possa penetrar 

facilmente nem muito folgados para que não se desfaçam, permitindo 

contaminação durante o manuseio.  

Papel grau:  

• É um laminado com duas faces de papel ( uso industrial ) ou uma face de papel e 

outra com filme transparente.  

• Permeável ao vapor e óxido de etileno; 

• Resistente a temperaturas de até 160º C;  

• Impermeável a microorganismos, oferecendo segurança ao material esterilizado;  

• Validade de esterilização de acordo com as condições de estocagem e integridade 

da embalagem;  

• Não pode ser reaproveitado porque torna-se impermeável ao agente esterilizante 

após uma esterilização;  

• O ar deve ser removido ao máximo da embalagem para evitar ruptura dos pacotes 

por expansão do mesmo. 

 

Identificação: 

Todo o material a ser esterilizado deve ser identificado na própria fita ( ou 

etiqueta ) adesiva com os seguintes dados:  

• Identificação do material ( curativo, etc );  
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• data;  

• assinatura legível do servidor que preparou.  

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 06 

 

 

CME – Limpeza de tubos de aspiração e oxigenio ( silicone 

ou látex) 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Remover a sujidade dos materiais 

 

Etapas do Processo: 

Após uso, passar em jato de água corrente imediatamente, para retirar excesso de 

matéria orgânica; • Imergir em solução de sabão neutro de 20 a 30 minutos;  

• Levar para pia, friccionando toda extensão da borracha para retirada total da 

sujidade;  

• Enxaguar em água corrente;  

• Colocar para escorrer o excesso de água em suporte;  

• Encaminhar para preparo, após inspeção visual;  

• Todo tubo usado em procedimento de grande sujidade ( pús, fezes, etc ) deve ser 

desprezado no local do procedimento;  
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• Os tubos novos devem ser lavados antes do preparo;  

• Separar por tamanho ( máximo 1,50m ), enrolar em círculo frouxo 

• Fixar e identificar 

• Encaminhar para esterilização  

OBS:  As borrachas deverão ser preparadas ainda úmidas internamente, para 

facilitar a penetração de vapor no lúmem. 

 

 

Desinfecção química de material 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

USO DO ACÍDO PERACÉTICO 

 EXECUTANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM Emissão: 20/09/21 

Revisão: 20/09/22 

Objetivo:  

 

• Promover processo de desinfecção de alto nível dos artigos 

semicríticos, por meio de imersão em ácido peracético 

0,25%. 

 

Recursos necessários:  

• EPIs; 

• Solução de ácido Peracético; 
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• Recipiente de polietileno ou similar, com tampa; 

• Água potável; 

• Compressas gaze não estéreis; 

• Frasco graduado ou Seringa 20ml;  

• Saco plástico;  

• Pinça longa;  

 

 

 

 

Etapas do Processo:  

Diluição do Produto:  

•  Higienizar as mãos;  

•  Paramentar-se com os  

• Colocar água potável no recipiente, de acordo com o 

volume desejado e concentração do ácido disponível, 

conforme tabela abaixo; 

• Utilizar o frasco graduado ou seringa para medir o volume 

de Ácido Peracético concentrado; 

• Adicionar o ácido concentrado (com cuidado para não 

respingar) no recipiente com água;  

• Identificar o recipiente contendo: nome da solução, data, 

horário, nome e assinatura de quem preparou. 

Volumes para preparar UM LITRO de solução pronta 

para uso (0,25%): 

 

Concentração do Ácido 

disponível na Unidade 

Volume Ácido 

Concentrado 

Volume Água 

3% 83ml 917ml 

4% 62,5 ml 937,5 ml 

4,5% 55,5 ml 944,5 ml 

5% 50 ml 950 ml 
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Testagem do Produto: 

• Higienizar as mãos; 

• Diariamente, antes da utilização, fazer validação com fita para 

medir a concentração de Ácido Peracético visando verificar a 

conformidade da concentração; 

• Mergulhar a região absorvente da fita na solução diluída por 01 

segundo.  

• Remover o excesso da amostra agitando cuidadosamente.  

• Após 30 segundos comparar a cor da ponta da fita com as cores 

padrões que constam no frasco;  Se concentração estiver 

adequada (cor mais escura), seguir para utilização;  

• Se concentração estiver inadequada, descartar a solução e 

realizar nova diluição. 

Utilização:  

• Higienizar as mãos; 

• Paramentar-se com os EPIs indicados  

• Desconectar as peças e lavar o material com água e sabão antes 

da exposição ao agente desinfetante;  

• Enxaguar o material abundantemente em água corrente, para 

remoção completa do de detritos;  

• Deixar escorrer a água do material e/ou secar com compressa de 

gaze, a fim de não deixar água no material evitando a diluição da 

solução;  

• Imergir totalmente o material na solução de ácido peracético;  

• Tampar o recipiente;  

• Respeitar o tempo de exposição definido pelo fabricante (10 à 30 

min);  

• Retirar (utilizando luvas de procedimento e óculos de proteção) o 

material da solução com auxílio da pinça longa;  

• Enxaguar (utilizando luvas e óculos de proteção), os artigos com 

água limpa em abundância, para remover o odor e qualquer 

resíduo químico do ácido peracético, que possa causar danos à 

pele e mucosas.  

• Secar com compressa de gaze;  

• Acondicionar material em saco plástico;  

• Rotular com a data da embalagem e nome do profissional 

responsável;  

• Higienizar as mãos;  

• Manter ambiente de trabalho limpo e organizado. 

        Precauções para manuseio seguro 
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• Não deve entrar em contato com materiais orgânicos;  

• Manter afastado do calor (atenção: pode incendiar sobre ação 

do calor);  

• Manter afastado de produtos incompatíveis (ácidos, bases, 

metais, sais de metais pesados, sais de metal em pó, agentes 

redutores e materiais inflamáveis); Medidas de higiene 

• Em caso de derramamento, remover imediatamente a roupa e os 

sapatos contaminados;  

• Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo;  

• Não comer, beber ou fumar durante o uso 

 Derramamentos: 

• Em caso de derramamento evacuar a unidade imediatamente e 

entrar em contato com o SESMT  

• Em caso de intoxicação entrar em contato com CIT - Goiás - 0800-

646-4350. 

 

 

 

Responsável pela elaboração:  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Estrutura Organizacional -Normas Do Funcionamento Do Laboratório 

Farmacêutico ou bioquímico: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h – conforme escala; 

Técnicos de laboratório (plantonista): das 07h às 19h – conforme escala; 

Auxiliares técnicos: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das 07h às 

16h; 

Auxiliar administrativo: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das 07h às 

16h. 

Do atendimento: 

Pacientes dos PSF’s serão atendidos quando encaminhados pelos mesmos, portando a 

guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo o nome, idade, 
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procedência, descrição completa do exame desejado e assinatura do médico com o 

CREMEG; 

Pacientes do ambulatório serão atendidos quando encaminhados, via ambulatório, 

portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo o nome, idade, 

procedência, descrição completa do exame desejado e assinatura do médico com o 

CREMEG; 

Pacientes do Pronto Atendimento - Urgência∕Emergência serão atendidos quando 

ingressos neste setor e solicitado pela equipe médica, com atenção preferencial e 

prioritária, mediante solicitação do SUS, devidamente preenchida e assinada. 

Do horário de coleta e recebimento de exames: 

Pacientes do ambulatório e PSF’s: de segunda a sexta-feira das 07h às 09:30h, excluindo 

os feriados, seguindo a rotina; 

Pacientes internados serão atendidos quando encaminhados, via internamento, com a 

guia de solicitação do SUS devidamente preenchida e assinada pelo médico, dentro das 

24 horas de funcionamento, seguindo as normas e rotinas; 

Do Pronto Atendimento - Urgência∕Emergência serão atendidos quando encaminhados, 

via Emergência, com a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida e assinada 

pelo médico, nas 24 horas de funcionamento, seguindo as normas e rotinas, com atenção 

preferencial e prioritária. 

Da realização dos exames: 

PSF’s e ambulatório: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h, excluindo feriados, 

seguindo a rotina; 

Pacientes internados: 24 horas, seguindo a rotina; 
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Da entrega de resultados: 

PSF’s e ambulatório: 7 dias úteis – de segunda a sexta-feira das 15h às 16:30h; 

Pacientes internados: 2 horas após a coleta – sendo o exame encaminhado mediante protocolo 

por um profissional do setor para o posto de enfermagem; 

Emergência: 1 hora após a coleta – sendo o exame encaminhado mediante protocolo por um 

profissional do setor para o posto de enfermagem. 

Das escalas de serviço e plantões: 

As trocas de escalas e plantões somente serão concedidas mediante solicitação previa da chefia 

imediata e devidamente registrada no Livro de Ocorrências. 

As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre descartáveis (25∕8 ou 

30∕9); 

Para a realização de punção digital, usar somente lancetes descartáveis ou agulhas do tipo 

BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da coleta; 

O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser dividido em 

pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI; 

O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em recipiente 

apropriado com tampa; 

Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um chumaço de 

algodão embebido em álcool absoluto, álcool à 70% ou álcool iodado; 

O garrote utilizado na coleta de sangue deverá está sempre limpo (lavado) e deverá ser lavado 

após cada coleta; 

Durante a coleta de sangue, retirar o garrote antes de retirar a agulha; 

Observar o silêncio e comunicar-se em tom baixo dentro do setor; 

Manter a higiene pessoal; 

Evitar discussões na presença de pacientes e familiares; 

Não realizar refeições no ambiente de trabalho; 

Não fumar no ambiente de trabalho ou em qualquer outra dependência interna do hospital; 

Respeitar sigilo e ética, sendo falta grave a divulgação de qualquer informação relativa a exames, 

mesmo tratando-se de funcionário da instituição; 

Usar os EPI’s adequados e necessários para a realização das tarefas dentro do laboratório; 

Registrar toda e qualquer ocorrência no Livro de Ocorrências. ; 
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As notificações compulsórias deverão ser entregues semanalmente à Coordenação de 

Enfermagem; 

O BPA deverá ser emitido em duas vias e entregue mensalmente, até o dia 21, sendo uma cópia 

para a Direção e outra para o SAME. 
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3.1 Recomendações Gerais Para O Funcionamento Do 
Laboratório 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO 

LABORATÓRIO 

NORMAS DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 

"A colheita da amostra constitui a primeira fase da análise do produto". 

Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o serviço de 

colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver sincronismo entre 

a remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises. 

As amostras para exames físico-químicos deverão ser enviadas separadas daquelas 

destinadas a exame microbiológico. 

Sempre que possível, tais amostras devem ser enviadas em sua embalagem original, 

para evitar modificações em suas características originais. Quando tal procedimento 

for inviável, em função do volume mínimo disponível para colheita, aceitar-se-á o 

fracionamento pela pessoa que a efetuar, desde que o mesmo seja realizado em 

condições adequadas, cabendo nesse caso, ao fracionador da amostra, toda a 

responsabilidade pela modificação das características iniciais do produto. 

As amostras para exames físico-químico deverão ser acondicionadas em recipientes 

limpos e íntegros (sem perfurações, rachaduras, etc.) na quantidade mínima de 500 

(quinhentos) gramas. Quando o peso unitário não atingir o mínimo aqui estabelecido, 

deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para se obter aquele 

quantitativo. Neste caso, cuidados especiais são necessários para que todas as unidades 

pertençam ao mesmo lote, partida, data de fabricação, etc., a fim de serem mantidas 

as características de homogeneidade da amostra. 

Em casos especiais, a amostra poderá ser acompanhada de relatório adicional, 

contendo informações que possam auxiliar o analista na condução do seu trabalho. 

Somente serão aceitas pelo laboratório as amostras que vierem acompanhadas de 

indicação precisa do(s) tipo (s) de exame (s) a ser (em) realizados. 
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Providências especiais deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre a 

colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível, 

recomendando-se que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem em 

estocagem intermediária entre o ponto de colheita e o laboratório. 

Somente serão aceitas para análise, amostras que houverem sido acondicionadas em 

embalagem lacrada pela pessoa que efetuou a colheita, sugerindo-se, para tal, a 

utilização de lacre ou outro tipo de fechamento hermético, que não possa ser violado 

sem que se torne evidente. Tal providência se faz necessária para evitar a substituição 

ou adulteração da amostra entre o ponto de colheita e o laboratório, com reflexos no 

resultado da análise. 

Todas as amostras que chegarem ao laboratório em condições diferentes das aqui 

preconizadas, serão recusadas, cabendo ao laboratório notificar, à pessoa que realizou 

a colheita, as razões da não aceitação. 

 

NORMAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS 

LIMPEZA 

2.1.1. Todo material de laboratório deve ser impecavelmente limpo, para que não 
haja influência de resíduos das análises anteriores nas posteriores. Esses resíduos 
devem ser solúveis em água, ácidos, bases, solventes orgânicos ou em mistura 
sulfocrômica. 

2.1.2. Nunca usar um recipiente ou aparelho qualquer duas vezes, sem lavá-lo 
antes, mesmo que ele venha a conter a mesma substância. 

2.1.3. É conveniente sempre usar escova, para a limpeza perfeita do material. 

Depois de limpos, devem ser enxaguados com água corrente, 3 a 4 vezes, depois 

com água destilada, também 3 a 4 vezes e secados em estufa. 

2.1.4. Depois de limpos e secos devem ser guardados nos respectivos lugares, 
evitando sempre o contato manual quando são vidros de análises. Os materiais depois 
de limpos devem ser tampado com algodão para evitar que poeiras penetrem dentro 
dos frascos prejudicando as análises. 

2.1.5. Na limpeza de materiais de vidro difíceis de serem limpos com solventes 
orgânicos, usa-se mistura sulfocrômica que limpa o resíduo por oxidação. A mistura 
sulfocrômica é preparada com bicromato de potássio e ácido sulfúrico, da seguinte 
maneira: Dissolve-se 100 g de bicromato de potássio em quantidade mínima de água 
e completa-se o volume até 1000ml com ácido sulfúrico concentrado. Deve-se 
conservar a solução em vidro escuro, provido de rolha esmerilhada. Deve-se limpar o 
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material com a mistura sulfocrômica e em seguida enxaguar com água várias vezes, 
depois passar água destilada e secar em estufa. Na falta de mistura sulfocrômica usa-
se HCℓ concentrado. Devido à sua alta reatividade, na manipulação e preparo da 
mistura sulfocrômica devem ser observados: 

a) O uso de luvas de borracha. 

b) Dissolver o bicromato em água e depois adicionar o ácido, cuidadosamente, 
para evitar respingar, sob contínua agitação. 

c) Não fazer esta agitação â velocidade elevada; deve ser sempre lenta para evitar 
espargimento. 

d) A solução quando nova ou ativa tem cor castanho avermelhado, com o tempo e 
uso torna-se esverdeada, devendo ser substituída. 

e) Para jogar a mistura fora, deve-se abrir a torneira da pia antes de derramá-la e 
então despejá-la aos poucos e espaçadamente. 

2.1.6. Para limpeza de materiais de vidro de diâmetro pequeno, tais como 
pipetas, pode-se encher uma proveta grande (1000ml) e colocar as pipetas dentro, 

com o bico para cima, no fundo da proveta deve-se colocar uma esponja de nylon para 

amortecer a batida com o fundo da proveta. 

2.1.7. O laboratório deve estar sempre limpo, evitando-se acúmulo de vidros e 
outros objetos de uso sobre as mesas e pias. 

2.1.8. As amostras devem ser guardadas em armários próprios, arrumadas de tal 
modo que se torne fácil a localização de qualquer uma delas em determinado 
momento. 

2.1.9. As gavetas devem ser constantemente arrumadas evitando-se acúmulo 

de materiais desnecessários e fora de uso que deverão ser encaminhados à oficina ou 

almoxarifado. 

2.1.10. As pastas individuais de resultados analíticos devem ficar em lugar próprio, 
de fácil localização para evitar-se que se extraviem, sendo de inteira responsabilidade 
do analista ao qual pertence. 

2.2. REGRAS DE SEGURANÇA 

2.2.1. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham 
arestas cortantes. Todo material quebrado deverá ser desprezado. 

2.2.2. Sempre adicione ácidos à água, nunca água à ácidos. 

2.2.3. Não retornar os reagentes aos vidros primitivos, mesmo que não tenham 
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sido usados, coloque os sólidos em um recipiente especial para refugos químicos. Os 
líquidos, quando não forem inflamáveis, podem ser despejados na pia, com bastante 
água corrente. 

2.2.4. Lubrificar os tubos de vidro, termômetros etc..., antes de inseri-los em uma 
rolha. Proteger as mãos com luvas apropriadas ou enrolar a peça de vidro em uma 
toalha, nesta operação. 

2.2.5. Ter muita cautela quando for testar um produto químico por odor; não 
coloque o produto ou frasco diretamente sob o nariz. 

2.2.6. Utilizar a capela sempre que for trabalhar uma reação que liberte fumos 
venenosos ou irritantes. 

2.2.7. Nunca deixe sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou que 
reaja violentamente. 

2.2.8. Improvisações são o primeiro passo a um acidente. Use material adequado. 

2.2.9. Feche com cuidado as torneiras de gás, evitando o seu escape. 

2.2.10. deixar sobre a mesa, vidro quente, pois podem pegá-lo inadvertidamente. 

2.2.11. trabalhar.com inflamáveis perto dos bicos de gases acesos ou resistências 
elétricas ligadas. 

2.2.12. Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com a abertura dirigida contra 
si ou outrem. Dirija-o para dentro da capela. 

2.2.13. aquecer reagentes em sistemas fechados. 

2.2.14. nca fumar dentro de um laboratório. 

2.2.15. igar o exaustor toda vez que houver escape de vapores ou gases no 
laboratório. 

2.2.16. Antes de proceder, uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, 
faça uma, em escala, na capela. 

2.2.17. Ter completa consciência da localização do chuveiro de emergência, 
lavadores de olhos e extintores, sabendo como usá-los corretamente. 

2.2.18. pipetar líquidos cáusticos ou venenosos com a boca. Usar aparelhos 
apropriados. 

2.2.19. qualquer momento esteja consciente do que estiver fazendo. 

2.2.20. Após trabalhar com material tóxico, devemos limpar esmeradamente as 
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mãos, o local de trabalho e os materiais. 

2.3. ACIDENTES 

2.3.1. Qualquer acidente deve ser comunicado ao responsável pelo laboratório. 

2.3.2. Corte ou ferimento mesmo leve, deve ser desinfetado e coberto. 

2.3.3. Queimaduras com fogo ou material quente deve ser tratado com pomada 
apropriada (Picrato de Butesin) ou Ácido Pícrico. 

2.3.4. Queimaduras com ácido devem ser lavadas com muita água e em seguida com 
solução de Bicarbonato de Sódio. 

2.3.5. Queimaduras! com bases, devem ser lavadas com muita água, e em seguida 
com uma solução de 2% 

de ácido bórico ou acético. 

2.3.6. Queimaduras com fenol devem ser lavadas com muito álcool. 

2.3.7. Intoxicação com ácidos, tomar bastante leite e consultar um médico. 

2.3.8. Intoxicação com sais, idem ao item anterior. 

2.3.9. Intoxicação com gases ou vapores, respirar ar puro e consultar um médico. 

2.3.10. nca devemos perder a calma dentro de um laboratório. 

2.4. CUIDADOS GERAIS DE LABORATORIOS 

Para evitar acidentes, devemos observar as seguintes instruções: 

2.4.1. Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis que 
possam dificultar as análises. 

2.4.2. Nunca esquecer líquidos inflamáveis diretamente na chama do Bico de 
Bunsen; use para isso chapas elétricas. 

2.4.3. Os recipientes contendo líquidos, quando se inflamam devem ser cobertos 
com vidros de relógio, cápsula de porcelana ou outro objeto qualquer, para que 
seja impedida a entrada de ar, apagando-se deste modo o fogo. 

2.4.4. É inútil jogar água em fogo produzido por líquidos inflamáveis que não são 
solúveis em água. Apague o fogo com extintores. 

2.4.5. Nunca use extintores de líquidos em circuitos elétricos, use sempre o extintor 
de CO2. 
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2.4.6. Nunca feche hermeticamente os aparelhos ou recipientes onde há o 
desprendimento de gases. 

2.4.7. Quando trabalharmos com papel de filtro de análise quantitativa devemos 
limpar as mãos muito bem, para evitarmos erros de análises. 

2.5. CUIDADOS COM A BALANÇA 

2.5.1. As balanças analíticas nunca devem ficar em uma posição tal, que sofram a 
influência de vibrações e correntes de ar. 

2.5.2. Só podemos destravar a balança para verificar de passagem, quando a 
porta da mesma estiver fechada, para evitar a ação das variações externas (ventos, 
respiração do operador, etc). 

2.5.3. Para destravar uma balança, é necessário operar com o máximo cuidado, 
evitando assim atritos e pancadas nos pratos da balança, que podem provocar 
diferença na sensibilidade. 

2.5.4. Todos os materiais colocados na balança para serem pesados devem ser 
previamente tarados, evitando sempre o contato manual; para isso existem pinças 
especiais. 

2.5.5. Todas as anotações de pesagem devem ser feitas no rascunho para evitar erros 
de cálculos. 

2.6. CUIDADOS QUE O ANALISTA DEVE TOMAR PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS 
MAIS PRECISOS 

2.6.1. As amostras e sub-amostras devem ser representativas do lote do alimento 
que será controlado porque o resultado analítico depende da quantidade de 
amostragem. 

Portanto, a coleta, sub-divisão e homogeneização da amostra deve ser rigorosamente 

cuidadosa. 

2.6.2. Os métodos não trabalhados anteriormente pelo laboratório devem ser 
testados antes de adotados na rotina. 

2.6.3. A repetibilidade do resultado da análise deve ser comprovada mediante 
trocas de amostras com 
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UNIFORMES: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, fechado na 

frente e longo (abaixo dos joelhos). 

CABELOS: permanentemente presos na sua totalidade. Em áreas de controle biológico, 

o uso do gorro é obrigatório (Laboratório de Cultura, Biologia Molecular, Produção de 

Componentes Lábeis Sangüíneos, Laboratório de Microbiologia, Isolamento Reverso, 

Centro Cirúrgico, etc.). 

SAPATOS: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias dentro 

de áreas hospitalar e laboratorial. 

JÓIAS E BIJUTERIAS: deve-se usar o mínimo possível. Não se deve usar anéis que 

contenham reentrâncias, tais como incrustações de pequenos brilhantes ou pedras, 

assim como não se deve usar pulseiras e colares que possam tocar superfícies de 

trabalho e/ou pacientes, vidrarias, etc. 

MAQUIAGEM E PERFUME: a maquiagem é uma grande fonte de partículas na área 

laboratorial e hospitalar, partículas estas que significam perigo ! As maquiagens 

liberam milhares destas partículas, na maior parte aderentes, pois contêm glicerina, 

mica, titânio, entre outras coisas. Entre as maquiagens, o excesso de batom e rímel 

significam, sem dúvidas, um dos maiores problemas, assim como laquê. Os perfumes 

devem ser evitados em ambientes técnicos por inúmeros motivos: são poluentes 

ambientais, muitos pacientes têm intolerância a odores, em função de seu estado de 

saúde e outros em função dos medicamentos que fazem (quimioterapia e 

radioterapia), e podem impregnar ambientes fechados que contenham filtros em ar 

condicionado, agravando o estado de saúde de muitos alérgicos. 

UNHAS: devem ser curtas e bem cuidadas. Não podem ultrapassar a “ponta dos dedos”. 

Preferencialmente sem conter esmalte, principalmente nas áreas de isolamento 

reverso e laboratórios de Cultura Celular. O esmalte libera partículas por micro - 

fraturas. 

ROUPAS PROTETORAS: avental exclusivamente de manga longa, permanentemente 

fechado. Deve ser usado no interior do laboratório, e deve permanecer no vestuário 
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técnico, não devendo ser usado em áreas públicas como: bares, lanchonetes, banco, 

etc. 

ÓCULOS: devem ser usados para todas as áreas as atividades de risco, como 

manipulação de produtos biológicos potencialmente contaminados, produtos químicos, 

além daquelas que portam risco de radiação e/ ou iluminação (uso de óculos especiais 

em presença de lâmpada U.V.). 

MÁSCARAS: devem ser usadas sempre que manipuladas substâncias químicas como alto 

teor de evaporação (além de serem manipuladas em capelas de exaustão), e em 

áreas de alta contaminação com produtos biológicos. As máscaras podem e devem 

ser usadas também no sentido de não contaminarmos o ambiente (isolamento reverso, 

centro cirúrgico, etc.). 

LUVAS: obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico, e com determinados 

produtos químicos. 

 

Recepção Do Paciente Para A Realização De Exame 
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Receber do paciente a guia com a solicitação do exame a ser realizado; 

Verificar se a guia está devidamente preenchida, assinada pelo médico solicitante e 

carimbo com CRM; 

Registrar no sistema o(s) exame(s) solicitado(s); 

Solicitar ao paciente que aguarde ser chamado para a sala de coleta do exame; 

Encaminhar a ficha de cadastro do paciente para a sala de coleta. 

Atencioso e ágil no atendimento ao paciente; 
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Ter atenção ao conferir a guia de solicitação do exame, verificando se a mesma está 

devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo médico solicitante; 

Ter atenção no registro do exame para que não ocorram erros; 

Ser rápido no encaminhamento do registro de exame para a sala de coleta, para que o 

paciente não espere além do tempo necessário. 

Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida, devolver ao 

paciente e solicitar que ele volte ao médico solicitante pedindo que faça as correções; 

Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida e o exame tiver 

caráter emergencial e, o paciente apresentar dificuldades para retornar à unidade que 

solicitou o exame, comunicar a chefia imediata do setor para que a mesma solucione o 

problema; 

Comunicar à Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Recepção De Amostras De Exames E Coletas De Sangue 
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Receber as amostras para a realização de exames dos pacientes; 

Receber as amostras de sangue coletados para a realização dos exames; 

Verificar se as amostras para exames estão acondicionadas da forma correta; 

Observar se não existem alterações visíveis nas amostra recebidas; 

Identificar as amostras para exames com o número de registro e iniciais do paciente; 

Encaminhar as amostrar devidamente identificadas para a realização dos exames 

solicitados. 

Bastante atenção ao receber as amostras para exame, identificando-as imediatamente; 

Bastante atenção no momento da identificação, certificando-se que a amostra pertence 

ao paciente cujo registro se encontra anexo; 

Bastante atenção ao verificar as amostras, verificando se as mesmas estão devidamente 

acondicionadas e se não apresentam alterações visíveis; 

Agilidade no encaminhamento das amostras devidamente identificadas, para que os 

resultados dos exames não atrasem. 
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Se perceber que houve alguma alteração visível em alguma amostra, informar a chefia 

imediata; 

Se perceber que alguma amostra não veio em quantidade suficiente para a realização do 

exame, solicitar nova amostra, especificando a quantidade necessária; 

 

Realização Dos Exames 
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Verificar se as amostras estão devidamente identificadas; 

Verificar se os equipamentos estão calibrados corretamente e prontos para a realização 

dos exames (equipamento por tipo de exame); 

Separar as amostras por tipo de exame a ser realizado; 

Colocar as amostras nos equipamentos, seguindo os protocolos, conforme o exame a ser 

realizado; 

Aguardar que o equipamento (seguindo os protocolos de cada tipo de exame) sinalize o 

término do processamento do exame; 

Encaminhar para o bioquímico a leitura final do equipamento (conforme protocolo de 

cada tipo de exame). 

Ter bastante atenção ao separar as amostras para a realização dos exames; 

Atenção ao seguir os protocolos exigidos para a realização dos exames (por tipo de 

exame); 

Respeitar o tempo necessário (conforme protocolo e∕ou determinação do fabricante do 

equipamento) para o processamento dos resultados das amostras. 

Se os resultados dos exames realizados não apresentarem-se conforme os padrões e∕ou 

mostraram-se insuficientes, informar ao bioquímico para que este avalie os resultados 

e∕ou solicite novas amostras para refazer os exames; 

Se perceber que algum equipamento está fora dos padrões para a realização dos exames, 

informar imediatamente ao bioquímico para que o mesmo providencie a normalização do 

mesmo; 

Comunicar ao bioquímico todas e quaisquer alterações e∕anomalias apresentadas 

durante a execução dos exames; 
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Comunicar a chefia imediata toda e qualquer alteração apresentada pelos equipamentos 

do laboratório para que a mesma solicite o conserto dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

 

Liberação Do Resultado Dos Exames 
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Receber do técnico de laboratório o resultado do exame; 

Conferir se a leitura final do resultado está dentro dos protocolos exigidos para a 

realização do exame (por tipo de exame); 

Encaminhar o resultado do exame para a digitação do mesmo; 

Conferir se a digitação do exame está correta; 

Assinar o resultado do exame; 

Atenção na conferência do resultado do exame, verificando se o mesmo corresponde aos 

protocolos exigidos; 

Ter agilidade no envio do resultado do exame para digitação; 

Se perceber que o resultado do exame apresenta dados insuficientes, solicitar nova 

coleta de amostra; 

Se houver erros na digitação do laudo, devolver para nova digitação com as devidas 

correções; Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na 

execução dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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Entrega De Laudos De Exames 

Receber o laudo assinado pelo bioquímico; 

Protocolar o laudo do exame para ser encaminhado, conforme o setor de solicitação 

(internamento e/ou emergência); 

Protocolar o laudo do exame para entregar ao paciente (PSF’s e/ou ambulatório); 

Entregar o resultado do exame ao paciente, após a assinatura do protocolo; 
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Atenção ao protocolar o laudo do exame, evitando entregar o resultado do exame ao 

paciente errado; 

Agilidade na entrega do laudo do exame nos setores de internamento e emergência; 

Somente entregar o resultado do exame, mediante protocolo. 

Se perceber que protocolou um resultado de forma indevida, providenciar a correção; 

Se não puder se ausentar do local de trabalho para entregar os resultados dos exames 

solicitados no internamento e/ou emergência, comunicar a chefia imediata para que a 

mesma providencie a entrega dos mesmos; 

Limpeza E Higienização Do Laboratório 
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Colocar EPI’s; 

Na falta de algum EPI e/ou algum produto para a execução das tarefas, comunicar a 

chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 
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Preparo Do Material De Coleta (Tubos) – Hematologia 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Laboratório 

POP.7 

Emissão 

 

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (TUBOS) – HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que os tubos utilizados para coleta de material estão dentro dos padrões 

sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Tubos de coleta com tampa, anti-coagulante, etiqueta e caneta. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Observar se os tubos de coleta estão devidamente higienizados; 

Colocar dentro do tubo de coleta a solução anti-coagulante (EDTA): 

A proporção de anti-coagulante é de 50 ml (1 gota) para 5 ml de sangue total, preparado 

na proporção de 10%; 

Etiquetar os tubos antes de encaminhá-los para a sala de coleta, devidamente fechados 

com tampas. 
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Cuidados 

Não iniciar o manuseio com os tubos de coleta sem antes proceder a higienização correta 

das mãos; 

Observar com bastante atenção se os tubos de coleta estão devidamente limpos, antes 

de receberem o anti-coagulante; 

Respeitar a proporção especificada: 50 ml (1 gota) de anti-coagulante para 5 ml de 

sangue total, na proporção de 10%; 

Não se esquecer de etiquetar os tubos de coletas antes de enviá-los para a sala de coleta 

fechados com suas respectivas tampas; 

A quantidade de sangue não precisa ser exata, mas sim aproximada. A homogeniização 

deve ser imediata. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum dos itens necessários ao preparo do material para coleta de sangue, 

comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 

Se perceber alguma avaria nos tubos de coleta, informar a chefia imediata para que esta 

tome providências para a substituição dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

Preparo Do Material De Coleta (Lâminas – Esfregaço) – Hematologia 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Laboratório 

POP.8 

Emissão 

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (LÂMINAS – ESFREGAÇO) – 

HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 
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Resultados esperados 

Assegurar que as lâminas utilizadas para coleta de material estão dentro dos padrões 

sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Lâminas laminadas novas, fita adesiva e lápis. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Verificar se as lâminas estão devidamente higienizadas (desengorduradas, sem corrosão, 

sem mofo e secas); 

Verificar a integridade das lâminas (bordos íntegros e marcados); 

Colocar em uma das lâminas um pedaço de fita adesiva no extremo oposto à franja; 

Colocar na lâmina que contém a fita adesiva, a amostra colhida e com a ajuda de outra 

lâmina nova e limpa realizar o esfregaço; 

Esperar o esfregaço secar; 

Colocar (com o lápis) na fita adesiva as informações necessárias: nome do paciente, 

registro do mesmo e tipo de exame. 

Cuidados 

Nunca iniciar o manuseio das lâminas sem a devida higienização das mãos; 

Observar com atenção ao estado de integridade e higienização das lâminas 

(desengorduradas, bordos íntegros, se corrosão, sem mofo) e se as mesmas estão secas; 

Só utilizar lâminas novas e com bordos íntegros para fazer os esfregaços; 

Ter bastante atenção no momento da identificação da lâmina evitando possíveis erros; 

Para todas as coleta de sangue: 

As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre descartáveis 

(25∕8 ou 30∕9); 

Para a realização de punção digital, usar lancetas descartáveis ou agulhas do tipo 

BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da 

coleta; 

O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser dividido 

em pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI; 

O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em 

recipiente apropriado com tampa; 
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Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um 

chumaço de algodão embebido em álcool absoluto, álcool a 70% ou álcool iodado. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum dos itens necessários para a realização dos esfregaços, comunicar a 

chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 

Se perceber alguma avaria nas lâminas de esfregaço, informar a chefia imediata para 

que esta tome providências para a substituição dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Preparo De Material De Coleta (Tubo De Hemólise) – Hematologia 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Laboratório 

POP.9 

Emissão 

PREPARO DE MATERIAL DE COLETA (TUBO DE HEMÓLISE) – 

HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que os tubos de hemólise utilizados para coleta de material estão dentro dos 

padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Tubos de hemólise. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 
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Certificar-se se os tubos de hemólise foram quimicamente higienizados; 

Certificar-se se os tubos de hemólise que passaram por limpeza rigorosa (teste de 

coagulação) não apresentam restos de detergente, sabão ou arranhões; 

Encaminhar para a sala de coleta os tubos de hemólise. 

Cuidados 

Nunca iniciar o manuseio dos tubos de hemólise sem a higienização correta das mãos; 

Ter bastante atenção, observando se os tubos foram higienizados quimicamente; 

Ter bastante atenção ao estado dos tubos onde serão realizados teste de coagulação, 

certificando-se que estes não apresentam arranhões e∕ou restos de 

detergente∕sabonete. 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber alguma alteração nos tubos, quer por higienização inadequada, quer por 

avaria, informar a chefia imediata para que esta solicite a substituição dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Coleta De Sangue Capilar 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Laboratório 

POP.10 

Emissão 

COLETA DE SANGUE CAPILAR Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 
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Assegurar que a coleta de sangue capilar será feita da forma correta e dentro dos 

padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Algodão, álcool absoluto (ou à 70% ou iodado), lanceta descartável e∕ou agulha do tipo 

BENSAÚDE. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento; 

Realizar a assepsia do local onde será feita a coleta do sangue (face lateral da polpa 

digital, lóbulo da orelha ou calcanhar se for recém-nascido) friccionando suavemente 

para evitar traumatismo intenso; 

Puncionar o local com lanceta ou com a agulha de BENSAÚDE; 

Enxugar a primeira gota de sangue que sair; 

Colher as outras gotas de sangue; 

Colocar um algodão no local onde foi realizada a coleta de sangue, pressionando 

suavemente para estancar a saída de sangue; 

Realizar os esfregaços necessários com as gotas de sangue colhidas, após a primeira gota 

e∕ou encaminhar o material para realização de exame de dosagem. 

Cuidados 

O sangue capilar pode ser utilizado para a preparação de esfregaços e também em alguns 

casos, para a obtenção de pequena quantidade de sangue destinada à execução de 

exames isolados como contagem de glóbulos ou hematócrito ou ainda dosagem de 

hemoglobina. 

Nunca iniciar a coleta de material sem a devida higienização das mãos; 

A coleta de material jamais deve ser feita em região que apresente edema ou cianose; 

Desprezar a primeira gota de sangue que sair no momento da coleta; 

Somente utilizar as gotas de sangue subseqüentes à primeira para a realização de 

esfregaços e∕ou exames de dosagem; 

Deixar o sangue que o sangue flua facilmente, qualquer que seja a região escolhida. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

Coleta De Sangue Venoso 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Laboratório 

POP.11 

Emissão 

 

COLETA DE SANGUE VENOSO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que a coleta de sangue venoso será feita da forma correta e dentro dos padrões 

sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Garrote, seringa descartável, algodão embebido em álcool absoluto (à 70% ou iodado), 

lâminas de esfregaço, tubo e∕ou frasco, anti-coagulante, etiqueta e caneta. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Identificar previamente todos os tubos∕frascos e lâminas de esfregaço com o nome do 

paciente, registro e tipo de exame a ser realizado; 

Colocar o garrote de maneira que ele possa ser solta com facilidade; 

Realizar a assepsia do local onde o sangue vai ser colhido, com algodão embebido em 

álcool absoluto; 

Puncionar o local com o bisel da agulha voltado para cima, procurando fazer uma 

penetração com um golpe seco; 

Manter a seringa imóvel e aspirar ao sangue lentamente, sem provocar espuma; 

Soltar o garrote logo após a punção, mas sempre antes do término da coleta; 
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Comprimir a região onde o sangue foi colhido com um chumaço de algodão, durante 

alguns minutos; 

Colocar algumas gotas de sangue (com o auxilio da agulha da seringa) na lâmina 

destinadas a confecção de esfregaço; 

Colocar anti-coagulante dentro do frasco e∕ou tubo antes de colocar o sangue colhido; 

Colocar o sangue dentro do tubo e∕ou frasco (somente a seringa, sem agulha) deixando 

o mesmo correr suavemente pelas paredes do tubo∕frasco, evitando a formação de 

espuma; 

Encaminhar os frascos∕tubos e lâminas com o sangue colhido para a realização dos 

exames. 

Cuidados 

Nunca iniciar a coleta de sangue venoso sem a higienização correta das mãos; 

Somente começar a coleta do sangue após a identificação do frasco∕tubo e da lâmina 

para esfregaço, contendo o nome do paciente, o número do registro e o tipo de exame 

a ser realizado; 

Somente iniciar a coleta se o paciente estiver bem acomodado e psiquicamente 

preparado; 

O material para a realização da coleta de sangue deverá estar sempre esterilizado e se 

possível descartável; 

A escolha do local para a punção deverá ser feita em função da quantidade necessária, 

do material a ser utilizado e do calibre do vaso e ser puncionado; 

Colocar o garrote de forma que ele possa ser solto facilmente, apertando o suficiente 

para bloquear o retorno venoso, mas sem bloquear o fluxo arterial; 

Lembrar-se que estase prolongada altera o material colhido, provocando 

hemoconcentração de microcitose; 

Atenção ao puncionar o local evitando movimentos de rotação ou lateral da agulha para 

não dilacerar tecidos; 

Lembrar-se que a penetração da agulha traumatizando em excesso os tecidos possibilita 

a aspiração de suco tissular junto ao sangue facilitando a sua coagulação, mesmo que 

parcial; 
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Atenção para manter a seringa imóvel durante a aspiração do sangue (que deve ser 

lentamente) para evitar que se forme espuma; 

Lembrar-se que a espuma formada durante a coleta ou durante a colocação no tubo 

provoca hemólise e agregação de plaquetas, alterando a sua concentração no sangue 

colhido; 

Nunca esquecer de comprimir por alguns minutos, o local onde o sangue foi colhido com 

um chumaço de algodão; 

Atenção para colocar, com ajuda da agulha da seringa, algumas gotas de sangue nas 

lâminas destinadas a realização de esfregaço; 

O material deve ser transferido imediatamente da seringa para o frasco∕tubo (que já 

deverá conter o anti-coagulante) sem a agulha e deixando correr suavemente pelas 

paredes do frasco∕tubo, evitando a formação de espuma; 

Ter bastante atenção para evitar os seguintes erros: 

Na coleta de sangue capilar: excesso de pressão no local, massagem excessiva, edema/ 

cianose; 

Na coleta de sangue venoso: estase prolongada devido ao garrote, edema/cianose, 

aglutinação de células ou pequenos coágulos devido a demora na mista com o anti- 

coagulante, mistura inadequada da amostra sanguínea, hemólise devido a trauma na 

agitação. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o paciente não estiver psiquicamente bem para a realização do exame, informar ao 

médico e∕ou enfermeira da unidade, solicitando orientações; 

Se durante e∕ou após a coleta do sangue ocorrer alguma das alterações acima 

assinaladas, informar à chefia imediata do serviço solicitando orientações; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

3.2 MANUAL NORMAS E ROTINAS - DIAGNOSTICO 

POR IMAGEM 
 Nos dias de hoje, todas as pessoas em toda parte têm acesso a uma profusão e amplitude 

de informações médicas e de cuidados de saúde que a maioria dos profissionais não teria 
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facilidade em encontrar há uma geração atrás. O problema atual parece ser excesso de 

informação, em vez de pouca informação.  

Em face dessa vasta gama de disponibilidade de conhecimento, por um lado, e de 

necessidade de informação, por outro, ao padronizar condutas e detalhar rotinas a partir 

da expertise de nossos competentes profissionais, a Coleção de Manuais do POLICLÍNICA foi 

atualizada, revisada nos títulos já existentes na Coleção anterior e concebidos alguns novos 

títulos para a atual Coleção, o que melhorará a comunicação entre os prof issionais desta 

Maternidade.  

Além de favorecer a excelência na assistência, visa propiciar que o outro braço de nossa 

Missão, que é a de Ensino, seja facilitada, com a disseminação das práticas preconizadas 

na Instituição. Também pretende tornar acessíveis a todas as equipes as rotinas 

multiprofissionais e administrativas vigentes.  

Nosso desejo é que esta Coleção esclareça e capacite os profissionais e contribua para 

resultados favoráveis àqueles que nela depositam confiança para terem seus partos, 

cuidados neonatais, cirurgias, consultas, exames e outros procedimentos.  

NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

Os exames de ultrassom realizados são:  

- Obstétrico  

- Pélvico  

- Transvaginal  

- Abdominal  

- Mamas  

- Dopplerfluxometria  

- Morfológico (médicos da empresa terceirizada)  

- Órgãos isolados  

- Ultrassonografia em Neonatologia (Transfontanela, Abdominal, Renal, Quadril e 
Cardíaca)  

Obs. Os médicos da empresa terceirizada realizam apenas os exames agendados da REDE 

(exames de USG obstétrico morfológico, obstétrico, pélvico e transvaginal, USG de 

próstata aos sábados, e de MMII quando necessário).  

Os médicos do POLICLÍNICArealizam a assistência na área do Pronto Socorro, da Vitalidade 

Fetal, da Mastologia, Neonatologia, de todos os exames marcados pelo Ambulatório e das 

pacientes internadas.  

EQUIPAMENTOS DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

Ultrassonografia: Possui 4 equipamentos, sendo 1 portátil de uso preferencial na Unidade 

Neonatal.  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3682  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

Radiologia: Possui 3 aparelhos de RX portáteis, 1 Mamógrafo digitalizado da empresa 

terceirizada e 2 processadoras.  

AGENDAMENTO DE EXAMES  

Os exames de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografias das pacientes do 

Ambulatório são agendados pela Central de Agendamento ambulatorial .  

ULTRASSONOGRAFIA  

A ultrassonografia é um método diagnóstico baseado em ondas sonoras de alta freqüência 

que são emitidas através do transdutor que desliza sobre a pele/mucosa.  

Possibilita o estudo dinâmico de diversos órgãos e/ou estruturas, com técnicas específicas 

para o estudo de cada região de interesse.  

Em razão dos procedimentos intervencionistas atuais de diagnóstico e tratamento, a 

ultrassonografia é atualmente um dos métodos mais utilizados para a realização dos 

mesmos.  

O exame ultrassonográfico deve ser realizado por médico especialista.  

 

Supervisor técnico responsável pelos auxiliares administrativos   

Este profissional, que pertence à empresa terceirizada, coordena o fluxo da marcação de 

exames/horário/médico, organizando e cuidando do entrosamento com as necessidades 

das Clínicas de Ginecologia, Obstetrícia, Mastologia, Neonatologia, Vitalidade e Medic ina 

Fetal e Pronto Socorro.  

A marcação dos exames das UBS (REDE) é realizada pela empresa terceirizada via SIGA. 

(Sistema de Informação para Gestão da Assistência da Saúde).  

Mantém contato permanente com a Central de Agendamento do POLICLÍNICApara manter 

um fluxo ordenado de pacientes, visando à diminuição de absenteísmo.  

Checa a planilha diária dos exames internos, advindos do ambulatório, para efeito de 

estatística da empresa terceirizada e também da Maternidade.  

A marcação de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia dos casos de pacientes 

do Ambulatório, é realizada via SIGA pela Central de Agendamento Ambulatorial.  

É responsável pelo banco de dados (estatística mensal dos exames realizados no setor).  

Auxiliares administrativos  

O quadro atual destes funcionários pertence à empresa terceirizada. São responsáveis 

pelo atendimento da paciente no balcão do Setor e de forma cordial e atenciosa devem 

fazer a identificação criteriosa do RH da paciente, verificando nome e número para evitar 

troca de exames e prontuários.  

Checar esses dados com a agenda diária, alinhando os prontuários em sequência para o 

atendimento médico.  
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Conferir o cartão da paciente com os dados e colocar no prontuário para aguardar a 

chamada.  

Quando solicitado pelo médico a complementação das mamografias e ou encaminhamento 

para complementação com USG e PAAF ou biópsia, a empresa terceirizada faz a 

convocação da paciente por telefone.  

No caso da agenda diária das pacientes do Pronto Socorro, deve haver cuidado para seguir 

a ordem de marcação do livro do PS, conforme a chegada do Boletim de Atendimento, 

para evitar conflitos com horário. Observar que o médico avalia a gravidade de cada caso.  

Na solicitação de comprovante de horário para a paciente, é a recepção que deve 

preencher os dados e entregar, com uma cópia carbonada do impresso no prontuário da 

paciente.  

Auxiliares de Enfermagem/ Atendente de sala  

Estas profissionais pertencem ao quadro da SMS, havendo uma profissional da empresa 

terceirizada.  

Realizam a chamada das pacientes, cumprimentar e se identificar, conferir o seu cartão 

e o pedido médico do exame, acompanhando as mesmas até a sala de exame, entregando 

o seu prontuário ao médico. Fazem a orientação das pacientes, retirando duvidas na sala 

de espera dos exames.  

Tranquilizar a paciente, orientando-a para a colocação do avental e o posicionamento no 

decúbito correto de acordo com a orientação médica.  

Acompanhar o médico durante todo o exame, fazendo anotações necessárias para o laudo.  

Ao término de cada exame auxiliar a paciente para a limpeza do gel na pele e fazer a 

limpeza da mesa com a troca dos lençóis descartáveis para o próximo exame.  

Observar que a paciente pode ter um acompanhante durante a realização de seu exame, 

nos exames de rotina. Nas pacientes menores de idade é permitido (mãe, avó, ou esposo). 

Nos casos de exames do Pronto Socorro, não há o acompanhante, pois o diagnóstico será 

interpretado pelo plantonista e comunicado à família.  

Após a realização do exame, o laudo é carimbado pelo médico. Anexá-lo no prontuário 

para a próxima consulta, ficando uma cópia para vistoria e arquivo.  

Em caso de exames de pacientes das UBS, o laudo também é realizado com cópias, sendo 

entregue a original para a paciente, e outra ficando para vistoria e arquivo, sempre 

assinados e carimbados pelo médico.  

Verificar nos plantões a necessidade de materiais indispensáveis para a realização de 

exames (gel, luvas, preservativos, produtos para assepsia, agulhas, laminas, seringas de 

10 e 25 ml, álcool 99,5%, xilocaina, povidine, gazes e compressas e o material específico 

para as biópsias de mama), para não ocorrer interrupção do atendimento.  

Encaminhar os materiais de punção e biópsias para o Setor de Anatomia Patológica, após 

a devida documentação no livro de registro (nome da paciente com RH e tipo de exame 

realizado).  
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Conferir os impressos de cada sala e o material permanente (aparelhos de ultrassom e 

carrinho de emergência).  

Realizar diariamente ao final de cada plantão a limpeza dos aparelhos.  

LIMPEZA DOS APARELHOS:  

- A limpeza de todo o material permanente deve ser realizada com compressa 
umedecida apenas em água ou detergente.  

- No término da agenda limpar com compressa úmida não estéril o teclado e o 
painel de controle.  

- O transdutor do aparelho de ultrassom após cada exame deve ser limpo com 
papel toalha ou compressa úmida retirando o excesso de gel com delicadeza. Ter 
cuidado para o gel não secar na película do transdutor.  

- Não usar álcool ou outros produtos ácidos. Os cabos dos transdutores podem ser 
limpos com detergentes. 

Enfermeira responsável pelo Setor  

Providenciar a escala mensal das auxiliares de enfermagem do setor, distribuindo a 

profissional nos horários de plantão e de sala: 02 (duas) salas. Cuidando principalmente 

da cobertura da sala de exames do Pronto Socorro e dos ambulatórios de intervenção.  

Preencher o impresso próprio da escala mensal com o nome completo dos funcionários, 

registro funcional, COREN e horário.  

Escalar as folgas de acordo com o numero de domingos e feriados do mês. Esta escala 

deve estar entregue ao Setor até o dia 10 de cada mês para a avaliação dos funcionários 

e posteriores trocas de folga ou de plantão.  

Colocar na escala dos funcionários, pelo menos um plantão no sábado ou domingo por 

mês.  

Fazer a escala anual de férias dos funcionários, com o nome completo, registro funcional 

e COREN. Esta escolha de datas deve ser realizada, preenchida e entregue ao Setor de 

Recursos Humanos no ano anterior. Avaliar sempre a possibilidade de aceitar a escolha do 

período de férias solicitado por cada funcionário, lembrando as equipes que esta escala 

não pode levar a prejuízo ao funcionamento das atividades do Serviço. Fazer a orientação 

técnica da limpeza diária dos transdutores de ultrassom, para a conservação dos 

aparelhos.  

Manter um ambiente de hierarquia respeitosa em todo o setor, levando à realização dos 

objetivos de atendimento ao paciente com satisfação.  

Lembrar que estimulando o entrosamento com todos os setores que enviam pacientes para 

o Setor de Imagem, este fluxo de pacientes será bem coordenado.  

Chefia do Serviço de Diagnóstico por Imagem  

Promover a interface entre a empresa terceirizada e o HMEC.  

Colocar o cumprimento do contrato entre a empresa terceirizada e a SMS como norte das 

funções do Setor.  
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Verifica mensalmente os dados de produção constando os tipos de exame e sua 

quantidade, como também se a empresa terceirizada está exercendo as suas funções 

adequadamente, e enviar a informação para a Diretoria do HMEC.  

Zelar para que os objetivos do POLICLÍNICAsejam cumpridos no trabalho diário, ou seja, 

a missão do atendimento ao paciente com qualidade colocando o ensino como 

característica do Serviço.  

Médico Ultrassonografista  

Receber a paciente e checar nome e outros dados do pedido de exame e do prontuário, 

como história clínica, exame físico e outros itens, que levarão à sua conclusão no 

diagnóstico imagenológico.  

Quando solicitado dá orientações para a paciente.  

Permite a presença de (01) um acompanhante em cada exame.  

Fazer a orientação para a paciente, sempre no exame transvaginal, quanto à colocação 

delicada do transdutor e do preservativo.  

Nos exames com intervenções (biópsias) explicar, após ler o consentimento informado 

com a paciente, eliminando duvidas, e entregar as orientações pós-procedimento.  

Fazer o laudo dos exames com cópias, que serão usadas para aferição dos mesmos. Estas 

cópias são arquivadas junto ao pedido de solicitação do exame, pois é um documento 

comprobatório da sua realização. Este laudo deve ser elaborado de forma objetiva, com 

letra legível, e carimbado com o CRM, inclusive as cópias.  

Obs. O responsável pela empresa terceirizada deverá informar para o Ambulatório de 

Mastologia os resultados de mamografia com laudo de BIRADS 3,4 e 5, onde estas pacientes 

serão convocadas via Regulação para consulta no Ambulatório de Mastologia. Os casos com 

laudo de BIRADS 0 (zero) são convocados pelo Setor de Imagem e já é realizado o exame 

de ultrassonografia das mamas complementar nos respectivos ambulatórios dos médicos 

mastologistas.  

ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA  

A ultrassonografia permite a observação detalhada das modificações morfológicas das 

estruturas pélvicas podendo ser estudadas pela via abdominal, endovaginal e mais 

recentemente a ultrassonografia tridimensional contribuindo para o melhor 

esclarecimento das características funcionais e não funcionais em ginecologia.  

Avaliação normal:  

– Útero:  

É de fácil avaliação tanto pela via abdominal quanto a endovaginal, sendo esta de melhor 

acuraria. A via pélvica abdominal atualmente só é usada em caso de paciente virgo ou em 

complementação a via endovaginal em caso de úteros volumosos. O volume do útero varia 

de acordo com a idade e paridade. Seu cálculo é feito pela fórmula da elipsóide:  
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– Endométrio:  

Em relação ao endométrio é importante saber que ele se modifica ao longo do ciclo 

menstrual e seus valores também, como descritos abaixo.  

  

– Ovários:  

Os ovários são encontrados geralmente ao lado do útero, mas também podem estar atrás. 

São estruturas que apresentam mobilidade a pressão e com dimensões variadas de acordo 

com a idade e fase do ciclo menstrual.  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3687  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

  

Alterações uterinas:  

– Malformações Uterinas:  

Classe 1: agenesia ou hipoplasia uterina: útero muito rudimentar, sem cavidade 

endometrial com volume < 20 cm3 e com relação corpo/colo > que 2,diferenciando-se de 

útero infantil onde a relação corpo/colo é > 1; Classe 2: útero unicorno: com apenas um 

corno;  

Classe 3: útero didelfo: separação completa com 2 corpos e 2 colos uterinos;  

Classe 4: útero bicorno: diferencia-se do difelfo por apresentar algum grau de fusão 

miometrial ou apenas fusão no colo;  

Classe 5: útero septado: semelhante ao bicorno com exceção que não ocorre a separação 

miometrial. É o tipo menos favorável a gestação; Classe 6: útero arqueado: é uma variante 

da normalidade.  

– Alterações Miometriais:  

Adenomiose: ocorre perda do delineamento do endométrio e em alguns casos pequenos 

cistos no miométrio (principalmente parede posterior) com aumento uterino difuso.  

Leiomiomas: tem aspecto variável, mais comumente são hipoecóicos e bem delimitados. 

Podem ser intramurais (no miométrio), submucosos (na cavidade) ou subserosos (na 

superfície peritoneal do útero). Geralmente quando maiores devido a sua má 

vascularização se tornam heterogêneos e até calcificados. Quando são hiperecogênicos e 

muito homogêneos deve ser feito diagnóstico diferencial com hamartomas como 

lipomioma ou angiomolipoma. O estudo Doppler apresenta distribuição 

predominantemente periférica na vascularização do mioma.  

Sarcomas: são raros e muito semelhantes aos nódulos uterinos não sendo possível seu 

diagnóstico preciso à ultrassonografia. Geralmente são volumosos com crescimento rápido 

na pós-menopausa e são muito vascularizados ao Doppler.  

Malformações arteriovenosas: podem ser vistas com múltiplas estruturas serpiginosas, 

anecóides na pelve e podem ser confundidas com cistos ovarianos multiloculados. O 
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diagnóstico é feito com Doppler colorido mostrando abundante fluxo sanguíneo nas 

estruturas anecóicas e com fluxo arterial de alta velocidade e baixa resistência e fluxo 

venoso de alta velocidade às vezes indistinguível do fluxo arterial.  

– Anormalidades do Endométrio:  

Carcinomas: o principal achado é o espessamento na pós-menopausa o qual tem aspecto 

ecogênico com perda da delimitação da camada basal, podendo ser heterogêneo com 

áreas císticas ou homogêneo e regular. Ao Doppler podemos ter fluxos internos e aumento 

da velocidade e redução da resistência nas artérias uterinas, mas geralmente estes 

achados são tardios, não sendo possível aguardar alterações ao Doppler para confirmar o 

diagnóstico.  

Hiperplasia: encontramos espessamentos homogêneos ou heterogêneos principalmente no 

climatério com duas características quase sempre presentes: basal endometrial 

perfeitamente delineada e perda da linha ecogênica da justaposição entre as mucosas 

endometriais. Apesar de ter características típicas é necessária a complementação do 

estudo com histeroscopia, biópsia ou curetagem uterina.  

Pólipos: Tem aspecto ecogênico e seu diagnóstico deve sempre ser confirmado na primeira 

fase do ciclo. Quando volumosos ou múltiplos seu diagnóstico pode ser de difícil 

diferenciação com miomas submucosos, hiperplasias e/ou carcinomas. O uso do Doppler 

pode ser útil quando há presença de pedículo vascularizado ou com intensa vascularização 

central podemos suspeitar de malignização. Para melhor clareza diagnóstica deve ser feita 

complementação com histerossonografia ou ultrassom 3D.  

Calcificações: quando encontradas são resultado de sequelas de alterações vasculares, 

inflamatórias, doença granulomatosas, lesões mecânicas como curetagens e corpos 

estranhos e DIU.  

Cistos: são raros e quase sempre sem significado.  

DIU: atualmente considera-se normal quando está acima do orifício interno do colo 

uterino, não sendo mais necessária a mensuração da distância.  

– Alterações do Colo Uterino:  

Pólipos endocervicais: imagens hiperecogênicas vegetantes com pedículo os quais podem 

apresentar fluxo ao Doppler.  

Cistos de retenção: imagens císticas ao ultra-som que podem variar de alguns milímetros 

a 4 cm.  

– Alterações Ovarianas e anexiais:  

Cistos funcionais: são os cistos foliculares e cistos lúteos. Podem atingir até 3 

cm,raramente ultrapassam 5 cm.  

Cistos hemorrágicos: geralmente é hiperecóico e pode simular massa sólida, com parede 

lisa com reforço acústico posterior. Ao Doppler não se visibiliza fluxo interno.  

Síndrome dos ovários policísticos: os ovários apresentam aumento do volume com 

múltiplos folículos que não ultrapassam 10 mm de diâmetro os quais se encontram 

preferencialmente periféricos.  
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Endometriose: tem características variadas podendo não apresentar nenhuma alteração 

até a presença de imagens císticas de conteúdo denso com ou sem septações e 

calcificações em seu interior. Quanto ao Doppler este se apresenta com altos índices de 

resistência (IR> 0,5) e fluxo escasso na maioria dos endometriomas em contraste com fluxo 

de baixa resistência (IR < 0,5) em cistos funcionais. No caso de endometriose profunda é 

importante a complementação com ultrassom transvaginal com preparo intestinal Doença 

inflamatória pélvica aguda: a imagem da ultrassonografia é variável de acordo com a 

intensidade e pode ser útil para diagnóstico diferencial com cistos hemorrágicos ou rotos. 

Em quadros leves o exame ultrassonográfico é normal. Em casos mais graves podem ser 

detectadas massas tubovarianas com contornos irregulares e pouco definidos e líquido 

livre.  

Ao Doppler temos aumento da vascularização com baixa resistência.  

Torção ovariana: é um quadro agudo, com massa quase sempre benigna. Os achados 

ultrassonográficos são variáveis e o exame por Doppler colorido pode mostrar ausência de 

fluxo no ovário afetado, portanto a presença de fluxo arterial ou venoso ou de ambos não 

exclui o diagnóstico de torção.  

Doença inflamatória pélvica: pode não ter sinais ultrassonográficos em uma fase inicial. À 

medida que evolui aparecem os sinais mais comuns que são espessamento ou líquido no 

endométrio, líquido com partículas em suspensão, aumento do volume ovariano com 

margens indistintas, tubas uterinas com líquido até a presença de massa multiloculada 

complexa com septações variáveis e ecos internos dispersos em seu interior. O Doppler 

não se mostra útil.  

Tumores ovarianos  

2000 foram publicados os primeiros trabalhos de um grupo multicêntrico, chamado 

International Ovarian Tumor Analysis Group (IOTA), visando padronizara descrição de 

parâmetros texturais e vasculares nas massas anexiais e correlacionando com os achados 

histopatológicos. Vários parâmetros texturais,foram estudados como: bilateralidade, 

espessura da parede, septações, projeções papilares, áreas sólidas, ecogenicidade, 

dimensões e volume e outros com ascite. Entre relação aos parâmetros vasculares, 

destaca-se de o mapeamento em cores da massa a ser estudada. A presença de vasos, a 

sua localização, a quantidade, e o padrão de pulsatilidade (o menor valor do índice de 

resistência (IR) e índice de pulsatilidade (IP) encontrados na massa) podem ser úteis na 

diferenciação entre os tumores benignos e malignos, melhorando a sensibilidade e a 

acurácia da avaliação ultrassonográfica.  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3690  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

Em 2009, Amor F et al classificaram as massas anexiais, por meio do léxico Gynecologic 

Imagin Reporting Data System (GI-RADS), que significa Laudo de Imagem Ginecológica e 

Sistema de Dados propondo uma nova de padronização de laudos como no BI-RADS com 

descrita na tabela 2:  

  

Devemos sempre lembrar que os principais diagnósticos diferenciais dos tumores ovarianos 

são os cistos funcionais que são altamente frequentes, e que com controle ecográfico em 

2 a 3 semanas podemos elucidar esta dúvida. Também deve ser mencionado que o rim 

pélvico o mioma pediculado e algumas massas intestinais fazem parte do diagnóstico 

diferencial dos tumores ovarianos e devemos lançar mão de outros métodos diagnósticos 

quando for necessário.  

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA  

 ( ) USG Obstétrico no primeiro trimestre  

 Via vaginal: não é necessário nenhum preparo.  
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 Via abdominal: Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.  

 ( ) USG Pélvico, renal e de vias urinárias  

 Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.  

 ( ) USG Abdominal  

 Ficar em jejum por 06 horas até o horário do exame.  

 Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.  

 ( ) USG Transvaginal  

 Não há necessidade de estar com a bexiga cheia.  

ROTINA NA REALIZAÇÃO DA MAMOGRAFIA  

As pacientes atendidas são oriundas da REDE, marcadas no sistema SIGA e dos 

ambulatórios do HMEC, agendadas pela Central de Agendamento.  

São disponibilizadas 65 vagas/dia de segunda a sábado, sendo 53 vagas para UBS e 12 

vagas para pacientes do Ambulatório, divididas em 2 períodos: manhã e tarde. Total por 

mês: 1.560 vagas para exames de mamografia, das 07:00h as 19:00h.  

O técnico de mamografia, da empresa terceirizada, orienta as pacientes no 

preenchimento da ficha para a mamografia e orienta a respeito do resultado. Para as 

pacientes do HMEC, o laudo estará no prontuário e para as pacientes das UBS, os laudos 

serão encaminhados a UBS de origem, sendo retirados pela Supervisão de Saúde.  

TECNICO DE RADIOLOGIA:  

- Confere os dados do cartão (RH e nome da paciente) com o pedido da 
mamografia.  

- Confere os dados do prontuário.  

- Orienta e ou preenche o questionário da mamografia.  

- Checa o preparo da paciente (evitar talco e desodorante) e pega os exames 
anteriores da paciente para comparação.  

- Encaminha a paciente para a sala de realização do exame, com apoio psicológico 
quando necessário.  

- Registra em livro próprio os exames de mamografia.  

ROTINA NA REALIZAÇÃO DA DENSITOMETRIA ÓSSEA  

Este exame foi implantado no Setor pela empresa terceirizada. São realizados 08 

exames/dia para pacientes das UBS e do HMEC. Total de 192 vagas/mês.  

O técnico e o aparelho pertencem a terceirizada.  

Obs. Este exame não é realizado em gestantes e o limite de peso para a realização da 

composição corporal é de 100 kg.  

Tempo de realização do exame é de 20 minutos.  
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Orientar a paciente para trazer exames anteriores, se houver.  

SERVIÇOS DE APOIO 

 

Este setor é de responsabilidade tanto do POLICLÍNICA quanto da empresa terceirizada, 

cada qual suprindo as salas de exame e agendas sob sua responsabilidade.  

A requisição é feita pela Chefia de Enfermagem, devendo ser realizada em impresso 

próprio.  

O material é entregue no Setor, armazenado e utilizado com controle criterioso da data 

de validade de cada um.  

 

Deve controlar rigorosamente a data de validade do material esterilizado do Setor, que é 

utilizado para os procedimentos de intervenção.  

O material vencido é relacionado em impresso de Controle diário de material esterilizado 

(cubas rim, caixas de curativos, compressas e campos fenestrados) e entregue na CME, 

assim como o utilizado diariamente.  

 

Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a planilha.  

A equipe de enfermagem deve abrir o relatório diariamente para registrar as 

intercorrências, e o sumário ao final de cada plantão, com o nome legível e assinatura 

com COREN.  

Comunicar ao Medico Ultrassonografista do Pronto Socorro a presença de exames 

pendentes: pronto socorro, pré-parto, casa da gestante, alojamento conjunto e algum 

outro exame que foi pedido na emergência.  

 

Há um funcionário fixo para a limpeza de área de toda a Unidade, onde diariamente retira 

o lixo e mantém a área limpa.  

É responsável pelo abastecimento diário do material (papel toalha, papel higiênico e 

sabão dispensador).  

Na limpeza terminal semanal é solicitado o auxilio de mais um funcionário. Obs. Há uma 

empresa responsável pelo serviço. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Amor F, Vaccaro H, Alcázar JL, León M, Craig JM, Martinez J.Gynecologic imaging 

reporting and data system: a new proposal for classifying adnexal masses on the basis of 

sonographic findings. J Ultrasound Med. 2009 Mar;28(3):285  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3693  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

Pastore AR. Massas anexiais complexas. In Pastore AR & Cerri GG, Ultrassonografia em 

Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed.Editora Revinter- RJ, 2010, p.1053-59.  

Rumack CM, Wilson SR, Chrboneau JW. Ultrassonografia Ginecológica. In Tratado de 

Ultrassonografia Diagnóstica,3ªediçao.Editora Elsevier- Rio de Janeiro,2006 p.527-87.  

Timmerman D, Testa AC, Bourne T, Ameye L, Jurkovic D, Van Holsbeke C, Paladini D, Van 

Calster B, Vergote I, Van Huffel S, Valentin L. Simple ultrasound-based rules for the 

diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Jun;31(6):681-90  

Timmerman D, Valentin L, Bourne TH, Collins WP, Verrelst H, Vergote I; International 

Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group.Terms, definitions and measurements to describe 

the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International 

Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 ;16:500-5. 

 

 

3.3 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM ROTINAS 
AMBULATÓRIO - EXAMES 

POP 15 Auxílio de Biópsia de Mama Guiado por Ultrassom  

15.1 Definição:  

Retirada de fragmentos da lesão suspeita através de uma pistola 

automática que dispõe de uma agulha, que ao disparar corta o material 

e o recolhe. Este procedimento é guiado por ultrassonografia.  

15.2 Objetivo:  

Colher material de uma ou mais lesões mamárias suspeitas para avaliação 

histopatológica.  

15.3 Contra-indicação:  

Em alguns pacientes que estão fazendo uso de anticoagulantes ou de aspirina, pode ser 

necessária a suspensão desses medicamentos alguns dias antes para se evitar sangramento.  

15.4 Executante:  

Enfermeiro, Auxiliar e Técnico de Enfermagem.  

15.5 Material:  

• Agulha 13x4,5  

• Agulha para biópsia.  

• Álcool a 70%.  

• Avental para paciente.  

• Anestésico.  
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• Caixa térmica.  

• Esparadrapo.  

• Formol.  

• Gazes estéreis.  

• Lápis.  

• Lençol.  

• Livro de registro de exames.  

• Luvas de procedimento.  

• Máscara cirúrgica.  

• Micropore.  

• Óculos de proteção.  

• Seringa de 3 ou 5 ml.  

15.6 Descrição do procedimento:  

 Ação de enfermagem  

01 Reunir material necessário para realização do procedimento.  

02 Chamar o paciente e confirmar o nome, apresentar-se, acolher e 
orientar paciente sobre o procedimento e aplicar o termo de 

consentimento do exame, orientando o paciente a esclarecer 

possíveis dúvidas com o médico executante.  

03 Receber a guia de requisição de exames, conferindo 

documentação do paciente e exames anteriores.  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Encaminhar o paciente para troca de roupa e oferecer avental.  

06 Posicionar o paciente de acordo com o procedimento na maca.  

07 Oferecer material necessário para o médico durante a realização 

do exame.  

08 Recolher e acondicionar os fragmentos de biópsia em frascos com 
formol(1/3 do frasco), previamente identificados com data da coleta, 
nome do paciente, nome da mãe, número de prontuário, médico e 

unidade de saúde.  

09 Realizar curativo compressivo ao término do procedimento e 

orientar paciente quanto a retirada do mesmo.  

10 Higienizar as mãos;  
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11 Registrar em livro de controle (número do prontuário, nome do 
paciente, data de nascimento, data da coleta, telefone, nome do 

médico solicitante, unidade de origem, local aspirado.  

12 Registrar em memorando (duas vias) os dados do paciente e 

procedimento realizado.  

13 Orientar o paciente quanto ao resultado do exame e retorno 

médico.  

14 Organizar sala após procedimentos, atentando para o descarte de 
material perfurocortante.  

15 Acondicionar as seringas identificadas em caixa térmica e as 
requisições em envelope, encaminhando-os para o laboratório de 

análise.  

Observações:  

Este procedimento é executado pelo médico, sendo necessário o auxílio do 

profissional de enfermagem para realização do procedimento ambulatorial.  

Referências Bibliográficas:  

Biópsia de Mama. Disponível em: www.mamaimagem.com.br . Último acesso em:  

30/11/2015.  

Protocolo de biópsia de mama. Disponível em: hcrp.fmrp.usp.br. Acesso 

em: 05 Fev 2014  

POP 16 Auxílio a Ecorcardiograma Transtorácico  

16.1 Definição  

Método de exame de imagem que utiliza ondas sonoras de alta 

frequência, os quais após atravessarem os tecidos dos órgãos estudados, 

retornam em forma de ecos fornecendo imagens instantâneas do coração 

e dos grandes vasos, e fluxo sanguíneo nos mesmos, durante o 

procedimento.  

16.2 Objetivo  

Avaliar o funcionamento do coração, do ponto de vista anatômico e funcional.  

16.3 Contraindicação  

Não há contraindicação para este procedimento.  

16.4 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

16.5 Material  

• Luvas;  
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• Gel para ultrassonografia;  

• Balança;  

• Esfigmomanômetro;  

• Estestoscópio;  

• Lençol (se necessário);  Avental (se necessário);  Álcool 70%.  

16.6 Descrição do procedimento  

 Ação de enfermagem  

01 Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do 
paciente, apresentar-se e explicar o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do 

paciente;  

03 Reunir material necessário para o exame;  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Verificar peso (POP 52) e altura (POP 59) e aferir pressão arterial 

(POP 12);  

06 Posicionar paciente na maca, em decúbito lateral direito e 

membro superior esquerdo flexionado atrás da cabeça;  

07 Retirar o excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o 

exame, e vestirse, se necessário;  

08 Retirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície da maca 

com álcool 70% por 30 em seguida, repor lençol de papel limpo;  

09 Higienizar as mãos;  

10 Devolver a documentação do paciente e orientá-lo a aguardar o 

laudo.  

11 Entregar o laudo para paciente;  

12 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

16.7 Observação  

• O procedimento de ecocardiografia é realizado pelo profissional médico, 

cabendo a enfermagem as ações acima descritas.  

• Realizar limpeza do transdutor microconvexo ao término de cada exame 

com  

gaze, água e sabão.  

16.8 Referências bibliográficas  
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Feigenbaum ecocardiografia / Harvey Feigenbaum, William F. 

Armstrong, Thomas Ryan ; traduzido por Lélis Borges de Couto. – Rio 

de Janeiro : Guanabara e Koogan, 2007  

Graziano MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de 
superfícies contaminadas sem limpeza prévia .Rev. Latino-Am.  

Enfermagem vol.21 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013  

POP 17 Auxílio à Eletroencefalografia em Vigília  

17.1 Definição  

Registro da atividade elétrica cerebral através da colocação de 

eletrodos superficiais no escalpe para detecção de possíveis 

anormalidades associadas à uma ampla gama de sinais e sintomas 

neurológicos.  

17.2 Objetivo  

Avaliar pacientes com fenômenos paroxísticos (epilépticos ou não).  

Avaliar encefalopatias toxico-metabólicas, infecciosas e degenerativas 

(demências).  

Classificar e seguir as varias modalidades de epilepsias.  

17.3 Contraindicação  

Relativas: seborreia excessiva, infecção de pele no couro cabeludo e pediculose.  

17.4 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

17.5 Material  

• Luvas 

• Fita métrica;  

• Lápis para demarcar pontos dos eletrodos;  

• pasta para EEG;  

• espátula;  

• separador de cabelos;  

• papeis cortados para fixação dos eletrodos (lençol de papel);  

• gaze;  

• cuba rim;  água morna;  álcool 70%.  

17.6 Descrição do 

procedimento Ação de 
enfermagem  
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01 Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do 
paciente, apresentarse e explicar o procedimento que será realizado 
(longa duração, necessita de cooperação, não mexer a cabeça, manter 
os olhos fechados), sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a 

execução;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do 

paciente;  

03 Verificar se o paciente está com preparo necessário (cabelos 
limpos e secos).  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Reunir material necessário para realização do procedimento; 06 

Ajudar o paciente, se necessário, a subir na maca e deitá-lo.  

07 Preencher o protocolo do exame EEG com seu respectivo 
número, entregá-lo ao paciente ou seu acompanhante, orientando 

quanto ao seu retorno.  

08 Preencher no sistema a ficha do paciente, contendo nome 
completo, data de nascimento, numero do prontuário, numero do 
exame, nome do médico(a) solicitante e origem. No campo 
observação, anotar informações relevantes como: cicatriz cirúrgica 
e sua localização; afundamento de crânio; tremores espontâneos 

em membros e face.  

09 Inspecionar os cabelos do paciente quanto a umidade, gel, 
cremes ou pediculose. Caso não esteja em condições adequadas 

para realização do exame o mesmo deverá ser remarcado.  

10 Iniciar a montagem dos eletrodos, utilizando-se o sistema 10-
20 de colocação utilizando-se montagens mono e bipolares. 
Separar os cabelos e marcar com lápis específico os locais para 

aplicação de pasta condutora e respectivos eletrodos. O método 

utiliza quatro pontos padronizados: 1) raiz do nariz (nasiun),  

2) protuberância occipital (inium), ambos no mesmo plano sagital,  

11 3) ponto pré-auricular (depressão na raiz do zigoma 
anteriormente ao tragus).Os pontos são encontrados utilizando 10 e 

20 % das medidas encontradas.  

12 Demarcar medidas ântero-posterior. Medir a distância entre o 
nasiun e iniun passando pelo vértex, na linha média. Cinco pontos 
são então marcados ao longo desta linha, designados como pólo 

frontal (Fp), frontal (F), central (C), parietal (P) e occipital (O).  

13 Marcar o primeiro ponto (Fp) a 10 por cento da distância 

násiun-íniun, marcá- lo logo acima do násiun.  

14 Marcar segundo ponto (F) a 20 por cento da mesma distância e 

marcá-lo acima do Fp.  
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15 Marcar os pontos central (C), parietal (P) e occipital (O), na 
linha média a cada 10 por cento da distância násiun- íniun. Todos 
esses pontos marcados na linha média são seguidos de “z” no nome 

do eletrodo (PGND, Fz, Cz, Pz ).  

16 Medir linha coronal central, da distância os pontos pré-
auriculares, passando pelo ponto central já determinado com a 
medida ântero-posterior. Dez por cento desta medida acima do 

ponto pré-auricular, marcar o ponto temporal médio (T3, T4) e 20 

por cento acima do temporal médio está o ponto central (C3, C4).  

17 Marcar linha ântero-posterior passando agora sobre a região 
temporal, frontal e occipital, medindo-se a distância entre o ponto 
da linha média Fpz e o ponto occipital também da linha média, Oz, 

passando-se pelo ponto temporal já previamente determinado.  

18 Marcar 10 por cento da medida, a partir da posição do Fpz, 

assim como a partir do ponto occipital da linha média Oz.  

19 Desta forma, marcar outros dois pontos “Fp” (1 e 2), um à 
direita e outro à esquerda e ainda dois outros pontos “O” (1 e 2), 
também um à direita e outro à esquerda. Os pontos temporal 
anterior e posterior (T5, T6) estão na posição 20 por cento da 

distância a partir dos pontos Fp e O determinados nesta linha.  

20 Marcar pontos remanescentes, frontal (F3, F4, F7, F8)) e 
médio parietal (P3 e P4) estão posicionados ao longo da linha coronal 
frontal e parietal respectivamente, eqüidistante entre a linha média 
e a linha temporal. Sendo que, os eletrodos ímpares ficam 

posicionados à esquerda e pares, a direita.  

21 Ao iniciar o exame, verificar se as configurações estão corretas 
no sistema. 22 Fazer logo em seguida, na captação elétrica, o teste 

de impedância.  

23 Com a luz apagada, pedir para o  

 

24 paciente fechar os olhos.  

25 Iniciar a gravação observando o traçado e o paciente, clicar 

“vigília”, após 30 seg. pedir para abrir os olhos.  

26 Clicar “olhos abertos”, após 30 seg. pedir para o paciente fechar 
os olhos e clicar “olhos fechados”. Em seguida, o maior tempo em 
vigília, clicar “vigília”, observando o traçado. Sempre que necessário 

parar a gravação para recolocar ou trocar os eletrodos.  

27 Observar se o paciente responde aos comandos verbais, orientá-lo 
antes de iniciar o estado de hiperventilação para que não haja 
deslocamento dos eletrodos. Solicitar que o paciente inspire e espire 

pela boca. Clicar hiperventilação.  
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28 Clicar estado de pós hiperpnéia, ao término de hiperventilação. 

Pedir para o paciente respirar normalmente.  

29 Orientar paciente a manter os olhos fechados durante a 
fotoestimulação e em seguida clicar na opção flashestimulação.  

30 Ao término da fotoestimulação, clicar pós flashestimulação.  

31 Clicar também durante a gravação alguns eventos, bocejo, tosse, 

tremors espontâneos, sono espontâneo.  

32 Ao término da gravação, pedir para o paciente abrir os olhos, 

acender a luz da sala, pegar a cuba rim contend água morna.  

33 Tirar os eletrodos um a um, cuidadosamente, limpar a cabeça do 
paciente com gaze embebida em água morna e após gaze seca, 
removendo toda a pasta restante. Limpar também os eletrodos com 

gaze e água morna e secar com gaze seca.  

34 31 Pedir para o paciente sentar, observer possível tontura, ajudar 

a descer da maca, se necessário, e se estiver bem dispensá-lo.  

35 Retirar lençol de papel, realizar limpeza da maca com álcool 70%, 
repor lençol de papel limpo;  

36 Higienizar as mãos;  

37 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

Observação  

  

17.7 Referências bibliográficas 
http://www.ibc.gov.br acesso em 27 

de janeiro de 2014  

American Electroencephalographic Society. Guideline twelve: 

guidelines for long-term monitoring for epilepsy. J Clin Neurophysiol, 

11(1):88-110, 1994. Berger H. Ueber das Elektroenkephalogramm des 

Menschen. Archiv Psychiatr Nervenkr 1929, 87:527-570.  

Jasper HH. The ten-twenty electrode system of the international federation.  
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Electroenceph Clin Neurophysiol 1958;10:370-375.  

Morris III H, Lüders H. Electrodes. In: Gotman J, Ives JR, Gloor P. (eds).  

Electroenceph Clin Neurophysiol 1985;(Suppl. 37):3-26.  

Garzon E. Conventional EEG – The 10/20 system and the rationale for 

the use of the 10/10 system in: 

http://www.lasse.med.br/mat_didatico/lasse1/textos/eliana03.html  Último 

acesso 30/11/2015.  

  

POP 18 Auxílo a Eletroneuromiografia  

 18.1 Definição  

Método de estudo neurofisiológico usado no diagnóstico e prognóstico de 

lesões do sistema nervoso periférico.  

 18.2 Objetivo  

Localizar lesão no sistema nervoso periférico, prover informações sobre 

fisiopatologia da lesão, avaliar grau de comprometimento e o curso 

temporal da lesão.  

 18.3 Contraindicação  

O exame está contraindicado em pacientes com marcapasso, cateter 
intracardíaco, plaquetopenia abaixo de 50.000/mm, uso de anticoagulante 
e medicamentos anticolinesterásicos, pele com solução de continuidade e 
erisipela.  

 18.4 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

 18.5 Material  

• Luvas;  

• Gel;  

• Lençol (se necessário);  

• Avental (se necessário);  

• Eletrodos para eletroneuromiografia;  

• Álcool 70%;  

• Gaze;  

• Esparadrapo microporoso.  

 18.6 Descrição do procedimento  

 Ação de enfermagem  
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01 Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do 
paciente, apresentar-se e explicar o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do 

paciente;  

03 Higienizar as mãos (POP 42);  

04 Reunir material necessário para realização do procedimento;  

05 Posicionar o paciente conforme exame a ser realizado, 

preservando sua privacidade;  

06 Retirar excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o 

exame, e vestir-se, se necessário;  

07 Realizar curativo oclusivo, se algum ponto permanecer 
sangramento; 08 R etirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície 
da maca com alcool 70% por 30 segundos. Em seguida repor lençol de papel 
limpo;  

09 Higienizar as mãos;  

10 Devolver a documentação e orientar paciente a aguardar o laudo;  

11 Entregar o laudo para paciente;  

12 Desprezar perfuro-cortantes no descarpack, se restar algum; 13 

Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

 18.7 Observação  

O procedimento de eletroneuromiografia é realizado pelo profissional 

médico, cabendo a enfermagem as ações acima descritas.  

18.8  

18.9 Referências bibliográficas  

Graziano MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de superfícies 
contaminadas sem limpeza prévia.Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.21 no.2  

Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013  

POP 21 Auxílio de Teste Ergométrico  

21.Definição  

Método diagnóstico de doenças cardiovasculares, de determinação 

prognóstica, avaliação da resposta terapêutica, da tolerância ao 

esforço e de sintomas compatíveis com arritmias ao exercício.  

Objetivo  

Avaliar resposta clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, 

metabólica e, eventualmente, ventilatória ao exercício.  
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 21.1 Contraindicação  

Gerais: embolia pulmonar; enfermidade aguda, febril ou grave; 

limitação física ou psicológica; intoxicação medicamentosa; distúrbio 

hidroeletrolíticos e metabólicos não corrigidos.  

Relativas: Dor torácica aguda; estenoses valvares moderadas e graves; 
insuficiências valvares graves; taquiarritmias e arritmias ventriculares 
complexas; afecções não cardíacas capazes de agravamento pelo TE.  

Contraindicações de alto risco: IAM não complicado; angina estável 

estabilizada; lesão conhecida e tratada de tronco de coronária 

esquerda ou equivalente; arritmias ventriculares complexas; arritmias 

com repercussões clínicas e hemodinâmicas sob controle; síncopes por 

provável etiologia arritmogênica ou bloqueio atrioventricular de alto 

grau; presença de desfibrilador implantado; insuuficiência cardíaca 

compensada Classe Funcional III (NYHA); lesões valvares estenóticas 

moderadas e graves em indivíduos assintomáticos e nas insuficiências 

valvares graves; hipertensão pulmonar; cardiomiopatia hipertrófica não 

obstrutiva; insuficiência respiratória, renal ou hepática.  

3 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

Material  

• Luvas;  

• Esfigmomanômetro,  

• Estestoscópio;  

• Álcool 70%;  

• Gaze;  

• Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário);  

• Cuba rim;  

• Eletrodo descartável;  

• Avental (se necessário).  

Descrição do procedimento  

 Ação de enfermagem  

01 Conferir lacre do carrinho de urgência  

02 Verificar funcionamento da balança  

03 Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do 
paciente, apresentar-se e explicar o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;  
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04 Orientar paciente a ler e assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido, caso esteja de acordo com a realização do exame. Em caso 
de impossibilidade de leitura pelo paciente, ler e explicar o termo para 

paciente e carimbar a impressão digital;  

05 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do 
paciente. Paciente deve estar usando roupas confortáveis que não limitem 
movimentos, mulheres devem estar vestindo top ou sutiã, homens devem 
estar com o tórax tricotomizado (caso não estejam, proceder com a 
tricotomização), deve estar calçando tênis ou sapato confortável. 
Verificar se ingeriu refeição leve, deve estar portando receita de 

medicação em uso;  

06 Conferir preparo específico com paciente;  

07 Orientar o paciente quanto ao procedimento, aferir pressão 
arterial (POP 12), pesar (POP 51) e medir estatura (POP 48).  

08 Registrar os dados e apresentá-los ao cardiologista, juntamente 

com a receita para confirmar a realização do exame.  

09 Reunir material necessário para o exame;  

10 Higienizar as mãos (POP 42);  

11 Se exame confirmado, oferecer avental e limpar com gaze e álcool 
70% os locais onde serão colados os eletrodos. Se necessário, realizar 
tricotomia do tórax; 12 Monitorizar paciente com eletrodos nas seguintes 

localizações:  

• (RA) na região acrômio-clavicular D,  

• (LA) na região acrômio-clavicular E,  

• (RL) em crista ilíaca D,  

• (LL) em crista ilíaca E,  

• (V1) no 2° espaço intercostal a D,  

• (V2) no 2° espaço intercostal a E,  

• (V3) entre V2 e V4,  

• (V4) na linha hemiclavicular no 3° espaço intercostal,  

(V5) na linha axilar anterior no 3° espaço intercostal, e  

• (V6) na linha axilar média no 3° espaço intercostal.  

13 Auxiliar paciente a subir na esteira, posicionando o manguito no 

braço esquerdo, preferencialmente.  

14 Acompanhar exame para auxiliar em eventuais intercorrências;  

15 Ao término do exame, retirar o manguito do braço do paciente, 

auxiliar paciente a descer da esteira.  
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16 Encaminhar o paciente para se vestir, devolver a documentação e 

orientar paciente a aguardar o laudo.  

17 Higienizar as mãos;  

18 Entregar o laudo para paciente;  

19 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

Observação  

• Procedimento é realizado pelo profissional médico, cabendo a 

enfermagem as ações acima descritas.  

• Antes de iniciar os exames, em cada plantão, realizar teste 

operacional do desfibrilador da seguinte forma:  

• Ligar o botão 1 em Lig Monitorizar, selecionar o botão “menu” 

abaixo da tela, selecionar “outros”, selecionar “teste operacional”.  

• Surgirá na tela um aviso de que está saindo do modo de 

funcionamento normal, selecionar “aceitar”.  

• Aparelho entrará no módulo de Teste Operacional, em seguida 

girar o botão 1 até 150J, e o teste será iniciado.  

• Verificar se o módulo de teste está conectado. Quando solicitado 

pressionar o botão 2 Carregar.  

• Quando solicitado pressionar o botão 3 Choque. Em seguida o 

teste será finalizado.  

• Quando o teste for finalizado pressionar o botão que indica 

Imprimir Teste Operacional.  

• Assinar o teste impresso e arquivar na pasta de Testes 

Operacionais.  Desligar o desfibrilador, mantendo-o sempre ligado na 

tomada. a.  

Referências bibliográficas  

Meneghelo RS, Araújo CGS, Stein R, Mastrocolla LE, Albuquerque PF, 

Serra SM ET AL/ Sociedade Brasileira de Cardiologia. III Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Teste Ergométrico. Arq 

Brás Cardiol 2010; 95(5 supl.1); 1-26 

POP 22 Auxílio a Ultrassonografia  

1 Definição  

Método de exame de imagem que utiliza ondas sonoras de alta 

frequência, os quais após atravessarem os tecidos dos órgãos 

estudados, retornam em forma de ecos fornecendo imagens 

instantâneas durante o procedimento.  
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Objetivo  

Avaliar órgãos e estruturas internas do corpo humano .  

Contraindicação  

Não há contraindicação absoluta para realização deste procedimento. 

Existem contraindicações relativas pertinentes a cada tipo de exame. 

Porém, sugere-se evitar a ultrassonografia em pacientes com febre, 

processo inflamatório no local do exame, transvaginal no período 

menstrual, e exame com Doppler no primeiro trimestre gestacional. Por 

questões legais, não se pratica ultrassonografia transvaginal em 

pacientes virgens.  

Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

Material  

• Luvas;  

• Gel para ultrassonografia;  

• Lençol (se necessário);  

• Avental (se necessário);  

• Preservativo sem lubrificante (para exame transvaginal);  Álcool 

70%.  

22.6 Descrição do 

procedimento Ação de 
enfermagem  

1. Chamar o paciente confirmando o nome, apresentar-se ao paciente e 

explicar o procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas 

antes de iniciar a execução;  

2. Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do 

paciente;  

3. Conferir se o paciente fez preparo específico para cada tipo de exame;  

4. Reunir material necessário para o exame;  

5. Higienizar as mãos (POP 42);  

6. Posicionar paciente conforme exame a ser realizado, preservando sua 

privacidade.  

7. Retirar o excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o exame, 

e vestir-se, se necesário;  

8. Retirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície da maca com 

álcool 70% por 30 segundos, repor lençol de papel limpo;  
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9. Higienizar as mãos;  

10. Devolver a documentação do paciente e orientá-lo a aguardar o 

laudo.  

11. Entregar o laudo para paciente;  

12. Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

 22.7 Observação  

▪ Procedimento de ultrassonografia é realizado pelo profissional médico, cabendo 

a enfermagem as ações acima descritas.  

 Realizar limpeza dos transdutores linear e convexo ao término de cada exame 

com gaze, água e sabão, e do transdutor endocavitário, com gaze, água e 

sabão, e após friccionar com álcool 70% por 30 segundos.  

 22.8 Referências bibliográficas  

RUMACK, SR . CHABONEAU, W.J . Tratado de Ultrassonografia Diagnóstica  

 [tradução Vilma Ribeiro de Souza Varga..et al – Rio de Janeiro : Elsevier, 2006  

MASSELLI, IB; WU, DSK. Manual básico de ultrassonografia / Ivan 

Barraviera Masselli; PINHEIRO, ANDRADE, HA. Departamento de 

Diagnóstico por Imagem da UNIFESP, 2013.  

GREAZIANO, MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de  

 superfícies contaminadas sem limpeza prévia . Rev. Latino- 

Am. Enfermagem vol.21 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013  

  

  Histórico de Alterações   

Data  Versão  Elaborado ou Revisado por  Aprovado por  

27/12/2013  01  Livia Agy Loureiro - Coren/SP 186464  

Imaculada C. S. Ribeiro - Coren/SP 53475  

Rosana Aparecida 
Garcia COREN/SP  

72.902  

  

POP 29 Coleta de Citologia Oncótica (Papanicolaou)  

29.1 Definição  

O exame de prevenção pela técnica de Papanicolaou ou citologia oncótica, 
consiste na coleta e análise de material celular da cérvice uterina que 
permite a detecção de lesões precursoras e da doença em estágios iniciais, 
antes mesmo do aparecimento dos sintomas, vem sendo utilizado 
largamente, desde sua descoberta, em 1943. É um exame bastante aceito 
pela comunidade científica e de relevância para a Saúde Pública, por ser 
de baixo custo e fácil realização (4).  
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29.2 Objetivo  

• Realizar coleta de citologia oncótica para rastreamento e 
diagnóstico de patologias cervicais e prevenção do câncer de colo 

uterino.  

• Coletar material cervical (endocérvice e ectocérvice) de colo 
uterino.  

Contraindicação  

Observar sangramento vaginal expressivo e/ou menstruação. Em Serviços com 

acesso à citologia oncótica , colposcopia , biópsia, etc. o teste de Schiller 

perde sua importância. Gestantes não coletar material da endocérvice.  

29.3 Executante 

Enfermeiro  

Material  

• EPIs: óculos de proteção, avental e luvas de procedimentos;  

• Espéculo inoxidável estéril ou Espéculo descartável estéril;  

• Lâmina de vidro com uma extremidade fosca para identificação;  

• Espátula de Ayres;  

• Escova cervical;  

• Solução de fixação apropriada;  

• Recipiente para acondicionamento das lâminas;  

• Gaze;  

• Pinça Cheron;  

• Solução de Lugol;  

• Formulário de Requisição do exame e de remessa de exames;  

• Livro de registro;  

• Lápis para identificação da lâmina;  Camisola/Avental;  Lençol.  

 29.6 Descrição do procedimento  

Ação de enfermagem  

01 Chamar a paciente, confirmar o nome, apresentar-se, 

recepcionado -a.  

02 Realizar anamnese e registrar em prontuário (DUM, data última 

coleta, idade, dentre outros);  
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03 Orientar a paciente quanto ao procedimento, apresentando os 

materiais que serão utilizados;  

04 Preencher formulário de solicitação do exame;  

05 Identificar a lâmina na extremidade fosca, com lápis grafite 
(iniciais do nome, FF e código do CS), colocando- a na mesa auxiliar, para 

receber o material coletado;  

06 Oferecer camisola/avental à paciente encaminhando-a ao 
banheiro/local reservado solicitando que retire toda a roupa, vista o 

avental com a abertura para frente e esvazie a bexiga;  

07 Higienizar as mãos (POP 42);  

08 Solicitar à paciente que se deite sobre a mesa ginecológica, 

cobrindo-a com o lençol;  

09 Expor as mamas e realizar exame clínico das mamas, sempre 

explicando o procedimento;  

10 Em seguida auxiliar a paciente a se posicionar na mesa 

ginecológica adequadamente, para a coleta do exame citopatológico;  

11 Calçar as luvas de procedimento;  

12 Realizar o exame da região vulvar, anotando se houver lesões 
esbranquiçadas ou hipercrômicas, nódulos, verrugas e/ou feridas, lesões, 

pólipos, leucorréias;  

13 Escolher o espéculo adequado (vide observações);  

14 Introduzir o espéculo, na posição vertical, ligeiramente inclinado 
(15º), fazendo uma rotação de 90º mantendo- o em posição transversa de 

modo que a fenda do espéculo fique na posição horizontal;  

15 Abrir o espéculo lentamente e com delicadeza;  

16 Se ao visualizar o colo uterino houver grande quantidade de muco 
ou secreção, seque-o delicadamente com uma gaze montada em uma 

pinça Cheron, sem esfregar, para não perder a qualidade da amostra;  

Coleta Ectocervical  

01 Encaixar a ponta mais longa da espátula de Ayres no orifício 
do colo, apoiando-a com firmeza, e com movimento rotativo de 360º 
ao redor de todo o orifício. Caso a amostra não tenha sido 

representativa repetir o movimento;  

02 Estender o material ectocervical, dispondo-o no sentido 
vertical ou horizontal, ocupando 2/3 iniciais da parte transparente 
da lâmina, com movimento de cima para baixo, utilizando as duas 
laterais da espátula;  

Coleta Endocervical  
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01 Utilize a escova de coleta endocervical, introduzindo-a 

delicadamente no canal cervical realizando movimento circular em 360º;  

02 Estender o material ocupando o 1/3 restante, rolando a escova de 
cima para baixo, em sentido único;  

Teste de Schiller:  

 Preparar a pinça Cheron com uma gaze na ponta e embebê-la em solução iodada  

(Lugol), pressionar a gaze delicadamente contra o colo uterino e proceder à 

leitura do exame:  

Positivo: quando a reação com o iodo for negativa, ou seja, quando não houver 

coloração do colo uterino. Resultado Alterado.  

Negativo: quando houver fixação do iodo nas células e o colo se apresentar 

colorido após aplicação do lugol. Resultado Normal.  

Fixação  

01 Fixar o esfregaço imediatamente após a coleta, garantindo a 
manutenção das características originais das células, preservando-as do 
dessecamento (máfixação) que impossibilita a leitura do exame.  

02 São três as formas de fixação.  

 Polietilenoglicol (mais recomendada)  

 Pingar 3 ou 4 gotas da solução fixadora sobre o material, que deverá ser 

completamente coberto pelo líquido.  

 Deixar secar ao ar livre, em posição horizontal, até a formação de uma película 

leitosa e opaca na sua superfície.  

 Álcool á 95%.  

 A lâmina com material deve ser submersa no álcool a 95%, em vidros de boca larga.  

 Propinilglicol  

01 Borrifar a lâmina com o spray fixador a uma distância de 20cm. 
Fechar o espéculo, retirando-o delicadamente colocando em balde 

próprio;  

02 Retirar as luvas e auxiliar a paciente a descer da mesa 

ginecológica, encaminhando-a para vestir-se;  

03 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados, realizando 
a correta segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos de serviços 

de saúde;  

04 Retirar os EPIs e higienizar as mãos;  

05 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no 
prontuário, conforme decisão do COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 13);  

06 Registrar o procedimento em planilha de produção;  
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07 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

 29.7 Observação  

• Em condições normais deve ser realizado anualmente em 

mulheres de 25 a 64 anos (Ministério da Saúde).  

• Os procedimentos de acondicionamento, conferência, 
preenchimento de lâminas, preenchimento de guia de remessa 
e envio ao Laboratório de Citologia podem ser realizados pelos 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, tendo os seguintes 

cuidados:  

a) As lâminas devem ser acondicionar as lâminas no 

recipiente próprio  

(caixa de madeira ou plástico) para transporte;  

b) Conferir cada lâmina com o formulário de solicitação do 

exame;  

c) Preencher a relação de remessa na mesma sequência das 

lâminas e das requisições;  

d) Enviar as lâminas ao Laboratório de Citologia conforme 
rotina do serviço;  

• Caso a visualização do colo não seja possível solicitar que a 
paciente tussa ou faça pequena força com o períneo.  

• Não coletar de mulheres menstruadas: aguardar o 5º dia após 
término da menstruação.  

• Não usar creme vaginal, ducha vaginal, ou ter relação sexual 
ou submeter-se a exames intravaginais (ex. ultrasson) dois dias 

antes do exame.  

• Evitar lubrificar o espéculo com agente oleoso.  

• Em mulheres idosas, com vagina ressecada recomenda-se 

molhar o espéculo com solução salina (SF 0,9%).  

• Em paciente virgem, a coleta deverá ser realizada por 

profissional médico.  

• Em paciente gestante ou com suspeita de gravidez realizar 

apenas coleta de material ectocervical.  

• Realizar coleta em mulheres histerectomizadas desde que o 
colo uterino tenha sido preservado, caso não realizar coleta do 

fundo de saco apenas.  

• Recomenda-se que os enfermeiros (homens) realizem o 
procedimento acompanhados por um profissional de 
enfermagem evitando a exposição do paciente e do 
profissional.  
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• Tamanho do espéculo:  

Tamanho  Indicação  

Pequeno  Mulheres jovens, sem parto vaginal, magras ou menopausadas;  

Médio  Mulheres com IMC normal;  

Grande  Multíparas, Obesas.  

  

29.8 Referências bibliográficas  

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 381. Normatiza a 

execução, pelo Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica 

pelo método de Papanicolaou. 2011.  

POTTER P.A.; PERRY A.G. Fundamentos de enfermagem. 7ª edição, Rio de  

Janeiro: Elsevier, 2009.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS: Secretaria de Saúde. Manual de 

normas de rotinas de procedimentos para a enfermagem: assistência 
de enfermagem. Campinas, 2009.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÙDE. Cadernos de Atenção Básica nº 13. Controle dos 

Cânceres de Colo de Útero e de Mama. DF: Brasília, 2006.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
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POP 31 Coleta de Exames Laboratoriais  
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31.1 Definição  

Coletar amostras biológicas de material humano para auxiliar o 

diagnóstico e/ou tratamento em Unidades de Saúde descentralizadas ao 

Laboratório Municipal de Campinas.  

31.2 Objetivo  

Realizar exames laboratoriais para diagnóstico, monitoramento e tratamento 

de doenças.  

31.3 

Contraindicaç

ão Distúrbios 

de 

coagulação.  

31.4 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

31.5 Material  

• EPIs  

• Tubos para coleta de sangue à vácuo  

• Kit estéril para urocultura  

• Frasco preparador para exame parasitológico de fezes  

• Kit não estéril para Urina I  

• Frasco preparador para exame protoparasitológico de fezes.  

• Caixa térmica azul com gelo reciclável congelado (para urina, 
fezes, baciloscopia, biópsias e outros exames. Cada tipo de material em 
uma caixa separada e devidamente identificada na parte externa).  

• Caixa vermelha sem gelo reciclável (para hemoderivados.) os quais 

deverão ser separados em estantes pela cor da tampa.  

• Gelo reciclável  

• Caixa para descarte de material pérfuro-cortante  

• Livro de registro para controle de exames realizados.  

31.6 Descrição do procedimento  

01 Chamar o paciente pelo nome completo com o formulário único de 

requisição de exames nas mãos;  

02 Apresentar-se ao usuário e explicar o procedimento que será 

realizado, sanando todas as dúvidas antes de iniciar a execução.  
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03 Solicitar documento com foto e conferir com o nome constante no 

exame.  

04 Separar a guia de requisição de exames.  

05 Verificar quais exames foram solicitados.  

06 Solicitar ao paciente que assine o Termo de Consentimento para 

realização dos exames.  

07 Verificar quais exames foram solicitados e se contém, quando 
necessário, os demais documentos anexados (SADT, SINAN, Filipeta, etc).  

08 Verificar se os dados estão completos e igualmente descritos em 
todos os documentos, com letra legível respeitando os espaços dos 
quadrados do formulário, contendo os dados: nome completo do paciente 
(sem abreviaturas), sexo, data de nascimento, matrícula, dados 
completos do solicitante (nome, categoria profissional, número do 

conselho de classe, assinatura e carimbo), número do cartão SUS e data 
da solicitação do exame. Se for gestante, assinalar o campo gestante do 

Formulário.  

09 Confirmar com o paciente se este encontra-se com o tempo de 
jejum adequado e demais preparos adequados para os exames solicitados 

(vide Manual do  

Laboratório Municipal);  

10 Questionar sobre os medicamentos de uso contínuo do usuário, 
orientando-o a ingeri-los/administrá-los após a coleta de sangue, 

evitando sempre que possível ultrapassar o horário de costume.  

11 Para os exames coletados em casa, checar se os frascos estão bem 
vedados e colocar nas respectivas caixas térmicas, as quais deverão estar 

com gelo reciclável congelado na quantidade padronizada (Vide versão 
atualizada do Manual de Coleta do Laboratório Municipal de Campinas) e 

devidamente fechada.  

12 Identificar o(s) frasco(s) dos exames entregues pelo usuário (fezes 
e urina), com as etiquetas, de acordo com o tipo de exame.  

13 Identificar a guia de requisição com a etiqueta controle;  

14 Registrar em livro-controle: data da coleta, dados do paciente e 
discriminar os exames solicitados, colocando o número da etiqueta 

controle;  

15 Acondicionar o material colhido em residência na caixa térmica 

indicada;  

16 Orientar o paciente quanto ao resultado do exame;  

17 fornecer etiqueta com número do exame para controle;  
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18 Encaminhar o paciente à sala de coleta, quando necessário, de 

acordo com exames solicitados;  

19 Deixar a guia de exames juntamente com as etiquetas e os tubos 
separados para proceder a coleta de sangue, de modo que o usuário não 

fique de posse desse material.  

Na sala de coleta:  

01 Chamar o paciente pelo seu nome completo com o formulário 
único de requisição de exames nas mãos e apresentar-se cordialmente ao 

usuário ou ao responsável, no caso de incapaz e/ou menor de idade.  

02 Conferir o nome do usuário, pedindo para que repita seu nome 
completo e apresente o documento com foto e conferir os exames 

solicitados e os tubos.  

03 Posicionar o usuário para a coleta, sentado ou deitado, a 
depender das condições do indivíduo e da faixa etária.  

04 Proceder ou orientar a coleta do exame solicitado (vide Manual do 

Laboratório Municipal de Campinas);  

05 Higienizar as mãos utilizando água e sabão (POP 42) ou utilizer o 
álcool 70°(vide procedimento no Manual de coleta do Laboratório 

Municipal de Campinas).  

06 Devidamente paramentado (EPIs), calçar as luvas de procedimento 

e fazer a escolha do local da punção.  

07 Fazer a desinfecção do local escolhido com gaze ou algodão 
embebido em álcool a 70%, realizando um único movimento de dentro 
para fora. Aguardar o álcool secar naturalmente e não tocar o local da 
punção. Se o paciente estiver usando roupas de mangas longas dobradas, 
verificar se a manga está prendendo a circulação. Se for o caso, 

desdobrar a manga, afrouxando-a.  

08 Abrir o material na frente do paciente. Realizar a quebra do lacre 
da agulha e conectá-la ao adaptador, certificando-se sempre de que o 

conjunto está bem acoplado.  

09 Garrotear aproximadamente a uns 04 cm do local escolhido para 
punção, não ultrapassando o tempo de 1 minuto para não haver alteração 

nos resultados.  

10 Retirar a proteção da agulha e, imediatamente, fazer a punção na 
veia escolhida. Segurar o dispositivo entre os dedos polegar e indicador 
da mão dominante, posicionando o bisel da agulha para cima. Fazer a 

punção numa angulação oblíqua de aproximadamente 30 °.  

11 Inserir o tubo de coleta à vácuo mantendo o adaptador imóvel e 
quando o sangue começar a entrar no tubo, desgarrotear e pedir para que 

o usuário abra a mão.  
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12 Aguardar o total preenchimento do tubo para depois colocar o 
próximo e é essencial obedecer à sequência dos tubos preconizada pela 
CLSI: 1º tubo de tampa azul- (Citrato / para Unidades autorizadas), 
2ºtubo de tampa amarela com Gel Ativador, 3ºtubo de tampa roxa (EDTA) 

e por último, 4º tubo de tampa cinza (fluoreto de sódio/EDTA).  

13 Homogeneizar por inversão suavemente todos os tubos no mínimo 
oito vezes, inclusive o de tampa amarela e/ou vermelha. Uma inversão é 

contada após virar o tubo para baixo e retorná-lo a posição inicial.  

14 Retirar a agulha da veia acionando, imediatamente, o dispositivo 
de segurança da agulha, e colocando uma gaze ou algodão sobre o local e 

pedir para o paciente pressionar o local sem dobrar o braço.  

15 Descartar a agulha em caixa própria para resíduos 
pérfurocortantes; separar o adaptador de agulha (canhão) para posterior 

higienização com hipoclorito 1% por 30 minutos.  

16 Após a coleta dos exames na presença do usuário, etiquetar os 

tubos corretamente.  

17 Mostrar ao usuário submetido ao exame e/ou seu responsável os 
tubos etiquetados buscando a confirmação de que todas as amostras de 

sangue estão corretamente identificadas.  

18 Realizar novamente a checagem e separação das guias de 
solicitação de exames e acondicionar em local que garanta sua 

integridade;  

19 Encaminhar ao Laboratório Municipal as guias de exames e os 
materiais coletados separados em caixas térmicas contendo gelo 

reciclável e acondicionados adequadamente;  

20 Registrar o procedimento em planilha de produção;  

21 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

31.7 Observação  

• Não entregar para o usuário os tubos e/ou o pedido de exame 

enquanto ele aguarda ser chamado na sala de coleta.  

• O descarte das etiquetas excedentes é de responsabilidade do 

profissional que coletou o exame.  

• Recomenda-se um fluxo único para o procedimento de coleta e 
não dividido por equipes de referência.  

• Recomenda-se arquivar as guias de solicitação de exames na 

Unidade, evitando assim que o usuário rasure a mesma.  

• Recomenda-se que o profissional que coletou o exame assine e 
carimbe o formulário único.  
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• Orienta-se a registrar em livro de coleta quando o paciente 
trouxer a guia de exames em mãos, vinda de outro serviço (Policlínicas, 

Hospital Mario Gatti, etc).  

• Para os usuários incapacitados de realizar coleta espontânea de 

urina, deve-se realizar Cateterismo Vesical de Alívio (POP 27).  

• Para coleta de cada exame, e para orientar o paciente quando 
este for realizar coleta em residência ver descrição do procedimento no 
Manual das Unidades Básicas - COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS - 
2010/2012 do Laboratório Municipal de Patologia Clínica de Campinas.  

• Exames de DST/AIDS deverão ser realizados de acordo com a 

Portaria n° 77 MS/GM 12/01/2012.  

• Exames de Microbiologia: Importante lembrar que amostras para 
exames de A fresco de Secreção vaginal-Grupo 13, Culturas em Geral 
(úlceras, Secreções de ferida, ocular e orofaringe)-Grupo 15 e Cultura de 
fezes –Grupo 16, DEVEM SER ARMAZENADAS E TRANSPORTADAS AO 

LABORATÓRIO EM MALOTE SEM GELO, A TEMPERATURA AMBIENTE.  

• RDC 302 (item 6.1.7): “A amostra deve ser identificada no 
momento da coleta ou da sua entrega quando coletada pelo paciente”. O 
descarte das etiquetas da cartela não utilizadas é de responsabilidade do 

profissional da coleta.  

• Atenção: usar 01 adaptador de agulha por paciente a cada dia, 

realizando a desinfecção posteriormente.  

31.8 Referência bibliográfica  

BRASIL. Portaria n°77 MS/GM de 12/01/2012  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. Manual das 
Unidades Básicas – Coleta de Exames Laboratoriais 2010/2012. Campinas/SP, 
2012. PREFEITURA MUNICIPAL DO PARANÁ. Secretaria Municipal de Saúde. 
Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades Básicas de Saúde – 
Colombo/PR, 2012. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de 
Saúde. Manual de Coleta de Exames Laboratoriais. Campinas/SP, 2012.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. Manual de 

Normas e Rotinas de Procedimentos para Enfermagem: Assistência de 

Enfermagem.  

Campinas/SP, 2009.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde, 1º Caderno 

de Coleta de Exames Laboratoriais, SP. 2006.  

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Fluxograma para coleta de sangue, 2015  

POP 41 Realização de Eletrocardiograma  

41.1 Definição  

Registro gráfico de alterações em potencial elétrico da atividade cardíaca, cujo 

produto final resulta no eletrocardiograma.  
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41.2 Objetivo  

Obter registro gráfico da atividade cardíaca para obtenção de diagnóstico, avaliação 

da terapêutica medicamentosa e evolução clínica.  

41.3 Contraindicação  

Não há contraindicação para a realização deste procedimento.  

41.4 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

41.5 Material  

• Eletrocardiógrafo;  

• Papel milimetrado;  

• Cardioclip;  

• Eletrodo descartável ou eletrodo de sucção;  

• Álcool a 70%;  

• Algodão seco ou gaze;  

• Gel condutor;  

• Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário);  Lençol.  

Descrição do procedimento  

 Ação de enfermagem  

01 Chamar o paciente, confirmando o nome, apresentando-se ao paciente e 
explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes 

de iniciar a execução  

02 Checar a prescrição;  

03 Reunir o material;  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Promover a privacidade do paciente (utilizar o biombo se necessário);  

06 Checar o funcionamento do eletrocardiográfico;  

07 Checar a integridade do cabo de força, fio terra e cabo do paciente;  

08 Solicitar a retirada e/ou retirar objetos metálicos e/ou eletrônicos;  

09 Solicitar e/ou posicionar o paciente em decúbito dorsal, com membros 

superiores e inferiores paralelos ao corpo, de forma não adjacente, relaxados;  

10 Solicitar e/ou expor tornozelos, punhos e tórax;  
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11 Cobrir o paciente, com o auxílio do lençol, para que o mesmo não fique 

totalmente exposto;  

12 Conectar o eletrocardiógrafo à rede de energia, atentando-se à voltagem 
da tomada. Seguir as orientações de utilização, segundo o fabricante;  

13 Ligar o eletrocardiógrafo;  

14 Inserir papel milimetrado no local indicado.  

15 Solicitar ao paciente que permaneça em repouso, evite tossir ou 
conversar, enquanto o ECG está sendo registrado;  

16 Efetuar a remoção de gordura, com algodão embebido em álcool a 70%, 
das faces anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos 

tornozelos (acima dos maléolos internos);  

17 Colocar cardioclip em membros superiores e membros inferiores, usando 
gel condutor ou outro material de condução (conforme orientação do fabricante), 
para obtenção dos registros das derivações monopolares e bipolares, seguindo o 

seguinte arranjo com o cabo do paciente:  

Cabo vermelho (RA) em membro superior direito;  

Cabo amarelo (LA) em membro superior esquerdo; 

Cabo preto (RL) em membro inferior direito;  

Cabo verde (LL) em membro inferior esquerdo.  

18 Colocar os eletrodos de sucção (preferencialmente), ou eletrodos 
descartáveis no tórax, utilizando gel condutor ou outro material de condução 
(conforme orientação do fabricante) para os primeiros, para obtenção dos 

registros das derivações precordiais, seguindo o seguinte arranjo com o cabo do 

paciente:  

Cabo vermelho (V1) em 4º espaço intercostal, à direita do esterno;  

Cabo amarelo (V2) em 4º espaço intercostal, à esquerda do esterno;  

 Cabo verde (V3) em 5º espaço intercostal, diagonalmente entre V2 e V4;  

Cabo marrom (V4) em 5º espaço intercostal, na linha média 
clavicular; Cabo preto (V5) em 5º espaço intercostal, na linha axilar 
anterior; Cabo roxo (V6) em 5º espaço intercostal, na linha axilar 
média.  

19 Verificar os Leds de alerta para: pilha/bateria, memória, saturação, 
ruído, eletrodo, filtro, ganho, velocidade, modo de operação, up/down, 

calibração e derivações e, caneta e haste de plotagem. Corrigir problemas que 

forem detectados;  

20 Apertar o botão “segue”;  

21 Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com o 
esperado para um traçado eletrocardiográfico;  
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22 Aguardar o sinal sonoro, que indica o término da aquisição dos potenciais 

elétricos; 23 Retirar eletrodos e cardioclips;  

24 Realizar limpeza do tórax, membros superiores e membros inferiores, 
principalmente quando utilizado o gel condutor;  

25 Retirar e/ou destacar folha do ECG;  

26 Identificar o ECG com: nome completo do paciente, idade, data de 
nascimento, data e hora da realização, carimbo e assinatura do profissional, 

nome da instituição;  

27 Deixar o paciente confortável;  

28 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;  

29 Higienizar as mãos (POP 42);  

30 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no prontuário, 

conforme decisão do COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 13);  

31 Registrar o procedimento em Planilha de Produção;  

32 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

Observação  

• paciente deve estar em repouso absoluto para a realização do 
procedimento, no mínimo 15 minutos e 30 minutos para quem estava 

fumando;  

• Realizar tricotomia, caso seja necessário;  

• Realizar limpeza imediata e eficaz das porções metálicas dos 
cardioclips e eletrodos de sucção, para não acumular sujidades e 

consequente alteração na capacidade de aquisição dos potenciais elétricos;  

• Alertar o paciente quanto a possibilidade de pequenas lesões na 
utilização de eletrodos de sucção, que devem evoluir com regressão do 

hematoma em dois dias;  

• Utilizar a convenção de programação com: ganho N, velocidade de 

aquisição de 25mm/s, modo automático e derivação DII;  

• É possível alteração na disposição das derivações precordiais quando 
as mesmas estiverem voltadas para a direita (V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R) 
e com derivações posteriores à esquerda (V7, V8, V9, V10, V11, V12). Nos 
referidos casos, deve-se identificar as novas derivações no ECG;  

• Em situações que o cardioclip não pode ser utilizado nos membros 
devido a amputações, imobilizações e/ou traumas, deve ser utilizado 

eletrodos descartáveis nas porções proximais dos membros;  

Referências bibliográficas  
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NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR): 

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) instituída por meio da 

Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, em seu art. 6º, 

inciso IV, define e recomenda a criação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

nos hospitais, que deverá realizar a interface com as Centrais de Regulação; 

delinear o perfil de complexidade da assistência no âmbito do SUS e 

disponibilizar consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico, além dos leitos de internação, segundo critérios preestabelecidos e 

protocolos que deverão ser instituídos pelo NIR. Além disso, deve buscar vagas 

de internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os 

pacientes internados, quando necessário, conforme pactuação com a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

ATRIBUIÇÕES DO NIR: 

a) Permitir conhecimento da necessidades de leito, por especialidade e 

patologia 

b) Regular e gerenciar as diferentes ofertas existentes a saber; 

ambulatório, internação, urgência e emergência, agenda cirúrgica. 
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c) Orientar a gestão de leitos intra – hospitalar 

• Dar subsídios técnicos para realização de ações que qualifiquem o cuidado, a partir 
das informações advindas do monitoramento da Gestão de Leitos.  

d) Otimizar a utilização dos leitos hospitalares, mantendo a Taxa de 

Ocupação em limites adequados (evitando tanto ociosidade como 

superlotação) e controlando o Tempo Médio de Permanência nos 

diversos setores do hospital, além de ampliar o acesso aos leitos e a 

outros serviços disponibilizados pela RAS. 

e) Otimizar a ocupação das Salas Cirúrgicas. 

f) Monitorar com finalidade de reduzir ao máximo o número de 

procedimentos eletivos cancelados/suspensos. 

g) Estabelecer mecanismos de apoio na perspectiva da redução do tempo 

de espera entre a indicação de terapia cirúrgica e a realização do 

procedimento. 

• Auxiliar a gestão quanto ao controle e o uso racional de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais. 

• Estabelecer e/ou monitorar o painel de indicadores da capacidade instalada 
hospitalar. 

• Induzir a implantação dos mecanismos de gestão da clínica tais como, Projeto 
Terapêutico Singular, Gestão da Fila. 

• Promover o uso dinâmico dos leitos hospitalares, por meio do aumento de 
rotatividade e monitoramento das atividades de Gestão da Clínica desempenhadas 
pelas equipes assistenciais. 

• Permitir e aprimorar a interface entre a gestão interna hospitalar e a regulação de 
acesso hospitalar. 

• Qualificar os fluxos de acesso aos serviços e às informações no ambiente hospitalar. 

• Otimizar os recursos existentes e apontar necessidades de incorporação de 
tecnologias no âmbito hospitalar. 

• Promover a permanente articulação do conjunto das especialidades clínicas e 
cirúrgicas, bem como das equipes multiprofissionais garantindo a integralidade do 
cuidado, no âmbito intra-hospitalar. 

• Aprimorar e apoiar o processo integral do cuidado ao usuário dos serviços 
hospitalares visando ao atendimento mais adequado às suas necessidades. 

• Apoiar as equipes na definição de critérios para internação e instituição de alta 
hospitalar responsável. 

Estrutura do NIR: 
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Subsidiar a direção do hospital para a tomada de decisão internamente. 

Colaborar tecnicamente, com dados de monitoramento, na proposição e 

atualização de protocolos/diretrizes clínicas e terapêuticas e protocolos 

administrativos. 

Não existe regra rígida de como compor um NIR, mas recomenda-se que 

funcione 24 horas (sete dias por semana) e tenha uma estrutura mínima 

composta por médico horizontal ou diarista, enfermeira diarista e assistente 

social. 

Esta célula básica seria o suficiente para iniciar o trabalho, ao menos em termos 

de concepção e organização, podendo ser alterada conforme necessidade 

detectada durante a sua implantação.  

Para executar todas as atividades propostas, o NIR precisará do apoio de 

profissionais de outros setores do hospital, como coordenadores de unidade 

para alinhamento de rotinas e processos, do departamento de informática para 

coleta e processamento de dados dos indicadores, dos colaboradores para 

aplicação dos protocolos administrativos e médico-assistenciais etc. 

OS TRÊS PILARES DO NIR: 
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Atribuições dos integrantes do NIR: 

Médico: 

a) A partir do início do plantão, todos os dias da semana, deverá 

acompanhar a avaliação dos pacientes e identificar com as equipes 

assistenciais aqueles, que tem potencial para a transferência a outros 

setores da unidade hospitalar e/ou leitos de Retaguarda pactuados na 
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RAS, por meio da avaliação utilizado para gerenciamento dos casos, nas 

unidades que possuem porta aberta às urgências deverá iniciar esse 

monitoramento por esse setor, para avaliar a demanda e a partir dessa 

demanda averiguar as possibilidades. 

b) Identificar possíveis pacientes com critérios de alta. 

c) Paciente da urgência e emergência, que continua com quadro de 

gravidade e/ou de Instabilidade Hemodinâmica deve ser mantido 

nesses setores ou encaminhado para a UTI, conforme protocolo 

preestabelecido. 

d) Pacientes estáveis e dentro dos critérios de transferência devem ser 

selecionados e encaminhados para os leitos do próprio hospital, hospital 

de retaguarda pactuado, mediante instrumentos regulatórios, ou para a 

Alta Hospitalar. 

e) Deverá intermediar a equipe assistencial na busca e disponibilização de 

leitos de internação para os pacientes que se encontram de alta da UTI. 

f) Selecionar pacientes candidatos à transferência para o Hospital 

pactuado para Retaguarda. 

g) Regular os leitos disponíveis no próprio hospital de acordo com as 

especialidades. 

h) Apoiar a reavaliação dos casos de reinternação dos pacientes que 

retornaram do Hospital de Retaguarda ou da Internação Domiciliar 

identificando os motivos que levaram a reospitalização dos usuários, a 

fim de retroalimentar as equipes em relação ao seguimento ou mesmo 

para a revisão dos protocolos. 

i) Realizar a interface entre as especialidades médicas e os setores da 

unidade hospitalar, a fim de promover as interconsultas de modo mais 

eficiente e ágil. 

j) Ampliar espaços de atuação do médico em projetos de pesquisa e 

extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 

k) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 
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Enfermeiro: 

a) No início do plantão o enfermeiro do NIR deverá apoiar a equipe 

assistencial dos diversos setores na avaliação dos pacientes nas 

observações, a qual deverá ocorrer diariamente e verificar os dados do 

monitoramento, para verificar a viabilidade de serem transferidos para 

enfermarias, leitos de retaguarda, UTI e/ou mesmo de alta para casa 

ou Serviço de Atenção Domiciliar. 

b) Interagir com a equipe multidisciplinar assistencial, para aperfeiçoar o 

processo de transferência. 

c) Realizar interface entre a Regulação e a equipe da emergência e após 

a avaliação médica, determinar conjuntamente os usuários elegíveis 

para ocupação de leitos internos e externos. 

d) Auxiliar a equipe do NIR na definição, avaliação e priorização dos 

pacientes na ocupação dos leitos disponíveis internamente e 

externamente, conforme contato com a regulação, e nos casos que não 

houver regulação com a unidade que possua leitos disponíveis. 

e) Realizar busca ativa de leitos disponíveis no sistema informatizado ou 

em visita aos setores da unidade hospitalar. 

f) Adequar os leitos disponíveis por especialidade e gênero 

(feminino/masculino). 

g) Monitorar os leitos atentando para o Tempo Médio de Permanência. 

h) Identificar e notificar mediante relatório mensal os entraves pertinentes 

ao processo de transferência e atuação do NIR. 

i) Alimentar a planilha dos indicadores, conforme levantamento realizado 

pelo Kanban, a fim 

j) de proporcionar dados para a tomada de decisão da Alta Liderança. 

k) Atuar diretamente no monitoramento dos indicadores, apoiando a 

equipe assistencial na avaliação dos dados e no apoio à busca de 

soluções para a oferta dos serviços necessários aos usuários. 

l) Ampliar espaços de atuação do enfermeiro em projetos de pesquisa e 

extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 
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m) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

Assistente Social, (este profissional pode não estar ligado diretamente ao 

NIR, importante é manter a interface da sua atuação junto as ações descritas 

abaixo): 

a) Abordar e orientar usuários e familiares para as transferências internas 

e externas. 

b) Orientar, informar e sensibilizar os pacientes com indicação clínica para 

os leitos de retaguarda, buscando assinatura do paciente ou seu 

responsável no Termo de Consentimento para posterior transferência.  

c) Apoiar e esclarecer toda e qualquer dúvida do usuário e/ou familiar 

com relação à transferência para os Hospitais de Retaguarda, 

explicando sobre o funcionamento e normas do Hospital de Retaguarda.  

d) Realizar investigação social do paciente, nos casos pertinentes.  

e) Orientar o paciente que ele é responsável pelos seus objetos e 

documentos pessoais. 

f) Apoiar no aprimoramento dos canais de comunicação internos e com a 

Central de Regulação (comunicação externa), por meio de melhor 

divulgação de atividades do NIR (murais, ofícios, jornais internos, site 

etc.). 

g) Explicar as particularidades da questão social e construir propostas de 

trabalho capazes de preservar e efetivar direitos dos usuários, conforme 

legislação específica. 

h) Participar no cuidado da saúde do indivíduo em sua totalidade Bio-

Psico-Social-Espiritual. 

i) Potencializar a orientação social com vistas à ampliação do acesso aos 

direitos sociais. 

j) Apoiar junto à equipe de atenção psicológica do hospital questões 

referentes à necessidade de terapia familiar e individual. 
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k) Ampliar espaços de atuação do Serviço Social em projetos de pesquisa 

e extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 

l) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

Assistente Administrativo: 

a) No início do plantão deve confirmar o quantitativo de vagas nos 

hospitais de Retaguarda, bem como nos setores do próprio hospital que 

estão disponíveis para o dia repassando essa informação para o médico 

regulador do NIR, bem como alimentar o sistema de informações sobre 

tais dados, conforme o caso. 

b) Entregar para os médicos reguladores/auditores, conforme o caso cópia 

do Relatório dos Pacientes internados. 

c) Enviar os prontuários dos pacientes ao Same, transferidos para o 

hospital de Retaguarda do dia anterior devidamente protocolado, 

envelopado e etiquetado. No envelope os papéis deverão estar 

organizados na seguinte ordem: da primeira folha a última: ficha de 

atendimento, AIH, Relatório Médico, Cópia do Termo de Consentimento 

de Transferência para os Hospitais Retaguarda, evolução de 

enfermagem, evolução dos demais profissionais separados por 

categoria, resultados de exames laboratoriais, resultados de exames de 

imagem, pareceres e por último os anexos que vier a existir do paciente 

e por último os filmes de exame de imagem. 

d) Alimentar a planilha de dados no computador dos pacientes transferidos 

para o Hospital de Retaguarda do dia anterior com as seguintes 

informações: Nome do paciente, Data de nascimento, Nome da mãe do 

paciente, Número do prontuário, Especialidade médica, Nome do 

médico assistencial, Total de pacientes que foram transferidos 

diariamente, Total de pacientes que voltaram para o Hospital de origem 

diariamente especificando o motivo do retorno. 
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e) Checar no mapa cirúrgico se tem algum dos usuários em monitoramento, 

para procedimentos cirúrgicos, no dia seguinte. 

• Separar a documentação e o prontuário do paciente que irá ser transferidos no dia. 
A documentação que deve ser enviada para o Hospital Retaguarda com o paciente, 
que deverá conter: Relatório Médico com o Termo de Consentimento, Cópia dos 
exames laboratoriais do dia, Cópia dos laudos dos exames de imagem e filmes dos 
exames de imagem mais recentes, Cópia da prescrição do dia, Cópia da evolução 
de enfermagem. 

f) Encaminhar a Apac de exames e/ou procedimento cirúrgico 

devidamente agendado (data, hora e local) na própria Apac e/ou no 

papel informativo. 

g) Agendar os exames e/ou procedimento cirúrgico, que estejam pendentes 

aos usuários que devem ser transferidos para os leitos de Retaguarda. 

h) Informar a enfermeira do Hospital de Retaguarda e/ou leitos de 

internação, o quantitativo e o sexo dos pacientes que serão transferidos 

para a Retaguarda. 

i) Contatar o serviço de transporte com agendamento do horário em que 

o paciente será transferido. 

j) Certificar que o paciente será acompanhado, durante o translado, por 

um técnico de Enfermagem, considerando que o paciente foi avaliado 

pelo médico regulador que constatou quadro estável do paciente. 

k) Manter no quadro de aviso as pendências e os recados para os demais 

membros da equipe.Se for urgente, comunicar por telefone. 

l) Organizar o setor para o dia seguinte, manter tudo no seu devido lugar. 

m) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

n) Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

O NIR precisa definir junto a alta gestão o perfil da unidade, mapear os 

recursos diagnóstico, terapêutico, clinico, disponíveis na unidade, e assim 

estabelecer os critérios para elegibilidade dos pacientes a serem assistidos. 

Após definirmos objetivamente os critérios de internação, conforme a 

complexidade, bem como os critérios de gravidade, recomendamos a 

institucionalização de protocolos, a fim de padronizar e homogeneizar a 

transição de cuidados entre as unidades do hospital. 
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É imperativo que se desenvolva ao menos um protocolo de internação que 

contemple a transição de cuidados do setor da Emergência para as demais 

unidades. Recomendamos a Padronização e uso de Protocolos na transição entre 

áreas, como por exemplo: transição da UTI para Enfermaria Clínica e vice-

versa; Sala de Recuperação Cirúrgica para Enfermaria Cirúrgica etc. 

Os protocolos devem possuir critérios objetivos que permitam classificar e alocar 

corretamente os pacientes para os locais com recursos adequados para as 

necessidades da sua patologia e da sua gravidade clínica. Dessa forma, evita-

se desperdício de uso da capacidade instalada e promovemos um tratamento 

mais seguro, eficaz e resolutivo. 

É necessário a interação com a alta liderança e coordenações das áreas, a 

capacitação dos profissionais envolvidos e que sejam realizadas revisões 

periódicas. Sugerimos que a sua aplicação, na prática, seja realizada pela 

equipe de multiprofissional. 

Ressalta-se a importância do alinhamento entre os coordenadores dos setores 

envolvidos com o cuidado, de forma a propiciar o trabalho integrado. É preciso 

fomentar a padronização da assistência por meio de protocolos médico-

assistenciais e administrativos, bem como da prescrição e evolução médica, 

emissão de Autorização para Internação Hospitalar (AIH) e outros documentos 

pertinentes.  

Devem contribuir para o Controle de Infecção Hospitalar (CCIRAS) e Segurança 

do Paciente por meio da inclusão de protocolos de prevenção de eventos 

adversos, precauções de contato e isolamento para situações específicas, além 

das seis metas internacionais recomendadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

FLUXOGRAMA BÁSICO PARA SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PELO NIR: 
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Em unidades que não possuem Unidade de Terapia Intensiva, avaliar junto ao 

médico, a possibildade de transferir a solicitação para o serviço que possui, 

respeitando o perfil da unidade. 

O NIR E AS CENTRAIS REGULADORAS: 

O NIR deverá desenvolver uma relação direta, frequente e esclarecedora com 

as Centrais de Regulação Hospitalar. Um dos desafios enfrentados por essas 

Centrais, municipais e estaduais, é o de obter informações claras e apuradas 

sobre os pacientes que precisam ser transferidos entre as instituições da rede. 
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Muitas vezes, nem mesmo um censo de leitos da região regulada consegue ser 

apurado com exatidão e em tempo hábil. 

O NIR deve filtrar (esclarecendo com o médico-assistente em situações de 

dúvida quanto a determinados encaminhamentos, repassando uma informação 

clara para a Central de Regulação), bem como monitorar as solicitações de 

transferência externa, utilizando seu relacionamento mais próximo à Central de 

Regulação para sinalizar casos que precisam de resolução com brevidade e 

devem ser priorizados. 

Por fim, o NIR deve ainda informar o censo de leitos local periodicamente, 

disponibilizando leitos de internação, sempre que possível, para pacientes de 

outras instituições da Rede. Precisa, ainda, delinear claramente os critérios de 

elegibilidade para essas admissões, conforme o perfil assistencial do hospital. 

MONITORAMENTO ATRAVÉS DE INDICADORES: 

Indicadores de Processo: indicadores de processos vão mensurar tempos do fluxo 

do paciente pela estrutura e unidades do hospital, desde a sua admissão até a alta 

hospitalar.  

Tempo para efetivação de internação: 

Avalia o tempo decorrido desde a solicitação de internação na Emergência até 

a chegada do paciente na Unidade de Internação. Processos de admissão 

homogêneos deverão apresentar tempos adequados dentro de uma estimativa 

real de sua duração. A transferência do paciente da Emergência para a 

Enfermaria Clínica revela-se um processo complexo, no qual diversas etapas 

acontecem com a interação de vários colaboradores do hospital, desde o 

médico até administrativos. A redução nesse tempo pode sensivelmente reduzir 

a superlotação na Emergência.  

        Tempo para efetivação de alta hospitalar: 

Mensura o tempo decorrido da definição médica de alta do paciente até a 

desocupação do leito. A redução nesse indicador gera aumento virtual da 

capacidade instalada, ao aumentar o giro de leitos e sua oferta para novas 
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admissões. Alguns hospitais ainda mensuram o horário da alta hospitalar; 

estimula-se as equipes a promoverem a alta no turno da manhã, permitindo que 

à tarde um novo paciente já ocupe o mesmo leito. Cabe o cuidado de mensurar 

e avaliar com cautela essa questão, uma vez que o fato do paciente receber a 

alta não implica na imediata desocupação do leito, e outros fatores costumam 

estar presentes nesta etapa. Novamente, um mapeamento preciso do processo 

poderá auxiliar no uso da informação gerada a partir dos dados do indicador.  

Tempo para Higienização do Leito: 

Compreende o tempo decorrido desde a saída física do paciente, até o 

momento de liberação do leito já higienizado. 

Tempo de intervalo entre cirurgias: 

Intuito de monitorar o tempo de higienização das salas cirúrgicas, podendo 

posterior disponibilizar para outros procedimentos. 

Indicadores de Resultados, (Produção), diz respeito ao uso da capacidade 

instalada, e ao número de atendimentos: 

Enquanto os indicadores de processos mensuram a eficiência das atividades 

desenvolvidas, os de resultados apontaram se estas atividades são de fato 

eficazes no cumprimento dos seus objetivos. 

a) Pacientes-dia no período.  

b) Taxa de ocupação dos leitos.  

c) Número de internações.  

d) Número de consultas.  

e) Número de cirurgias.  

f) Taxa de ocupação de Salas Cirúrgicas.  

g) Taxa de consultas realizadas.  

Indicadores de Resultados, (Desempenho), onde demonstra se a capacidade 

instalada está sendo utilizada de forma eficiente: 

a) Tempo médio de permanência em leito de internação.  
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b) Taxa de pacientes residentes no hospital acima de 20 dias. 

c) Índice de renovação de giro de leitos. 

d) Índice de intervalo de substituição de leitos. 

e) Giro de salas cirúrgicas (cirurgias no período/número total de salas). 

        ROTINA DIÁRIA DO NIR: 

a) O NIR deve ter controle total sobre os leitos do hospital. Esse controle é 

necessário, pois haverá necessidade de centralizar a forma de atender 

à demanda de novas admissões e de transferências internas entre as 

unidades. Aqui, destaca - se o papel do enfermeiro operacional: sua 

função primordial é a gestão em tempo real dos leitos livres.  

b) Deve autorizar as novas admissões das reservas solicitadas, as trocas e 

os bloqueios necessários conforme a demanda e disponibilidades; deve 

acompanhar diariamente o censo hospitalar e ajustar à disposição dos 

pacientes na grade de leitos, de forma a promover um uso mais eficiente 

dos leitos disponíveis.  

c) Conhecimento em tempo real do censo hospitalar permite, também, 

oferecer com maior frequência os leitos de internação para as centrais 

de regulação municipais e/ou regionais. Esse censo precisa ser informado 

diariamente para o ente regulador.  

d) O médico ligado ao NIR deve ser a referência para a discussão e aceite 

dos casos externos; na sua ausência, um médico assistente das equipes 

especializadas deve ser indicado para exercer essa função. 

e) Além de atualizar o censo e ajustar a disposição das novas admissões 

ou transferências entre as unidades, precisamos monitorar os casos que 

demandam transferência para fora do hospital ou recursos 

diagnósticos/terapêuticos não disponíveis na instituição.  

f) O NIR deve monitorar e facilitar a resolução de internações 

prolongadas, acionando as equipes multidisciplinares e outras estruturas 

de apoio necessárias. 

g) O NIR deve ter um tempo diário, no qual o enfermeiro operacional 

discutirá com o médico coordenador e/ou médicos reguladores os casos 
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de transferência externa e internações prolongadas, definindo planos 

de ação para esses pacientes. A realização de tempo diário 

multidisciplinar é importante para alinhar toda a equipe acerca das 

situações e ações necessárias, definindo tarefas específicas que deverão 

ser executadas até o dia seguinte. É necessário reservar pelo menos 30 

minutos na rotina diária, sempre no mesmo horário. 

Considerações finais: 

O NIR é uma instância colegiada, ligada diretamente à Direção do hospital e, 

portanto, validada por ela. Por meio do conhecimento das principais patologias 

que internam no Hospital é possível construir uma tipologia de leitos intra-

hopitalares mais adequada à demanda dos hospitais, fugindo da lógica da 

distribuição de leitos por especialidades. Esta forma de Gestão de Leitos 

possibilitará melhor distribuição das internações, com otimização da utilização 

dos leitos e consequente redução do tempo médio de permanência hospitalar e 

redução da superlotação. Espera-se ainda melhor interface com a RAS, 

pactuando Leitos de Retaguarda quando for necessário e controlando a média 

de permanência e a taxa de ocupação também nestes leitos.  

Espera-se, ainda, um melhor gerenciamento das altas e marcação de consultas 

especializadas, buscando reduzir a procura da Emergência para solução de 

questões eletivas. 

O NIR certamente impactará na melhoria dos processos institucionais, na 

racionalização e uso da capacidade instalada, na ampliação do acesso e na 

promoção de práticas assistenciais seguras na transição do cuidado, garantindo 

a segurança e qualidade no atendimento prestado ao usuário. 

GLOSSÁRIO DE TERMOS HOSPITALARES: 

Movimento de pacientes 

Observação hospitalar: 
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Pacientes que permanecem no hospital sob supervisão médica e/ou de 

enfermagem, para fins diagnósticos ou terapêuticos, por período inferior a 24 

horas. 

Termos relacionados: internação hospitalar. 

Notas técnicas: O limite de 24 horas é o limite máximo para a observação hospitalar. 

Idealmente um paciente deve permanecer em observação apenas pelo tempo 

necessário, observado o efeito de um tratamento, ou seja, tomada uma decisão sob 

a internação ou não do mesmo. 

Os leitos de observação em geral oferecem menos condições de conforto e 

privacidade para 

os paciente e por razões humanitárias deve-se manter o período de observação 

restrito ao necessário para a segurança do paciente e para a tomada da 

decisão clínica. 

Internação hospitalar: 

Pacientes que são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período 

igual ou maior a 24 horas. 

Termos equivalentes: admissão hospitalar. 

Termos relacionados: observação hospitalar. 

Notas técnicas: Todos os casos de óbito ocorridos dentro do hospital devem ser 

considerados Internações hospitalares, mesmo que a duração da internação tenha 

sido menor do que 24 horas. 

Notas técnicas: Os pacientes que têm grandes chances de permanecerem dentro do 

hospital por menos de 24 horas devem ocupar leitos de observação, de forma e evitar 

a contabilização indevida de pacientes-dia no censo hospitalar diário. 

Censo hospitalar diário: 

É a contagem e o registro, a cada dia hospitalar, do número de leitos ocupados 

e vagos nas unidades de internação e serviços do hospital. 
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Termos relacionados: Dia hospitalar 

Notas técnicas: deve-se levar em consideração os leitos bloqueados e os leitos 

extras, bem como a contagem e o registro do número de internações, altas, óbitos, 

transferências internas e externas, evasões e desistência do tratamento ocorridas 

nas 24 horas relativas ao censo. Para efeito de censo, as Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI) devem ser consideradas unidades de internação. 

Notas técnicas: Considerando-se a realidade de muitos hospitais brasileiros, em que 

muitos 

pacientes iniciam o período de internação na unidade de emergência, às vezes 

lá permanecendo internados por vários dias, as unidades de emergência 

também devem realizar censos hospitalares. 

Entrada: 

É a entrada do paciente na unidade de internação, por internação, incluindo as 

transferências 

externas, ou por transferência interna. 

Termos relacionados: internação, transferência interna, transferência externa. 

Saída: 

É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado 

ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência interna, 

transferência externa ou óbito. As Transferências internas não são consideradas 

saídas para os cálculos das estatísticas hospitalares. 

Termos equivalentes: egresso hospitalar, paciente egresso. 

Termos relacionados: alta, evasão, desistência do tratamento, transferência 

interna, transferência externa, óbito hospitalar, óbito institucional. 

Notas técnicas: as saídas por alta ou transferência são consideradas saídas com 

parecer médico favorável e as saídas por evasão ou desistência do tratamento são 

consideradas saídas com parecer médico desfavorável. 
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Alta: 

Ato médico que determina a finalização da modalidade de assistência que 

vinha sendo prestada ao paciente, ou seja, a finalização da internação 

hospitalar. O paciente pode receber alta curado, melhorado ou com seu estado 

de saúde inalterado. O paciente poderá, caso necessário, passar a receber 

outra modalidade de assistência, seja no mesmo estabelecimento, em outro ou 

no próprio domicílio. 

Termos relacionados: saída. 

Evasão: 

É a saída do paciente do hospital sem autorização médica e sem comunicação 

da saída ao setor em que o paciente estava internado. 

Termos relacionados: saída. 

Desistência do tratamento: 

É a saída do paciente do hospital sem autorização médica, porém com 

comunicação da saída ao setor em que o paciente estava internado, motivada 

pela decisão do paciente ou de seu responsável de encerrar a modalidade de 

assistência que vinha sendo prestada ao paciente. 

Termos equivalentes: alta a pedido. 

Termos relacionados: saída. 

Notas técnicas: alta a pedido foi considerada sinônimo do desistência do 

tratamento, tendo em vista que, visando a melhor utilização dos recursos 

hospitalares, todo paciente que se encontra internado em hospital deve estar 

internado por alguma condição médica que exija tratamento ou observação 

hospitalar. Logo, se o paciente pede alta, ele está desistindo do tratamento proposto 

para a condição médica que motivou a internação. 

Transferência interna: 
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Mudança de um paciente de uma unidade de internação para outra dentro do 

mesmo hospital. O paciente não recebe alta e não é realizada nova internação, 

ou seja, toda a permanência de um paciente dentro de um hospital corresponde 

a uma única internação. 

Termos relacionados: saída, transferência externa. 

Notas técnicas: As transferências internas não são consideradas saídas para o 

cálculo das 

estatísticas hospitalares, de forma a evitar a contabilização da saída de um 

mesmo paciente duas vezes. 

Transferência externa: 

Mudança de um paciente de um hospital para outro. 

Termos relacionados: saída, transferência interna. 

Óbito hospitalar: 

É aquele que ocorre após o paciente ter dado entrada no hospital, 

independente do fato dos 

procedimentos administrativos relacionados à internação já terem sido 

realizados ou não. 

Termos relacionados: saída, óbito institucional. 

Notas técnicas: os óbitos de pessoas que chegam mortas ao hospital não são 

considerados óbitos hospitalares. 

Óbito institucional: 

É aquele que ocorre em até 24 horas após a admissão hospitalar do paciente. 

Termos relacionados: saída, óbito hospitalar. 

Notas técnicas: Em decorrência do aumento da resolutividade dos procedimentos 

hospitalares sobre o paciente, considera-se 24 horas tempo suficiente para que a 

ação terapêutica e consequente responsabilidade do hospital seja efetivada. 
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         Hospital Dia: 

Unidade hospitalar onde os pacientes recebem cuidados de saúde de forma 

programada, 

permanecendo durante o dia sob cuidados médicos e não requerendo estadia 

durante a noite. 

Notas técnicas: Não confundir os leitos de Hospital Dia, que são leitos hospitalares 

de observação, com a unidade de medida leitos-dia. 

Reinternação: 

É a internação de um paciente num hospital dentro de um período de tempo 

definido após a alta deste paciente do mesmo hospital. 

Notas técnicas: A definição do período de tempo dentro do qual uma nova 

internação é chamada de reinternação pode variar dependendo do objetivo com que 

essa evento é medido. 

Classificação de leitos: 

Leito hospitalar de internação: 

É a cama numerada e identificada destinada à internação de um paciente 

dentro de um hospital, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui 

no endereço exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que 

está vinculada a uma unidade de internação ou serviço. 

Termos equivalentes: leito. 

Termos relacionados: leito hospitalar de observação, leito auxiliar reversível, 

leitos planejados, leitos instalados, leitos desativados, leitos operacionais, leitos 

bloqueados, leito ocupado, leito vago, leitos extras, leitos de isolamento, leitos 

de isolamento reverso, leitos de pré-parto, leitos de recuperação pós-cirúrgica 

e pós-anestésica, leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI), leitos de 

unidade de tratamento semi-intensivo, leito especializado, leito indiferenciado, 

leito de longa permanência, alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 
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alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido sadio, leito de 

observação em berçário, leito de internação em berçário, leito infantil. 

Notas técnicas: Não devem ser considerados leitos hospitalares de internação os 

leitos de 

observação, incluindo os leitos de pré-parto e os leitos de recuperação pós-

anestésica, os berços de alojamento conjunto, os leitos de berçário para recém-

nascidos sadios, as camas destinadas a acompanhantes e funcionários do 

hospital e os leitos de serviços diagnósticos. Em situações excepcionais, um leito 

hospitalar de observação ou uma maca podem corresponder a um leito 

hospitalar de internação. 

Notas técnicas: Os leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo correspondem a 

uma parcela importante e crescente dos leitos hospitalares e grande volume de 

recursos é destinado a esses leitos. Não é mais uma prática viável ou recomendável 

o bloqueio de um leito de internação para um paciente internado em leito de 

tratamento intensivo ou semi-intensivo. Por essas razões, os leitos de tratamento 

intensivo e semi-intensivo devem ser considerados leitos hospitalares de internação. 

Leito hospitalar de observação: 

É o leito destinado a paciente sob supervisão médica e/ou de enfermagem, 

para fins diagnósticos ou terapêuticos, por período inferior a 24 horas. Os leitos 

de hospital-dia são leitos hospitalares de observação. 

Termos equivalentes: leito auxiliar 

Termos relacionados: leito auxiliar reversível, leitos de hospital-dia 

Notas técnicas: os leitos de observação ou auxiliares não devem ser considerados 

leitos hospitalares de internação, exceto quando eles estiverem sendo utilizados 

como leitos extras para internação ou quando os pacientes permanecerem nesses 

leitos por mais de 24 horas por qualquer razão. 

Leito de observação reversível: 

É o leito hospitalar de observação que pode ser revertido para um leito de 

internação em caso de necessidade. 
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Termos equivalentes: leito auxiliar reversível 

Notas técnicas: A definição de leito de observação reversível implica que já exista 

por parte do hospital uma estratégia para a reversibilidade desses leitos em caso de 

necessidade, como por exemplo a forma de realocação de recursos humanos e de 

disponibilidade de recursos materiais. 

Leitos planejados: 

São todos os leitos previstos para existir em um hospital, levando-se em conta a 

área física destinada à internação e de acordo com a legislação em vigor, 

mesmo que parte destes leitos esteja desativada por qualquer razão. 

Termos equivalentes: leitos institucionais, leitos totais. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar planejada, leitos instalados. 

Leitos instalados: 

Leitos que são habitualmente utilizados para internação, mesmo que alguns 

deles eventualmente não possam ser utilizados por um certo período, por 

qualquer razão. 

Termos equivalentes: leitos permanentes, leitos fixos, leitos ativos. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar instalada, leitos planejados, leitos 

desativados, leitos operacionais. 

Notas técnicas: Os leitos instalados devem corresponder aos leitos informados no 

cadastro do hospital junto ao Ministério da Saúde. 

Leitos desativados: 

Leitos que nunca foram ativados ou que deixam de fazer parte da capacidade 

instalada do hospital por alguma razão de caráter mais permanente, como, por 

exemplo, o fechamento de uma unidade do hospital. 

Termos equivalentes: leitos desinstalados 

Termos relacionados: leitos planejados, leitos instalados. 
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Notas técnicas: Os leitos bloqueados por motivos transitórios (características de 

outros pacientes que ocupam o mesmo quarto ou enfermaria, manutenção predial 

ou de mobiliário, falta transitória de pessoal) não devem ser considerados leitos 

desativados e sim leitos bloqueados, porque voltarão a ser leitos disponíveis tão logo 

se resolva o problema que deu origem ao bloqueio. 

Notas técnicas: Se o hospital não tem condição de manter certo número de leitos 

em 

funcionamento, esses leitos devem ser desativados, e essa informação deve ser 

atualizada no cadastro do hospital junto ao Ministério da Saúde. 

Leitos operacionais: 

São os leitos em utilização e os leitos passíveis de serem utilizados no momento 

do censo, ainda que estejam desocupados. 

Termos equivalentes: leitos disponíveis. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar operacional, leitos instalados, leitos 

desativados, leitos bloqueados. 

Notas técnicas: Inclui os leitos extras que estiverem sendo utilizados. 

Leitos bloqueados: 

Leitos que são habitualmente utilizados para internação, mas que no momento 

em que é realizado o censo não podem ser utilizados por qualquer razão 

(características de outros pacientes que ocupam o mesmo quarto ou enfermaria, 

manutenção predial ou de mobiliário, falta transitória de pessoal). 

Termos equivalentes: leitos indisponíveis, leitos interditados. 

Termos relacionados: leitos operacionais. 

Notas técnicas: A falta de roupa de cama limpa não deve ser considerado motivo 

de bloqueio de leito. 

Leito ocupado: 
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Leito que está sendo utilizado por um paciente. 

Termos relacionados: leito vago. 

Notas técnicas: Se um paciente está internado em um leito, porém se encontra 

temporariamente fora do mesmo, por exemplo para a realização de um exame ou 

procedimento cirúrgico, o leito é considerado ocupado, desde que o paciente vá 

retornar para aquele leito após o término do procedimento. 

Notas técnicas: Um leito é considerado ocupado até a saída efetiva do paciente 

deste leito. 

Leito vago: 

Leito que está em condições de ser ocupado, mas que não está sendo utilizado 

por um paciente no momento do censo. 

Termos equivalentes: leito desocupado, leito disponível. 

Termos relacionados: leito ocupado. 

Notas técnicas: Os leitos extras desocupados não são considerados leitos vagos. 

Leitos extras: 

Camas ou macas que não são habitualmente utilizados para internação, mas 

que por qualquer razão são ativados, seja em áreas que habitualmente não 

seriam destinadas à internação, seja em áreas que passam a comportar mais 

leitos do que normalmente comportam, mesmo que esses leitos sejam 

disponibilizados em condições diferentes das habituais. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar de emergência, capacidade 

hospitalar operacional. 

Notas técnicas: a utilização de leitos extras implica que a capacidade operacional 

da unidade onde se localizam os leitos extras está sendo aumentada. 

Leitos de isolamento: 
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Leitos de internação instalados em ambiente dotado de barreiras contra 

contaminação e destinados à internação de pacientes suspeitos ou portadores 

de doenças transmissíveis. 

Termos relacionados: leitos de isolamento reverso. 

Leitos de isolamento reverso: 

Leitos de internação instalados em ambiente dotado de barreiras contra 

contaminação e destinados à proteção de pacientes altamente susceptíveis a 

infecções, como os imunodeprimidos e grandes queimados. 

Termos relacionados: leitos de isolamento. 

Leitos de pré-parto: 

Leitos auxiliares localizados nas salas de pré-parto e que são utilizados pelas 

pacientes durante o trabalho de parto até o momento da realização do parto. 

Leitos de recuperação pós-cirúrgica e pós-anestésica: 

Leitos auxiliares destinados à prestação de cuidados pós-anestésicos ou pós-

cirúrgicos imediatos a pacientes egressos do bloco cirúrgico e que são utilizados 

por esses pacientes até que eles tenham condições de serem liberados para o 

leito de internação. 

Leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI): 

Leitos destinados ao tratamento de paciente graves e de risco que exigem 

assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de equipamentos e 

recursos humanos especializados. 

Termos relacionados: leitos de unidade de tratamento semi-intensivo. 

Leitos de unidade de tratamento semi-intensivo: 

Leitos destinados à internação de pacientes que não necessitam de cuidados 

intensivos, mas que ainda requerem atenção especial diferenciada da adotada 

na unidade de internação. 
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Termos relacionados: leitos de unidade de tratamento intensivo. 

Leito especializado: 

Leito hospitalar destinado a acomodar pacientes de determinada 

especialidade médica. 

Termos relacionados: leito indiferenciado. 

Leito indiferenciado: 

Leito hospitalar destinado a acomodar pacientes de qualquer especialidade 

médica. 

Termos equivalentes: leito não especializado 

Termos relacionados: leito especializado. 

Leito de longa permanência: 

Leito hospitalar cuja duração média de internação é maior ou igual a 30 (trinta) 

dias. 

Notas técnicas: A definição de leitos de curta permanência como aqueles em que a 

média de internação é menor que 30 dias foi excluída por acreditarmos que tal 

definição estaria em desacordo com as políticas de redução de média de 

permanência definidas pelo Ministério da Saúde. 

Alojamento conjunto: 

Modalidade de acomodação em que o recém-nascido sadio permanece 

alojado em berço contíguo ao leito da mãe, 24 horas por dia, até a saída da 

mãe do hospital. 

Termos relacionados: berço de recém-nascido em alojamento conjunto, leito de 

observação em berçário. 

Berço de recém-nascido em alojamento conjunto: 

Berço destinado ao recém-nascido sadio em regime de alojamento conjunto e 

localizado junto ao leito da mãe. 
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Termos relacionados: alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido 

sadio. 

Notas técnicas: Não são contabilizados como leitos hospitalares de internação. 

Leito de berçário para recém-nascido sadio: 

Berço destinado ao recém-nascido sadio e localizado em berçário, longe do 

leito da mãe. 

Termos relacionados: alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 

alojamento conjunto. 

Notas técnicas: Não são contabilizados como leitos hospitalares de internação. 

Leito de observação em berçário: 

Berço auxiliar para observação das primeiras horas de vida do recém-nascido, 

por um período 

máximo de 24 horas, até que ele seja liberado para o berço do alojamento 

conjunto ou leito de berçário para recém-nascido sadio ou então internado em 

um leito de internação em berçário. 

Termos relacionados: alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 

alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido sadio, leito de 

internação em berçário. 

Notas técnicas: A partir de 24 horas de permanência do recém-nascido em berço 

que não seja o berço de recém-nascido em alojamento conjunto ou o leito de 

berçário para recém-nascido sadio, esse berço deve ser considerado um leito extra 

de internação em berçário. 

Leito de internação em berçário: 

Berço destinado a alojar recém-nascidos prematuros ou que apresentem 

patologias que necessite de tratamento hospitalar. 

Termos relacionados: leito de observação em berçário. 
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Notas técnicas: A situação do recém-nascido é uma situação singular dentre os 

pacientes de um hospital. O recém-nascido normal não é formalmente internado e 

portanto não é formalmente um paciente hospitalar. Por outro lado, o recém-nascido 

patológico é internado e às vezes passa um longo período dentro do hospital. As 

normas específicas de internação de recém-nascidos podem variar de hospital para 

hospital. 

Leito infantil: 

Leito de internação destinado à internação de crianças enfermas, até o limite 

de idade definido pelo hospital. 

Notas técnicas: o limite de idade para internação em leitos infantis pode variar de 

hospital para hospital. 

Medidas hospitalares 

Dia hospitalar: 

É o período de 24 horas compreendido entre dois censos hospitalares 

consecutivos. 

Termos relacionados: censo hospitalar diário 

Notas técnicas: Em um hospital específico, o horário de fechamento do censo 

deve ser o mesmo todos os dias e em todas as unidades do hospital, embora o 

horário de fechamento do censo possa variar de hospital para hospital. Para 

garantir maior confiabilidade do censo, os hospitais devem fechar o censo 

hospitalar diário no horário que for mais adequado para as rotinas do hospital, 

desde que respeitando rigorosamente o mesmo horário de fechamento todos os 

dias para aquele hospital. 

Leito-dia 

Unidade de medida que representa a disponibilidade de um leito hospitalar de 

internação por um dia hospitalar. 

Termos relacionados: leito hospitalar de internação, dia hospitalar 
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Notas técnicas: Os leitos-dia correspondem aos leitos operacionais ou disponíveis, 

aí incluídos os leitos extras com pacientes internados, o que significa que o número 

de leitos-dia pode variar de um dia para outro de acordo com o bloqueio e 

desbloqueio de leitos e com a utilização de leitos extras. 

Variação gramatical: leitos-dia. 

Paciente-dia 

Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente 

internado durante um dia hospitalar. 

Notas técnicas: O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no 

mesmo dia da internação. 

Variação gramatical: pacientes-dia. 

Leito-hora 

Unidade de medida que representa a disponibilidade de um leito hospitalar de 

observação por uma hora. 

Variação gramatical: leitos-hora. 

Paciente-hora 

Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente em 

observação durante uma hora. 

Variação gramatical: pacientes-hora. 

Notas técnicas: As definições de leito-hora e paciente-hora foram incluídas para 

permitir avaliações da utilização dos leitos hospitalares de observação ou auxiliares 

em hospitais que tenham um volume considerável de atendimentos prestados nesse 

tipo de leito e que queiram fazer esse tipo de avaliação. 

Capacidade hospitalar planejada 

É a capacidade total de leitos do hospital, levando-se em conta a área física 

destinada à internação e de acordo com a legislação em vigor, mesmo que 

parte destes leitos esteja desativada por qualquer 
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razão. 

Termos equivalentes: capacidade hospitalar institucional, capacidade hospitalar 

total. 

Termos relacionados: leitos planejados, capacidade hospitalar instalada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Capacidade hospitalar instalada 

É a capacidade dos leitos que são habitualmente utilizados para internação, 

mesmo que alguns deles eventualmente não possam ser utilizados por um certo 

período, por qualquer razão. 

Termos relacionados: leitos instalados, capacidade hospitalar planejada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Notas técnicas: A capacidade hospitalar instalada deve corresponder ao número de 

leitos informados no cadastro do hospital junto ao Ministério da Saúde. 

2.3.8 - Capacidade hospitalar operacional 

É a capacidade dos leitos em utilização e dos leitos passíveis de serem utilizados 

no momento do censo, ainda que estejam desocupados. 

Termos relacionados: leitos operacionais, capacidade hospitalar planejada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Notas técnicas: Os leitos extras desocupados não são fazem parte da capacidade 

hospitalar 

operacional. 

Notas técnicas: as capacidades hospitalares auxiliares institucional, instalada e 

operacional podem ser definidas à semelhança das definições anteriores, quando for 

do interesse do hospital analisar essas informações para os leitos hospitalares de 

observação ou auxiliares. 

Capacidade hospitalar de emergência 
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Somatória dos leitos que podem ser disponibilizados dentro de um hospital, em 

circunstâncias 

anormais ou de calamidade pública. 

Termos relacionados: leitos extras, capacidade hospitalar instalada, leitos 

instalados. 

Notas técnicas: esta medida corresponde à soma da capacidade instalada e do 

número de leitos extras que podem ser instalados, aí incluídos os leitos auxil iares 

reversíveis. 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES: 
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NÚCLEO SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

1. CAPÍTULO I 

1.1. Da natureza e finalidade 

1.1.1. Art. 1º Este regimento atende as normas instituídas pela ANVISA, autoridade 

regulamentar brasileira encarregada, entre outras responsabilidades, de acompanhar o 

desempenho de produtos da área da saúde quando são lançados no mercado e colocados 

à disposição do consumidor. Considerando o teor da Resolução RDC nº - 63 de 25 de 

novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento 

para os Serviços de Saúde; considerando o teor da Resolução RDC nº 36 de 25 de julho de 

2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviço de saúde e dá outras 

providências. Considerando que desenvolve e opera por meio de processos seguros, revela 

responsabilidade e comprometimento com a segurança dos pacientes e colaboradores, 

com a ética profissional, com os procedimentos que realiza. Considerando que a 

Organização Nacional de Acreditação, visa a melhoria da qualidade da assistência à 

saúde. 

1.1.2. Art. 2º - O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) é uma 

instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa.  

1.1.3. Art. 3º - O NQSP tem por finalidade assessorar a Diretoria do Hospital, 

estabelecendo políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura 

hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por meio do planejamento, 

desenvolvimento, controle e avaliação de programas, que visem garantir a 

qualidade dos processos assistenciais do Hospital. 

1.1.4. Art. 4º As boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são 

componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são 

ofertados com padrões de qualidade adequados. 

1.1.5. Art. 5º Para efeitos deste regimento a cultura da segurança é o conjunto de 

valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3766  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a 

punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à 

saúde.  

1.1.6. Art. 6º Considerar-se dano o comprometimento da estrutura ou função do 

corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, 

incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.  

1.1.7. Art. 7º  Evento adverso: incidente que resulta em dano à saúde. 

1.1.8. Art. 8º Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário à saúde.  

1.1.9. Art. 9º O Núcleo de Segurança do Paciente visa a totalidade das ações 

sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos 

padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem, contribuindo na 

elaboração e na avaliação das barreiras dos riscos da organização, bem como a 

elaboração de relatórios que apontem falhas e oportunidades de melhorias dos 

processos. 

1.1.10. Art. 10º O Núcleo de Segurança do Paciente é a instância do serviço 

de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 

segurança do paciente.  

1.1.11. Art. 11º A criação do PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE em 

serviços de saúde apontará as situações de risco e descreve as estratégias e ações 

definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a 

mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito 

do paciente no serviço de saúde. 

1.1.12. Art. 12º Define que a segurança do paciente é a redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 

1.1.13. Art. 13º Conceitua-se serviço de saúde como sendo o estabelecimento 

destinado ao desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, proteção, 

manutenção e recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de 

complexidade.   
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2. CAPÍTULO II  

2.1. Do núcleo de segurança do paciente 

2.1.1. Art. 14º Este Núcleo de Segurança do Paciente, durante as ações de 

implantação e implementação e a manutenção obedecerá às seguintes normas: 

Resolução RDC nº - 63 de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos 

de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde; Resolução RDC nº 

36 de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em 

serviço de saúde e dá outras providências. 

3. CAPÍTULO III 

3.1. Da vigilância, do monitoramento e da notificação de eventos adversos 

3.1.1. Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo 

NQSP; 

3.1.2. Art. 10 A notificação dos eventos adversos (com dano grave), deve ser 

realizada mensalmente pelo NQSP, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente 

ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela 

Anvisa. 

3.1.3. Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito serão 

enviados para Comissão de óbito da Unidade, para investigação, com um prazo de 

dois dias uteis para retorno. Devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas 

a partir do ocorrido. 

4. CAPÍTULO IV 

4.1. Dos princípios e diretrizes 

4.1.1. Art.15º Princípios e diretrizes do NQSP: 

4.1.1.1. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, 

profissionais, e notificadores envolvidos em incidentes em saúde;  

4.1.1.2. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos;  
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4.1.1.3. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde;  

4.1.1.4. A disseminação sistemática da cultura de segurança;  

4.1.1.5. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;  

4.1.1.6. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde;  

4.1.1.7. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do 

paciente. 

4.1.2. Art. 16º Competências do Núcleo de Segurança do Paciente: 

4.1.2.1. Promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição;  

4.1.2.2. Analisar e avaliar as notificações sobre incidentes. 

4.1.2.3. Elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde; 

4.1.2.4. Avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde;  

4.1.2.5. Priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente 

determinados pelo Ministério da Saúde, ANVISA, e realizar o monitoramento dos 

respectivos indicadores, sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços 

do hospital;  

4.1.2.6.  Acompanhar o processo de notificação ao Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de 

saúde; 

4.1.2.7. Promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da 

cultura de segurança com foco no aprendizado e desenvolvimento institucional;  

4.1.2.8. Apoiar no desenvolvimento de estratégias de segurança do paciente. 

5. CAPITULO V  

5.1. Dos deveres e responsabilidades 
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5.1.1. Art. 17º Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade 

seguindo os seguintes princípios:  

5.1.1.1. Proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes 

em saúde; 

5.1.1.2. Proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em 

incidentes em saúde: 

5.1.1.3. Proteção à identidade do notificador;  

5.1.1.4. Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos 

fatos;  

5.1.1.5. Foco nos processos durante na apuração dos fatos e no processo 

decisório.   

5.1.2. Art. 18º Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam 

surgir em função do exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão ser 

informados aos demais integrantes ao abrir o item de pauta.  

5.1.3. Art. 19º As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, 

ao menos até sua deliberação final, quando será decidida sua forma de 

encaminhamento. 

5.1.4. Parágrafo Único. Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se 

publicamente sobre quaisquer assuntos tratados neste fórum, cabendo ao Presidente 

do Núcleo o encaminhamento de assuntos a serem publicados para apreciação da 

Diretoria. 

6. CAPITULO VI 

6.1. Das atribuições  

6.1.1. Art. 20º Os membros do Núcleo têm por atribuições: 

6.1.1.1. Ao Presidente, atribuem-se: 

6.1.1.1.1. Convocar e presidir as reuniões. 
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6.1.1.1.2. Dirigir os trabalhos do NQSP. 

6.1.1.1.3. Representar o NQSP perante a Diretoria, setores e órgãos 

competentes. 

6.1.1.1.4. Assinar toda a documentação do NQSP. 

6.1.1.1.5. Delegar responsabilidades e atribuir tarefas para os membros do 

NQSP. 

6.2. Vice-presidente, atribuem-se: 

Auxiliar o presidente nas funções estabelecidas neste regimento, bem como substitui -lo 

em casos de indisponibilidade de comparecimento às reuniões ordinárias e/ou 

extraordinárias. 

6.2.1.1. Ao Secretário, atribuem-se: 

6.2.1.1.1. Preparar os materiais necessários para as reuniões; 

6.2.1.1.2. Comparecer às reuniões convocadas. 

6.2.1.1.3. Registrar em atas todas as reuniões do NQSP e colher as assinaturas 

dos participantes. 

6.2.1.1.4. Cuidar do controle e arquivo dos documentos do NQSP. 

6.2.1.1.5. Colaborar com os trabalhos do NQSP. 

6.2.1.2. Aos demais membros, atribuem-se: 

6.2.1.2.1. Comparecer às reuniões convocadas. 

6.2.1.2.2. Colaborar com os trabalhos do NQSP. 

6.2.1.2.3. Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente. 

6.2.1.2.4. Divulgar as atividades e objetivos do NQSP. 

7. CAPÍTULO VI  

7.1. Do mandato 

7.1.1. Art. 21º O mandato dos membros do NQSP terá prazo indeterminado.  
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7.1.2. Parágrafo Único. Independente da motivação sobre a destituição ou 

instituição de membros no NQSP, essa ocorrerá sob apreciação de todos os 

membros.  

8. CAPÍTULO VIII 

8.1. Das reuniões 

8.1.1. Art. 22º As reuniões do NQSP serão realizadas em caráter ordinário 

(semanalmente), conforme determinado em cronograma especifico.  

8.1.2. Art. 23º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente 

ou a pedido de qualquer membro do NQSP, de acordo com a urgência da matéria.   

8.1.3. Art. 24º Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta 

ser proposta por qualquer membro do NQSP. 

8.1.4. Art. 25º As reuniões serão realizadas com no mínimo quarenta por cento dos 

membros do NQSP.  

8.1.5. Art. 26º De cada reunião será lavrada ata, incluindo assuntos discutidos, 

decisões tomadas e lista de presença.  

8.1.6. Art. 27º Todos os membros deverão estar presentes pontualmente. Em caso 

de impossibilidade de comparecimento, deverá ser comunicada a ausência ao 

NQSP.  

8.1.7. Parágrafo único: Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da 

comissão, a seu critério, desde que não fira os princípios deste regimento, poderão 

realizar a reunião. 

8.1.8. Art. 28º As reuniões do NQSP serão contabilizadas dentro da carga horária 

de trabalho de cada membro.   

9. CAPÍTULO IV  

9.1. Das deliberações e recomendações 

9.1.1. Art.29º As deliberações do NQSP serão tomadas em reunião por maioria 

absoluta do quórum mínimo de quarenta por cento.  
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9.1.2. Parágrafo único. Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao 

Presidente do NQSP.  

10. CAPÍTULO XII  

10.1. Das disposições finais 

10.1.1. Art. 30º Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em 

parte, por proposta dos membros do núcleo, mediante aprovação em reunião 

convocada para esta finalidade. 

10.1.2. Art.31º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua 

aprovação e publicação. 

11. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
ITENS REVISADOS 

   

 

12. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass.emissor: Ass. aprovador: 
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SCIRAS 

 

CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPETÊNCIA 

Art. 1º- A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) por 

determinação do Regimento Interno é um órgão de assessoria da Diretoria Clínica e Administrativa, 

sendo de sua competência: 

1. Planejar, estudar e implementar ações de prevenção e controle de infecções hospitalares;  

2. Implementar e desenvolver a melhoria da qualidade dos serviços e da assistência prestada ao 

paciente; 

3. Notificar e investigar casos de doenças sob vigilância e agravos inusitados à saúde atendidos no 

Hospital e auxiliar na implementação de medidas de prevenção e controle das doenças de notificação 

compulsória de acordo com as normas do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria munic ipal 

da Saúde; 

4. Racionalizar o uso de antimicrobianos no Hospital; 

5. Promover educação continuada e treinamentos. 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

Art. 2º - A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) é composta 

por: 

1. Um Presidente indicado pelo Diretor Clínico; 

2. Um Secretário; 

3. Um Representante da Diretoria Administrativa; 

4. Um Representante da Farmácia; 

5. Um Representante do Laboratório de Microbiologia; 

6. Um Representante da Chefia de Enfermagem; 

7. Membros do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS).  

Art 3º - O núcleo executivo da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

(CCIRAS) será formado por: 

1. Um médico com experiência comprovada em controle e prevenção de infecções hospitalares;  
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2. Um enfermeiro com experiência em controle e prevenção de infecções hospitalares.  

§ 1. Compete à Diretoria Geral e Administrativa do Hospital indicar os profissionais que farão parte 

da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

§2. Compete à Diretoria Geral e Administrativa do Hospital oferecer condições adequadas de 

infraestrutura (local adequado, material de consumo e permanente) para o funcionamento da Comissão 

de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

§ 3. O Presidente da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde terá 

mandato de 2 (dois) anos, sendo permitido a recondução. A indicação destes cargos ocorrerá no mês 

de janeiro dos anos pares. 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º- Do Presidente: 

1. Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde; 

2. Estabelecer o dia para as reuniões; 

3. Dirigir os trabalhos da Comissão; 

4. Assinar toda documentação relacionada à Comissão; 

5. Delegar responsabilidades e atribuir tarefas para os membros da Comissão. 

Art. 5º- Da secretária: 

1. Receber, registrar, distribuir, expedir e arquivar documentos e processos; 

2. Manter o arquivo em ordem; 

3. Auxiliar os membros da Comissão na aquisição, digitação e elaboração de documentos;  

4. Fazer as correspondências da Comissão. 

Art. 6º- Do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (Núcleo 

Executivo): 

Ao SCIRAS compete: 

1. Elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecções Hospitalares;  

2. Implantar e manter um sistema de Vigilância Epidemiológica adequado às características do 

Hospital; 

3. Realizar investigação epidemiológica de surtos e implantar medidas de prevenção e controle;  
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4. Propor e cooperar na elaboração, implementação e supervisão da aplicação de normas e rotinas 

técnico-administrativas visando à prevenção e o tratamento das infecções hospitalares;  

5. Aplicar medidas técnico-administrativas para controlar e prevenir a disseminação de 

microorganismos responsáveis por infecções hospitalares através de medidas de precauções/ 

isolamento; 

6. Participar da elaboração do formulário terapêutico do Hospital de modo a garantir que contenha 

os antimicrobianos necessários para o tratamento dos processos infecciosos dos pacientes do Hospital;  

7. Elaborar e implementar estratégias capazes de minimizar os riscos profissionais adquirir em 

microorganismos no ambiente hospitalar; 

8. Atuar junto com os diversos serviços do Hospital em programas de Educação Continuada;  

9. Promover uma base sistemática e integrada de análise e discussão, visando à melhoria da qualidade 

dos serviços, da assistência prestada ao paciente e a satisfação dos clientes; 

10. Desenvolver e aplicar diretrizes clínicas práticas, protocolos, de modo a maximizar a qualidade 

da assistência prestada, bem como contribuir na formação de profissionais, minimizando os custos e 

otimizando os recursos; 

11. Buscar ativamente os casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica e agravos 

inusitados à saúde atendidos no hospital (ambulatórios, enfermarias e pronto socorro) e notificá-los, a 

nível local, cumprindo os fluxos da Secretaria municipal de Saúde; 

12. Preencher os impressos próprios do Sistema de Vigilância Epidemiológica; 

13. Divulgar informações fornecidas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica sobre comportamento 

epidemiológico das doenças sob vigilância, ao corpo clínico do Hospital; 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 7º - A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde se reunirá, no mínimo, 

mensalmente, em sessões abertas, com a diretoria clínica e/ou administrativa do Hospital para 

discussão e promoção de ações para o cumprimento do Art. 1º. 

Art. 8º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Diretor Clínico ou pelo presidente, através 

de memorando protocolado. 

Art. 9º - A Comissão deverá participar de grupos de estudos, programas regionais e nacionais de 

controle e prevenção de infecção hospitalar, de desenvolvimento de qualidade e de vigilância de 

doenças de notificação compulsória. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 10 - A qualquer tempo, por decisão da maioria dos seus membros, poderá ser alterado o presente 

Regimento. 

Art. 11- Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

 

APROVAÇÃO: 

Nome emissor:  

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 

 

 

1. OBJETIVO: 

1.1. Garantir o controle dos antimicrobianos a serem utilizados na instituição, bem 

como das condutas (guias terapêuticos e protocolos de tratamento). 

1.2. Promover  orientações para o uso racional de antimicrobianos terapêuticos 

e profiláticos, visando reduzir a ocorrência de incidentes relacionados ao uso de 

antimicrobianos (segurança do paciente) e minimizar custos, seleção microbiana e 

indução da resistência na Unidade. 

1.3. Promover o uso racional de antimicrobianos, de forma a minimizar custos, 

seleção microbiana e indução da resistência. 
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1.4. Reduzir a ocorrência de incidentes relacionados ao uso de antimicrobianos 

(segurança do paciente). 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Este protocolo deverá ser aplicado nas diferentes áreas de atendimento 

ao usuário: Urgência/Emergência/Observação, Unidade de internação, UTI’s, 

e na necessidade do uso profilático sempre que necessário.  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. ATM: Antimicrobiano. 

3.2. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Relacionada à 

Assistência à Saúde 

3.4. CCIRAS: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Relacionada à 

Assistência à Saúde. 

3.5. Tratamento profilático: é o nome que deriva do termo profilaxia, a qual 

é de origem grega prophýlaxis e significa cautela. Deste modo, profilático é 

o mesmo que prevenir algum mal ou doença por meio de ações e tratamentos 

específicos. 

3.6. Tratamento terapêutico: o nome de terapêutica, por conseguinte, à 

especialidade médica encarregada dos meios para o tratamento de males e 

afecções com a finalidade de conseguir curar, tratar ou pelo menos minimizar 

os sintomas. 

4. RESPONSABILIDADE 

4.1. A responsabilidade da aplicação deste “Protocolo do uso Racional de 

Antimicrobianos” é dos prescritores de antimicrobianos. A verificação à adesão e 

eficácia deste protocolo será realizada pela Farmácia e o Serviço de Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde- SCIRAS. 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. Este protocolo não se aplica a pacientes que não estejam com diagnóstico 

clínico, laboratorial ou de imagem de infecção ou aqueles que não farão uso de 

antimicrobianos. Estes deverão ser excluídos do protocolo. 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
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6.1.  Após realizar a Prescrição médica, o médico prescritor/plantonista 

preencherá a solicitação de uso de antimicrobiano, contendo TODAS as informações 

necessárias, em DUAS vias. Obs: Cada antimcrobiano terá seu impresso preenchido; 

6.2. O profissional de Enfermagem/ auxiliar administrativo fará a entrega da 

ficha ao serviço de Farmácia, que realizará a conferência se está devidamente 

preenchida e libera as primeiras doses do antimicrobiano. Em caso de preenchimento 

incompleto a ficha será devolvida ao médico para adequação, o antimicrobiano não 

será liberado até o preenchimento correto da ficha; 

6.3.  Médico auditor realizará a avaliação diária de 3ª, 4 ª e as 6ª-feiras (dias  

úteis) das  fichas  de  solicitação  de antimicrobianos (2 vias) entregues no setor de 

farmácia hospitalar (central). 

6.4.  A farmácia fará a liberação dos antimicrobianos por até 72 horas até a 

avaliação do médico auditor, exceto os medicamentos de alto custo. Obs: Em caso de 

medicamentos de alto custo: Anfotericina, Daptomicina, Vancomicina, Teicoplamina, 

Polimixina B e Micafungina liberação somente será feita pelo Infectologista, que 

estará disponível por meios alcançáveis. 

6.5. Após análise da Ficha de Solicitação de ATM, assinalar o item USO 

AUTORIZADO ATÉ, definindo a data de uso ou assinalar o item USO NÃO 

AUTORIZADO, conforme a definição do caso, carimbar e assinar a Ficha de 

Solicitação; 

6.6.  Para as fichas que apresentem incoerências quanto à prescrição, dosagem, 

carimbo do médico solicitante ou justificativa para uso do ATM,  realizar  a  

observação  pertinente  na  Ficha  de Solicitação de Antimicrobiano, no subitem 

Recomendações ao profissional solicitante e o antimicrobiano será bloqueado até a 

adequação da prescrição pelo médico prescritor/plantonista; 

6.7. Cabe ao médico prescritor/plantonista a atualização diária da prescrição 

médica, para que o de tempo uso de antimicrobiano seja coerente com o solicitado 

na ficha, se houver necessidade de prolongar o uso, o médico prescritor/plantonista 

deve preencher nova ficha de solicitação de antimicrobiano seguindo o mesmo fluxo, 

é imprescindível em prescrição médica conter o dia vigente/ dia de término; 

6.8.  Fazer o armazenamento das 2ª  vias  das  fichas  de  antimicrobianos,  após  

parecer  do  médico auditor  do  SCIRAS,  em  ordem  alfabética  nas  pastas  de  
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consulta  (autorizadas  e  vencidas)  para  a equipe da farmácia, durante dispensação 

dos antimicrobianos para os setores; 

6.9. Providenciar o recolhimento das 1ª vias das fichas para registro de dados no 

livro do SCIRAS e devolução das mesmas ao prontuário do paciente com o parecer 

do auditor, para conhecimento do médico prescritor.  

6.10. Fazer o controle dos incidentes relacionados à Prescrição de ATM, conforme 

descrição a seguir, e encaminhar ao Núcleo de Segurança do Paciente: 

6.10.1. POSOLOGIA ERRADA 

6.10.2. DILUIÇÃO ERRADA 

6.10.3. TEMPO DE USO INADEQUADO 

6.10.4. APRESENTAÇÃO ERRADA 

6.10.5. NÃO JUSTIFICADO/INDICAÇÃO ERRADA 

6.10.6. DISCORDÂNCIA FICHA/PRESCRIÇÃO 

6.10.7. DOSE MAIOR 

6.10.8. DOSE MENOR 

6.10.9. NOME ATM (ESCRITA ERRADA) 

6.10.10. COBERTURA INADEQUAD 

6.10.11. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ERRADA 

6.10.12. ASSOCIAÇÃO INADEQUADA 

6.10.13. VELOCIDADE DE INFUSÃO 

6.10.14. AUSÊNCIA DE ASSINATURA PRESCRITOR 

6.10.15. NÃO SOLICITAÇÃO POR INFECTOLOGISTA* 

6.10.16. TOTAL DE OCORRÊNCIAS 

6.10.17. TOTAL DEFICHAS AVALIADAS 

6.11 Obs: Antimicrobianos não padronizados pela instituição, devem 

primeiramente, ser avaliados pela comissão de farmácia terapêutica. Depois de 

padronizados, automaticamente serão inclusos na lista de antimicrobianos de uso 

restrito.  

6.12 O antimicrobiano Cefazolina/ Cefalotina está destinado apenas para o uso 

profilático em cirurgia. 

6.13 Indicações de antimicrobiano por patologia: 

6.13.1 Infecções de pele e parte moles 
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Infecções de pele e parte moles 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Erisipela Strepto Penicilina cristalina 

500mg 6/6h por 5 -7 

dias 

Ou  

Cefalotina 1 g 6/6 h 

por 5 -7 dias 

Ceftriaxona 2 g 24/24 

h por 5 – 7 dias 

Celulite Stafilo Oxacilina 2g 4/4h por 

5-7 dias 

Vancomicina 1 g 12/12 

h por 5 -7 dias 

Sind. 

Fournier 

Clostridium Pen cristalina 3 milhões 

4/4 h + Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias  

Sind. 

Fournier 

Gram neg Ceftriaxona 2g 

24/24h por 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 

7 dias 

Fasciite 

necrotizante  

Strepto 

grupo A  

Pen cristalina 3 milhões 

4/4 h + Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias 

Fasciite 

necrotizante 

Strepto Vancomicina 1 g 

12/12 h por 5 -7 dias 

 

Leishmaniose 

cutânea/ 

mucosa  

Leishmania Glucantime 15mg 

kg/dia 24/24h por 

20 dias (IM ou IV) 

Anfotericina B 

deoxicolato 0,5 – 1 mg/ 

kg dia ou em dias 

alternados até atingir a 

dose total de  

Forma cutânea: 1 a 1,5g  

Forma mucosa: 2,5 a 3g 

NÃO UNTRAPASSAR A 

DOSE DE 50MG/ DIA 

 

6.13.2 Infecções pulmonares 
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Infecções pulmonares  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Pnm 

comunitária 

Pneumococo  

Moraxela 

influenza 

Amoxicilina 

500mg/clavulanato 

125mg 8/8 h + 

Claritromicina 

500mg 12/12 h 

por 5 – 7 dias 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias  

Pnm 

aspirativa 

 Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias 

 

Pnm 

hospitalar 

precoce 

 

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h por 5 – 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 

7 dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO 

(SPSE) 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias 

 

  

 

Dpoc 

exacerbado 

 

Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Claritromicina 

500mg 12/12 h 

por 5 – 7 dias 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias  

Dpoc 

exacerbado 

hospitalar  

Pseudomonas 

Klebsielaspp 

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h por 5 – 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 7 

dias  

Pneumonite 

viral  

H1N1 Olsetamivir 75 mg 

12/12 h por 5 dias 

 

Tuberculose 

pulmonar  

M. 

tuberculoses 

RIPE 4 cp> 45 kg 

em jejum por 6 

meses 
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6.13.3 Infecções trato urinário 

Infecções trato urinário  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Bacteriúria 

assintomática 

(procedimento 

em rins ou vias 

urinarias) 

 Ceftrixona 2g 

24/24 h por 5 

dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 

Bacteriúria 

assintomática 

gestante  

 Cefalexina 

500mg 6/6 h por 

5 dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 

Itu baixa 

comunitária 

Cistite 

Cândida  Fluconazol 

200mg24/24h 

14 dias  

Anfotericina B deoxicolato 0,5 

mg/ kg dia por 14 dias   

NÃO UNTRAPASSAR A DOSE DE 

50MG/ DIA 

 Itu alta 

comunidade 

Pielinefrite   

Cândida  

 

Fluconazol 

400mg 24/24h 

14 dias  

Anfotericina B deoxicolato 0,5 

mg/ kg dia por 14 dias   

NÃO UNTRAPASSAR A DOSE DE 

50MG/ DIA 

Itu baixa 

comunitária 

Cistite 

 

Nitrofurantoina 

100mg 6/6h por 

5 dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 

Itu alta 

comunidade 

Pielinefrite   

 

Ceftrixona 2g 

24/24 h por 14 

dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 14 dias 

Itu alta 

associada 

SVD 

 

Cefepime 2g 

8/8h por 7- 10 

dias 

Ciprofloxacino 400mg 12/12h por 

7- 10 dias  

Abscesso 

renal  

 

Piperacilina + 

tazobactam 

4,5g 8/8 h por 

10-14 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 10-14 

dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO  

Vancomicina 1 g 12/12 h por 10-

14 dias 
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6.13.4 Infecções sistema nervoso central 

Infecções sistema nervoso central  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Meningite 

< 1 mes 

 Ampicilina 75-100mg/kg + cefoxetina 75mg/kg 

6/6 h por 14 dias 

  

Meningite 

> 1 mes 

 Ceftriaxone 

(100mg/kg/d 

)2g 12/12 h 

por 14 dias 

Meropenem (40mg/kg) 2g 8/8h 

por 14 dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO  

Vancomicina (15mg/kg) 750mg 

6/6 h por 14 dias 

 

Avaliar uso de corticoterapia 

Meningite 

viral  

Sem indicação  

Pôs 

cirúrgica ou 

trauma  

S. aureus ou 

coagulaseneg 

Vancomicina 

1g 12/12h+ 

ceftazidima 2g 

8/8h por 14 

dias 

 

Encefalite 

viral  

Herpes vírus  Aciclovir 

10mg/kg 8/8h 

 

Abscesso 

cerebral  

 

Ceftriaxone 2g 

12/12h + 

oxacilina 2g 

4/4h + 

metronidazol 

500mg 8/8h 

por 4 – 8 

semanas 

Vancomicina 1g 12/12h+ 

ceftazidima 2g 8/8h por 4 -4 

semanas 
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Meningite 

tuberculosa 

M. 

tuberculoses 

RIPE  

 

6.13.5 Infecções pé diabético e insuficiência venosa 

Infecções pé diabético e insuficiência venosa 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Comunitária  S. aureus  Cefalexina 1g 6/6h 

ou  

Amox 500 + clav125 

8/8 h ou  

Clindamicina 600 6/6h ou  

Bactrim 800mg 12/12h por 28 dias 

IRAS S. aureus 

Gram neg 

Enterobacter

ias  

Anaeróbios  

Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Clindamicina 600mg 

6/6 h por 28 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h por 28 dias 

 

 

6.13.6 Infecções Intra-abdominais 

Infecções Intra-abdominais  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Diverticulite   Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 h 

> 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  
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Colecistite 

aguda ou 

colangites 

Enterobacterias 

+ enterococcus 

+ anaerobios 

Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 

h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  

Colangite 

Após 

manipulação 

da via  

Pseudomonas  Piperacilina 

+ 

tazobactam 

4,5g 8/8 h 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

 

Pancreatite 

aguda leve  

Sem indicação  

Pancreatite 

grave  

30% 

necrose 

em tomo 

Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 

h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

 

 

6.13.7 Infecções Intra-abdmoninais 

Infecções Intra-abdominais  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Diverticulite   Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h  

 

Colecistite aguda 

ou colangites 

Enterobacter

ias + 

enterococcus 

Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h  
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+ 

anaerobios 

Colangite 

Após 

manipulação da 

via  

Pseudomona

s  

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h 

 

Pancreatite 

aguda leve  

Sem indicação  

Pancreatite 

grave  

30

% 

necr

ose 

em 

tom

o 

Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h 

 

 

6.13.8 Infecções óssea e articulações: osteomielite e artrite séptica 

Infecções óssea e articulações: osteomielite e artrite séptica 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Hematogênica 

aguda  

 Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

oxacilina 2g 

4/4h por 4 a 6 

semanas 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

clindamicina 600mg 6/6 por 4 a 

6 semanas 

Crônica   Ciprofloxacino 

500mg 

12/12h + 

clindamicina 

600mg 6/6 

por 6 meses 

 

Pôs operatória  

 

Ciprofloxacino 

500mg 12/12h 

+ clindamicina 

600mg 6/6 por 

4 a 6 semanas 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  
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artrite aguda   Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

oxacilina 2g 

4/4h por 4 a 6 

semanas 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

  

Artrite 

gonocócica 

gonococo Ceftriaxone 2g 

24/24h por 

14 dias 

 

 

6.13.9 Infecções  cardíacas 

Infecções  cardíacas 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Endocardite 

válvula nativa  

Em pacientes 

sem doença 

aguda ou 

falha 

cardíaca, 

aguardar 

cultura 

Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h 

por 4 semanas   

Daptomicina 8mg/kg dia 

Modificar antibiótico orientado pelo 

resultado da hemocultura 

Endocardite em 

válvula protetica 

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h por 

4 semanas + 

gentamicina 1mg/kg 

8/8h por 6 semanas 

 

6.13.10 Infecções da corrente sanguínea 

Infecções da corrente sanguínea  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Associada 

cateter venoso 

central   

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h + 
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Piperacilina / 

tazobactam 4,5g 8/8 h 
Modificar antibiótico orientado pelo 

resultado da hemocultura 

Não assoaicada 

a cateter venoso  

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h + 

Piperacilina / 

tazobactam 4,5g 8/8 h 

 

6.14 Antibioticoprofilaxia cirúrgica  

6.14.1 A padronização e utilização dos antimicrobianos em respectivos casos tem 

como objetivo diminuir a incidência de infecções, particularmente em ferida 

operatória. este antimicrobiano deve ser administrado de 0-60 min antes da incisão 

cirúrgica para garantir nível sérico adequado durante o ato cirúrgico. 

6.14.2 Um dos aspectos críticos da antibioticoprofilaxia cirúrgica e a escolha 

adequada, a dose adequada para o peso do paciente e a manutenção de níveis 

terapêuticos durante a cirurgia. A droga de escolha para unidade em sua maioria 

dos casos será a cefazolina e a dose devera se de 1g para < 70kg e 2g para >70 

kg. Na grande maioria dos casos a dose única será suficiente, contudo em cirurgias 

longas, repetir o atb a cada 4 horas de cirurgia e em caso de sangramento > de 1 

litro. A profilaxia não deve ser estendida por 24 horas a não ser em caso de uso de 

próteses. 

6.14.3 Cefazolina e a Primeira escolha, porém a escolha pode variar de acordo com 

procedimento cirúrgico e para pacientes com alergia a cefalosporinas substituímos 

cefazolina por clindamicina 900mg ou vancomicina 1g e a ceftriaxona por 

ciprofloxacino 400 mg iv. 

6.14.4 Em crianças a dose de cefazolina será de 25mg por kg de peso.  

6.14.5 Atenção para o uso de doses maiores nos OBESOS > 120 Kg (3g cefazolina 

ou cefoxitina; 2,25g cefuroxima; 2g vancomicina; 2g ceftriaxona). Para pacientes 

com RISCO DE COLONIZAÇÃO por BACTÉRIAS RESISTENTES (internação prolongada, 

uso recente de antibióticos, etc.) sugerimos discutir a profilaxia com a CCIH. 

6.14.6  Antibioticoprofilaxia por tipo de cirurgia: 

6.14.6.1 Cirurgia do Aparelho digestivo 

Cirurgia aparelho digestivo  
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 Antibióti

co 

Dose 

de 

induç

ão  

Intervalo Duração  

Intraoperat

ório 

Pós-

operat

ório 

Cirurgia esofagiana  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

DOSE 

UNICA 

Não 

indicad

o 

Intraopera

tório 

Cirurgia colorretais  Ceftriax

ona  

         + 

Metrinid

azol  

2g 

500

mg  

1g 

12/12h 

500mg 

6/6h 

1g 

12/1

2h 

500mg 

8/8h 

 

24 horas  

Hérnia  Cefazoli

na 

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

Não 

indicado  

Não 

indicad

o 

Dose unica  

Colecistectomiavideolap

aroscopica 

Não indicado 

Colecistectomia 

viodeolaparoscopica 

complicada (> 60anos e 

ou inflamação aguda / 

obesidade /desnutrição 

/diabetes  

Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

1g 4/4h  Não 

indicad

o 

Intraopera

tório  

Colecistectomia aberta  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

1g 4/4h  Não 

indicad

o 

Intraopera

tório  
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70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

Apendicectomia  Não indicado profilaxia e sim tratamento 

Gastrostomia  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

Não 

indicado  

Não 

indicad

o 

Dose unica 

 

6.14.6.2 Cirurgia ortopédica 

Cirurgia ortopédica   

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração  

Intraoperatóri

o 

Pós-

operatóri

o 

Cirurgia 

limpa 

(sem 

prótese)  

Cefazolina   1g para 

< 70kg 

e 2g 

para 

>70 kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h  24h 

Próteses: 

quadril, 

joelho, 

outras  

Obs.: checar 

urocultura e 

tratar, se 

necessário, 

no pré-

operatório 

Cefazolina   1g para 

< 70kg 

e 2g 

para 

>70 kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h  24h 
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Manipulação 

de tecidos 

infectados 

por S. aureus 

em 

portadores 

de próteses 

ortopédicas 

Sens OXA – 

cefazolina 

2g  

2g EV 1g 4/4 h  

Não 

indicado  

 

Intraoperatóri

o 

Res OXA - 

vancomicin

a 1g EV 1g 

12/ 12 h 

1g EV  1g 12/ 12 h 

Revisão de 

artroplastia 

por 

suspeita de 

infecção 

Vancomicin

a + 

Ceftazidim

a  

15mg/K

g EV 

1g 12/12h 1g 

12/12h 

5 dias 

Reavalição 

após 

resultado 

da cultura 

2g EV 2g 8/8h 2g EV 

8/8h 

Cirurgia 

eletiva com 

implante ou 

manipulaçã

o óssea 

cefazolina  2g EV  1g 4/4h  1g 8/8h  24h 

Neuropatia

s 

compressiv

as cisto 

sinovial  

Sem indicação 

Fratura 

exposta grau 

1  

Cefazolina 1g para < 

70kg e 2g 

para >70 

kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h 

 

48h-2 semanas  

(controverso) 

Fratura 

exposta 

grau 2 e 3 

Gentamicin

a *+ 

Clindamicin

a  

240mg Não indicado, 

exceto se houver 

perda sanguínea 

> 1 litro (repor 

80mg) 

24h após 

1º dose: 3-

5mg/kg 

d.u. IM/EV 

600mg 600mg 6/6h 600mg 

6/6h 

 

6.14.6.2.1 *Se o paciente tiver mais de 60 anos ou apresentar choque ou 

mioglobinúria, deverá ser utilizada clindamicina e ceftriaxona (2g seguidos de 1g a 

cada 12 horas). 
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6.14.6.2.2 Alérgicos a beta-lactâmicos: vancomicina 1g EV 12/12h ou 

clindamicina 600mg EV 6/6 para cobertura de Gram-positivos; usar ciprofloxacino 

400mg EV 12/12h ou gentamicina 240mg EV 24/24h para cobertura de Gram-

negativos, se indicado. Cirurgias vídeoassistidas seguem a mesma recomendação. d.u. 

– dose única diária 

6.14.6.3 Cirurgia ginecológica   / obstétrica 

Cirurgia ginecológica   / obstétrica  

 Antibiótic

o 

Dose 

de 

induçã

o 

Intervalo Duração 

Intraoperatóri

o 

Pós-

operatóri

o 

Cesária (ao 

clamplear 

cordão) 

Cefazolin

a   

2 g Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Histerectomia 

abdominal 

/Vaginal  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Colpoperineoplasti

a 

Sling 

Uretrocistopexia 

Cistocele 

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Laqueadura vídeo  Não indicado  

Curetagem  Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Ooforectomia 

(laparoscópica) 

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Conizacao Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  
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Cirurgia de mama  

Nodulectomia 

Quadrantectomia 

mastectomia  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Parto vagina  Não indicado   

Parto vaginal com 

dequitação manual 

ou manipulação 

intrauterina  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única Não 

indicado  

Não 

indicado 

Inserção DIU 

Histeroscopia 

Biopsia endométrio  

Laparoscopia  

Não indicado  

 

6.14.6.4 Cirurgia Plástica 

Cirurgia plástica  

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração 

Dose pré 

op 

Pôs 

operatório 

Sindactilia Cefazolina   1-2 g Dose 

única 

Não 

indicado  

Não 

indicado  

Dermolipomectomia 

Blefaroplastia 

Otoplastia 

Cefazolina   1-2g  Dose 

única  

Não 

indicado  

Não 

indicado  

 

6.14.6.5 Cirurgia Urológica 

Cirurgia Urológica   

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração 

Dose 

pré op 

Pôs 

operatório 
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Cirurgia limpas  

Orquectomia 

Orquipexia 

Postectomia 

Vasectomia  

Varicocelectomia 

Não indicado  

Prostatectomia 

transuretral ou 

aberta  

Cefazolina  

ou 

Ciprofloxacino 

(em caso de 

internação 

previa ou 

biopsia de 

próstata) 

2g 

400mg 

 

 

Dose 

única  

1g 8/8h  

400 mg 

12/12h   

24h 

24h  

Cirurgia com 

manipulação 

colón  

Metronidazol  

+ 

Ciprofloxacino 

500mg  

400mg  

  

Dose 

única 

12/12h 

12/12h 

 

24h  

 

6.14.6.6 Cirurgia Proctológica 

Cirurgia proctologica 

 Antibiótico Alternativa Dose pré 

op 

Intervalo Duração 

Pôs operatório 

Fistulectomia 

Fissurectomia 

Hemorroidectomia 

Esfinterectonmia 

Esfinterplastia 

Sem indicação  

 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 
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8. EPI 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

9.1. Regimento Interno do CCIRAS. 

9.2. Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso 

de Antimicrobianos em Serviços de Saúde. ANVISA, 2017. 

10. REGISTROS 

10.1. FOR.SCIRAS.006 Ficha de Solicitação de Antimicrobianos 

11. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. NC: Preenchimento inadequado dos itens do protocolo 

11.2. Ação: Treinamento sobre como gerir o protocolo. 

12. INDICADORES DE DESEMPENHO 

12.1. Adesão a aplicação do Protocolo: 

12.1.1. Fórmula: antibióticos prescritos de acordo com o protocolo na 

unidade de internação/número de antibiótico prescrito na unidade de 

Internação *100 

13. ANEXOS 

13.1. Fluxograma 
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13.2. Lista de Antimicrobianos que necessitam de Ficha de solicitação SCIRAS 

em 2 vias 

LISTA DE ANTIMICROBIANOS QUE NECESSITAM DE FICHA DE SOLICITAÇÃO 

SCIRAS EM 2 VIAS 

• ACICLOVIR PÓ LIOFILIZÁVEL 250 MG FRS. 

• AMICACINA SOL. INJ. 250 MG/ML AMP 2 ML 

• ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO PÓ/ SOL INJ. 50 MG 

• CEFEPIME PÓ P/SOL INJ. 1G 

• CEFTAZIDIMA PÓ P/SOL. INJ. 1G 

• CIPROFLOXACINO SOL. P/INFUSÃO 2MG/ML/200ML 

• CLINDAMICINA SOL. INJ. 150 MG/ML AMP. 4ML 

• FLUCONAZOL SOL. P/INFUSÃO 200MG/100ML 

• FLUCONAZOL COMP 150MG 

• GENTAMICINA SOL. INJ.40 MG/ML AMP.2 ML 

• IMIPENEM+ CILASTINA SOL . INJ. 500+500MG F/A 

• LEVOFLOXACINO SOL.INJ.500MG, BOLSA 100 ML 

• LINEZOLIDA SOL. INJ 2MG/ML BOLSA C/ 300ML 

• MEROPENEM PÓ P/ SOL. INJ. 1G 

• METRONIZADOL SOL. INJ. 500 MG/BLSA C/100 ML 

• METRONIDAZOL COMP 500MG 

• *MICAFUNGINA100MG – FA PÓ P/ SOL. INJ. 100 MG - FA 

• OXACILINA PÓ P/ SOL INJ. 500 MG 

• PIPERACICLINA + TAZOBACTAM PÓ P/ SOL INJ. 4 MG+0,5 MG F/A 

• POLIMIXINA B PÓ P/ SOL INJ. 500.000 UI F/A 

1. VANCOMICINA PÓ P/ SOL INJ. 500MG F/A 

Atenção: As doses iniciais dos antimicrobianos serão liberadas pelo setor de farmácia por 

um período máximo de 72 h (à exceção da MICAFINGINA). Após o mesmo seguiremos a 

devolução reportada no formulário do SCIRAS ao prontuário do paciente 
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14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  

  
 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º 

aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 

 

Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 

 

  

*Autorização prévia do Infectologista 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prevenir infecção de trato urinário associada ao uso de Cateter vesical de demora 

(ITU-CVD). 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas as unidades de Internação onde houver 

pacientes com indicação para o cateterismo vesical de demora. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

3.2. ITU – Infecção do Trato Urinário. 

3.3. CVD – Cateter Vesical de Demora. 

3.4. SVD – Sonda Vesical de Demora. 

3.5. Infecções do trato urinário relacionada à Assistência à Saúde (ITU-RAS): Qualquer 

infecção do trato urinário relacionada a procedimento urológico, podendo ser associada ou 

não ao uso de cateter vesical de demora. 

3.6. ITU Relacionada à Assistência à Saúde Associada a Cateter vesical. (ITU-AC): 

Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de 

demora instalado por um período maior que dois dias calendário (sendo que o D1 é o dia 

da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava com o cateter 

instalado ou este havia sido removido no dia anterior. 

4. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais que estão ligados à assistência 

aos pacientes e de certa forma manipulam o cateter vesical de demora, Enfermeiros, 

Técnicos em Enfermagem e Médicos. 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de Cateter vesical de 

demora e pacientes em uso de cateterismo vesical intermitente. 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Cateterismo vesical de demora, ações do Enfermeiro: 

6.1.1. Confirmar o nome do paciente e verificar a identificação do paciente; 

6.1.2. Confirmar a indicação e calibre do cateter vesical; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3800  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

6.1.3. Verificar suprimentos: xilocaína gel a 2% - tubo novo, seringa de 10ml, água 

destilada, clorexidina degermante, clorexidina aquosa, soro fisiológico, sistema coletor 

fechado, gaze, compressa, luva estéril e de procedimento, bandeja de cateterismo vesical; 

6.1.4. Higienizar as mãos com água e sabão; 

6.1.5. Higienizar previamente da região periuretral com clorexidina degermante (uso de 

luvas de procedimento e capote não estéreis); 

6.1.6. Higienizar de forma antisséptica das mãos com clorexidina degermante 2%; 

6.1.7. Paramentar com touca, máscara, óculos de proteção, capote (não há necessidade 

de ser estéril) e luvas estéril; 

6.1.8. Montar o sistema antes de passar a sonda (conectar a sonda a sistema de drenagem). 

Testar a sonda. 

6.1.9. Realizar antissepsia da região periuretral com clorexidina aquosa; 

6.1.10. Utilizar do campo fenestrado; 

6.1.11. Inserir cateter utilizando técnica asséptica; 

6.1.12. Fixar do cateter corretamente (hipogástrio no sexo masculino/ raiz da coxa sexo 

feminino); 

6.1.13. Registrar em prontuário da passagem da sonda; 

6.1.14. O Enfermeiro ou técnico em Enfermagem realizará o preenchimento do Check List 

para Inserção de Sonda Vesical de Demora, com as variáveis C para conforme e NC para 

não conforme em cada ação citada à cima. 

6.2. BUNDLE DE MONITORAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ITU, ações da Equipe de 

Enfermagem: 

6.2.1. Check list de ações que a equipe de enfermagem fará a este paciente em uso de 

Sonda Vesical de Demora, o enfermeiro avaliará diariamente cada item e preencher o 

Bundle de acordo com cada ação a ser realizada, as variáveis C para conforme e NC para 

não conforme em cada ação; 

6.2.2. Sistema coletor de urina (fechado sem violação, sem presença de vazamentos, mau 

funcionamento do clipe de fechamento do tubo coletor ou relatos de desconexões); 

6.2.3. Higiene perineal e do meato uretral uma vez ao dia e/ou após cada evacuação; 

6.2.4. Sistema coletor mantido abaixo do nível da bexiga do paciente e 10 cm distante do 

chão; 

6.2.5. Esvaziamento correto do sistema coletor quando estiver com 2/3 da sua capacidade 

sem que o tubo de drenagem tenha contato com recipiente coletor; 

6.2.6. Higienização das mãos antes e após tocar o sistema de drenagem; 

6.2.7. Manutenção do fluxo de urina livre evitando dobras e acotovelamentos do sistema 

de drenagem; 

6.2.8. Necessidade de manter a sonda. 
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6.3. RECOMENDAÇÕES 

6.3.1. Em caso de admissão de paciente que já venha em uso da SVD, trocar todo o sistema 

(sonda e saco coletor) no momento da admissão. 

6.3.2. Avaliar diariamente o paciente em uso de SVD.  

6.3.3. Não é indicado troca programada da SVD, sendo indicada apenas quando, após 

avaliação, houver necessidade. 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

8. EPI 

8.1.Touca; 

8.2. Máscara; 

8.3. Óculos de proteção; 

8.4. Capote; 

8.5. Luvas de procedimento e luvas estéril. 

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

9.1. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços 

de Saúde. Brasília – DF. 2017.  

REGISTROS 

10.1. FOR.213.SCIRAS CHECKLIST PARA INSERÇÃO DE SVD REV.001 

10.2. FOR.229.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO ASSOCIADA A SONDA VESICAL DE 

DEMORA (SVD) REV.002 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não conforme: O não preenchimento do Check List/ Bundle e/ou ações propostas não 

realizadas, sendo preenchidas com o termo NC (não conforme). 

12.1. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente possível. 

Caso algum item do check List de inserção estiver NC (não conforme), quem estiver 

preenchendo deverá sinalizar verbalmente ao enfermeiro para que haja adequação. Já no 

preenchimento do Bundle caso o enfermeiro perceba algum item não conforme, alertar a 

equipe de enfermagem para proceder com as ações o quanto antes. 

11. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Taxa de Utilização de Sonda Vesical de Demora; 
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12.2. Densidade de Incidência de Infecção de Trato Urinário; 

12.3. Adesão ao Bundle de Prevenção de Infecção Associada à Sonda Vesical de 

Demora (SVD). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções 

relacionadas a assistência à saúde (IRAS). Tem grande potencial preventivo e está 

relacionada à cateterização vesical na maioria dos casos, assim, faz-se necessário o 

cumprimento desse protocolo para garantir o controle da ocorrência de infecções. 

12. ANEXO 

13. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

14. APROVAÇÃO: 

 

  

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 

 

Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prevenir a infecção Primária de Corrente Sanguínea associada a Acesso Venoso Central. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas as unidades de Internação onde houver 

pacientes em uso de Acesso Venoso Central. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

3.2. CVC – Cateter Venoso Central. 

3.3. IPCS – Infecção Primária de Corrente Sanguínea. 

3.4. Cateter central: cateter utilizado para infusão, coleta de amostra sanguínea ou 

monitoramento hemodinâmico, cuja terminação está posicionada próxima ao coração ou 

em um grande vaso. São considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas, 

veias braquicefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias ilíacas externa e 

comum, veias femorais e, em neonatos, cateter umbilical venoso ou arterial. 

3.5. Infusão: introdução de uma solução no vaso sanguíneo, através do lúmen de um 

cateter. Inclui infusão contínua (fluidos nutricionais ou medicamentos) ou infusão 

intermitente (flushing, administração de antimicrobianos, transfusão de hemoderivados ou 

hemodiálise). 

3.6. Cateter umbilical: dispositivo vascular central inserido através da artéria ou veia 

umbilical em neonatos. Cateter central temporário: cateter não tunelizado e não 

implantado, originalmente destinado a terapias infusionais de curta duração. 3.7. Cateter 

central de longa permanência: inclui cateteres tunelizados (como alguns cateteres para 

diálise, quimioterapia e nutrição) e cateteres totalmente implantados (como os  ports).  

3.8. Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter central: 

infecção da corrente sanguínea em pacientes em uso de cateter central por um período 

maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na 
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data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia 

anterior. 

3.9. Período de janela da infecção: período de 7 dias durante os quais são identificados 

todos os elementos (sinais, sintomas, resultados de exames de imagens e/ou laboratoriais) 

necessários para a definição da infecção. Para a identificação do período de janela da 

IPCSL deve-se considerar três dias antes e três dias depois da data da primeira hemocultura 

positiva. 

3.10. IPCS laboratorialmente confirmada associada a cateter central: Pelo critério 1: 

paciente acima de 28 dias com agente patogênico identificado em uma ou mais 

hemoculturas e que o microrganismo identificado não está relacionado a outro foco 

infeccioso. Critério 2: Paciente > 1 ano apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou 

sintomas: Febre (>38°C); Calafrios; Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg) e duas ou 

mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia 

seguinte, positivas para agentes contaminantes de pele: Corynebacterium spp. (exclui C. 

diphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), Propionibacterium spp., Staphylococcus 

coagulase negativa, Streptococcus do grupo viridans, Aerococcus spp. e Micrococcus spp. 

E que o microrganismo identificado não esteja relacionado a outro foco infeccioso. Critério 

3: Crianças > 28 dias e ≤ 1ano apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: 

Febre (>38°C); Hipotermia (<36°C); Apneia; Bradicardia e duas ou mais hemoculturas, 

coletadas em momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, positivas 

para agentes contaminantes de pele: Corynebacterium spp. (exclui C. diphtheriae), 

Bacillus spp. (exclui B. anthracis), Propionibacterium spp., Staphylococcus coagulase 

negativa, Streptococcus do grupo viridans, Aerococcus spp. e Micrococcus spp. E O 

microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso. 

4. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais que estão ligados à assistência 

aos pacientes e que de certa forma manipulam o Cateter Venoso Central (CVC): Médicos 

que realizarão a inserção do cateter, Enfermeiros que farão curativos e preenchimento do 

Bundle e os Técnicos em Enfermagem que manipularão o cateter, realizando as ações de 

prevenção de Infecção Primária de corrente sanguínea (IPCS). 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de Cateter Venoso Central. 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 
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6.1. Monitorar a inserção do CVC 

6.1.1. Verificar suprimentos e equipamentos montados (bandeja de mayo, fronha, capote 

estéril, bandeja de CVC, campos amplos, luva estéril, clorexidina degermante, clorexidina 

alcoólica, gaze estéril, fio de sutura, seringa, agulhas, anestésico, água destilada, CVC, 

equipo, polifix e EPIs); 

6.1.2. Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2%; 

6.1.3. Paramentar completamente (touca, máscara e óculos protetor, capote e luvas 

estéreis); 

6.1.4. Confirmar o nome do paciente e verificar identificação da pulseira; 

6.1.5. Confirmar a indicação do cateter; 

6.1.6.. Definir o sítio de inserção; 

6.1.7. Preparar sítio de punção: Aplicar clorexidina alcoólica 0,5 % fazer movimento de vai 

e vem e aguardar secagem espontânea; 

6.1.8. Cobrir paciente com campo amplo estéril – Ex: uso de 3 campos: um campo grande 

que cubra a parte da cabeça aos pés na diagonal, deixando o ombro exposto, um pequeno 

cobrindo a cabeça e outro pequeno fechando um triângulo deixando a área de inserção 

exposta. Fixar os campos com pinça Backhaus; 

6.1.9. Realizar curativo em técnica asséptica com gaze estéril; 

6.1.10. Registrar em prontuário; 

6.1.11. Caso necessário, instituir medidas corretivas antes do início do procedimento de 

instalação do cateter. 

6.1.12. Relatar qualquer intercorrência no campo “observação. 

6.1.13. Em caso de sujidade visível no sítio de punção, aplicar clorexidina degermante 2%, 

enxaguar com SF 0,9% secar com compressa estéril. 

6.2. Preencher bundle de monitoramento para prevenção de IPCS após realizar as 

atividades a seguir. 

6.2.1. Registrar a indicação de permanência do dispositivo; 

6.2.2. Higienizar as mãos e realizar a desinfecção das conexões, conectores e portas de 

adição de medicamentos com álcool a 70% por 5-15 segundos, antes do manuseio do 

cateter; 

6.2.3. Ao administrar medicação, trocar a agulha 40x12 (rosa) por uma 25x8 (verde) 

ou 25x7 (cinza). 

6.2.4. Monitorar e avalizar se sítio de inserção apresenta ou não sinais flogísticos, registrar 

avaliação em prontuário; 

6.2.5. Realizar troca de curativo conforme cobertura; 

6.2.6. Manter via exclusiva para infusão de sangue, derivados ou nutrição parenteral; 
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6.2.7. Trocar sistema de infusão a cada 96 horas e/ ou em caso de suspeita de choque 

pirogênico e presença de sangue visível aderido no interior do sistema. 6.2.8. Observar o 

registro da troca (data e assinatura) nos equipos de infusão; 

6.2.9. Caso tenha cateter – Pressão arterial invasiva (PAI) = Troca de transdutores a cada 

96 horas, junto com os acessórios e soluções para flush; 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

8. EPI 

8.1. Touca; 

8.2. Máscara;  

8.3. Óculos de proteção; 

8.4. Capote; 

8.5. Luvas estéreis. 

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

9.1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Critérios Diagnósticos de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância  Sanitária. Brasília: 

Anvisa, 2017. 

9.2. Programa Brasileiro de Segurança do Paciente. Protocolo Clínico: Prevenção de 

Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada a Acesso Vascular Central - IPCS-AVC. 

3ª Revisão Janeiro – 2018 Versão N° 0 Março 2012 

10. REGISTROS 

10.1. FOR.223.SCIRAS FORMULÁRIO PARA INSERÇÃO DE CVC REV.001 

10.2. FOR.224.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO ASSOCIADA AO CATETER VENOSO 

CENTRAL (CVC) REV.001 

11. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não conforme: não preenchimento do Check List/ Bundle e/ou ações propostas não 

realizadas, sendo preenchidas com o termo NC (não conforme). 

11.2. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente possível. 

Caso algum item do check List de inserção estiver NC (não conforme), quem está 

preenchendo sinalizar verbalmente ao médico que fará a realização do procedimento para 

necessária adequação. Já no preenchimento do Bundle caso o enfermeiro perceba algum 
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item não conforme, alertar a equipe de enfermagem para proceder com as ações o quanto 

antes. 

12. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Taxa de Utilização de CVC; 

12.2. Densidade de Incidência de IPCS; 

12.3. Adesão ao Bundle de Prevenção de IPCS 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. Não se aplica. 

14. ANEXO 

15. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

16. APROVAÇÃO: 

 

  

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º 

aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 

 

Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Os Protocolos Operacionais Padrão – POP’s constituem importante ferramenta para 

organização do Serviço de Saúde  nas diversas áreas de atuação. Eles permitem que os 

procedimentos sejam padronizados, sistematizados e organizados passo à passo, de forma 

que os profissionais dispõem de um roteiro que lhes auxilia nas tarefas diárias. Eles são 

ainda, instrumento valioso no treinamento de profissionais recém admitidos.  

Nossa proposta de POP’s foi elaborada pela Equipe de Multidisciplinar que compõe o Núcleo 

de Qualidade do Instituto CEM com base nas diretrizes e normatizações do MS, Conselhos 

de Classe e Associações de Especialistas. Ressaltamos que todos os Protocolos serão 

revisados e adequados à realidade dos Serviços da Policlínica..  

Os Protocolos Assistenciais utilizados pelo INSTITUTO CEM baseiam-se nos protocolos 

divulgados pelo Ministério da Saúde, entre outros, aqueles citados e atualizados pelas 

sociedades de especialidade,  

Cada sociedade de especialidade médica divulga, periodicamente, novos protocolos que 

passam a serem os utilizados pela comunidade médica e hospitalar no Brasil. 

Ainda assim, é necessário, periodicamente, atualizá-los conforme a evolução da medicina 

ocorre nas diversas especialidades em termos de materiais, medicamentos, técnicas 

cirúrgicas etc.  

De toda a forma, para efeito da presente proposta, entendemos que a apresentação dos 

protocolos assistenciais abaixo relacionados, e indicados para cada unidade de saúde. 

As equipes multiprofissionais configuram-se como equipes que atuam de 
forma integrada, que permite realizar discussões de casos clínicos; o 

atendimento compartilhado entre profissionais e possibilita a construção 
conjunta de projetos terapêuticos de forma a ampliar e qualificar as 
intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas 

ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário 
nas ações de prevenção e promoção da saúde. 

Os protocolos clínicos são apresentados de acordo com as características dos serviços 

implementados nas unidades assistenciais abaixo relacionadas: 

 

 

 

PROTOCOLO - POP.019.SF AVALIAÇÃO FISIOTERAPEUTICA   

1.  OBJETIVO: 

1.1. Uniformizar a rotina de avaliação inicial do paciente durante a primeira 

abordagem realizada pelo fisioterapeuta a fim de desenvolver um plano apropriado 

de tratamento.  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3809  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Pronto Socorro/ Enfermarias/ Unidades de Terapia Intensiva/ Unidades   de 

recuperação e pós anestésica. 

3.  DEFINIÇÕES: 

3.1. Registrar no prontuário do paciente todos os aspectos da avaliação verificados 

na abordagem do paciente durante a admissão,  

3.2. Estabelecer o planejamento fisioterapêutico com os objetivos, conforme a 

avaliação do paciente. 

3.3. HDA: História da Doença Atual. 

3.4. HDP: História da Doença Pregressa. 

3.5. HF: História Familiar. 

3.6. FC: Frequência Cardíaca. 

3.7. FR: Frequência Respiratória. 

3.8. PA: Pressão Arterial. 

3.9. SpO2: Saturação Periférica de Oxigênio. 

3.10. VM: Ventilador Mecânico. 

3.11. SNE: Sonda Nasoenteral. 

3.12. CVC: Cateter Venoso Central. 

3.13. PAI: Pressão Arterial Invasiva. 

3.14. TQT: Traqueostomia. 

3.15. TOT: Tubo Oro traqueal. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1. Higiene das mãos antes e após o procedimento de acordo com a 

normativa vigente. 
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4.2. Procurar conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao 

primeiro contato com o paciente. Colher também a história da doença 

pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa, se possível; 

Analisar exame laboratoriais e exames de imagens antes do atendimento; 

4.3. Apresentar-se ao paciente e/ ou acompanhante informando seu nome 

profissão e o procedimento a ser realizado; 

Buscar o contato visual, auditivo e motor com o paciente para definir a graduação do nível 

de consciência (ECG – Escala de Coma de Glasgow ou RASS – Richmond Agitation Scale); 

4.4. Durante o primeiro contato com o (a) paciente, observar a monitorização do 

mesmo (a): (FC) frequência cardíaca, (FR) frequência respiratória, (PA) pressão 

arterial, (SpO2) saturação periférica de oxigênio, presença da sensação de dispneia 

e temperatura. 

4.5. Observar presença de equipamentos e dispositivos utilizados, ventilador 

mecânico (VM), bombas de infusão, máquina de hemodiálise, eletrocardiógrafo, 

sondas alimentares (SNE), cateter venoso central (CVC), pressão arterial invasiva 

(PAI), traqueostomia (TQT) ou tubo oro traqueal (TOT), máscaras; 

4.6. Despir e realizar a inspeção do paciente: padrão respiratório, coloração da 

pele, edemas, hematomas, colostomia, gastrostomia, ferida ou cicatrizes, fixadores 

ósseos externos, trações e outros; 

4.7. Realizar a ausculta pulmonar, avaliação da expansibilidade e a simetria 

torácica; 

4.8. Realizar a palpação do paciente: trofismo, temperatura, dor, edema (com ou 

sem sinal cacifo) e outros; 

4.9. Avaliar a força muscular periférica através do Medical Research Council 

(MRC), caso o paciente esteja colaborativo. 

4.10. Avaliar o nível de dependência quanto à movimentação e graduar o nível de 

funcionalidade (hipoativo, ativo, inerte, dependente, semi dependente, independente) 

4.11. Caso o paciente esteja acordado e colaborativo solicitar movimentação ativa 

global a fim de avaliar funcionalidade, utilizando o Funcional Status Score For 

Intensive Care Unit (FSS-ICU). Ao contrário, realizar mobilização passiva para 

verificar eventuais limitações na amplitude articular. 
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DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Prancheta; 

5.2. Ficha de Monitorização; 

5.3. Estetoscópio; 

5.4. Manuvacuômetro; 

5. EPI: 

6.1. Luvas  

6.2. Máscara 

6.3. Capote 

6.4. Touca 

6.5. Óculos de proteção 

6.  RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeutas 

7. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. No primeiro atendimento fisioterapêutico 

8. REGISTROS: 

   9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

  10.1. Não se aplica 

  11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

  11.1. Não se aplica 

12. REFERÊNCIAS:  

12.1. Pryor, J. Fisioterapia para Problemas Respiratórios e cardíacos; Avaliação, Cap 

1, pag. 3-17, 2002, ed. Guanabara Koogan, São Paulo. 

12.2. Regenga, Marisa de Morais, Fisioterapia em Cardiologia, Cap 1, Fisioterapia  

na Unidade de Terapia Cardiológica, 2ª  edição, Ed. Gen, 2012. 12.3. Wilkins RL, 
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Stoller, JK. Fundamentos da Fisioterapia Respiratória  de Egan. 7ª ed. São Paulo: 

Manole; 2000.   

  

 13. ANEXO: 

 13.1. Não se aplica 

14.   HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
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PROTOCOLO - POP.012.SF ASPIRAÇÃO ABERTA   

1. OBJETIVO: 

1.1. Padronizar o procedimento de aspiração de secreções traqueais. 

2. APLICAÇÃO: 

• Unidades de terapia intensiva, emergência e enfermarias 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para retirar secreções de pacientes com vias aéreas artificiais (tubo 

orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia). Indicada na presença de ruídos pulmonares durante a 

ausculta pulmonar; aumento das pressões de pico inspiratórias durante a VM em volume controlado; 

redução do volume corrente durante a VM controlado à pressão; secreções visíveis na via aérea 

artificial; alterações na monitorização dos gráficos de pressão e fluxo; presença de esforço 

respiratório e/ou assincronia durante a ventilação assistida; coleta de secreções.  

3.2.   VM: Ventilação Mecânica. 

3.3.   EPI`S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

•   Higienizar as mãos; 

•   Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

•   Utilizar EPI´S; 

•   Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 

•   Explicar o procedimento ao paciente; 

•   Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

•   Instituir no ventilador 100% de FIO2 ou modo aspiração com o objetivo de elevar 
o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento; 

• Abrir a embalagem da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador  (mantendo-a 
dentro do envóculo); 

•  Conectar a sonda de aspiração ao látex; 

• Higienizar as mãos com álcool em gel; 

• Calçar as luvas estéreis; 

• Retirar a sonda da embalagem com a mão dominante; 

• Desconectar a traqueia deixando a extremidade distal suspensa, sem contato com 
o paciente ou roupa de cama do mesmo; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3814  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

• Pinçar o látex ou a sonda; 

• Avisar o paciente que irá iniciar o procedimento; 

• Introduzir a sonda de aspiração no tudo orotraqual, nasotraqueal ou traqueostomia 
ate a carina, elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração; 

• Realizar movimentos lentos e retirar lentamente a sonda, não ultrapassar 15 
segundos devido ao risco de hipoxemia; 

• Repetir o procedimento quantas vezes for necessário; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

• Higienizar as mãos após procedimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Uso de precaução padrão ou precaução específicas por contato, seguindo orientações do 

protocolo do SCIRAS; 

5.2. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

5.3. Aspirador de secreções; 

5.4. Látex 

5.5. Sonda de aspiração com o número de acordo com o paciente; 

5.6. Solução fisiológica ou agua destilada. 

6. EPI: 

6.1. Luva; 

6.2. Touca; 

6.3. Mascara; 

6.4. Óculos; 

6.5. Capote. 

7. RESPONSABILIDADE: 

7.1. Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos. 
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8. QUANDO EXECUTAR: 

• Executar o procedimento sempre que houver sinais de acumulo de secreções. 

9. REGISTROS: 

9.1.  FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional. 

9.2.  FOR.009.SAME Prescrição Médica. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

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

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

12. REFERENCIAS: 

12.1. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev Bras Ter 

Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas de 

remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: PROFISIO. Fisioterapia 

em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto ou 

fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. 

Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-

UFSC. Procedimento Operacional Padrão: POP Fisioterapia. 2014. Disponivel em 

Http://www.hu.ufsc.br/documentos/pop/fisioterapia/POP-Fisioterapia_HU-UFSC.pdf. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 
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Data da revisão 
Nº da 

revisão 
 

   

   

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1° aprovador: 

 

Nome 2° aprovador: 

 

Ass.emissor Ass. 1° aprovador Ass. 2° aprovador 
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PROTOCOLO - POP.036.SF DESMAME DA VENTILAÇÃO 

MECÂNICA   

1. OBJETIVO: 

1.1. Realizar diariamente busca ativa de pacientes que preencham critérios para 

o início do desmame da ventilação mecânica. 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Emergência, UTI, Centro Cirúrgico, RPA e em todos os setores onde houver 

pacientes em uso de ventilação mecânica. 

  

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Desmame ventilatório: Transição da ventilação artificial para a espontânea.  

3.2. Desmame difícil: Pacientes sem êxito no TRE (Testes de respiração 

espontânea) por duas vezes seguidas em 48 horas.  

3.3. Falência de desmame: Incapacidade de tolerar ventilação espontânea sem o 

suporte ventilador, ainda com o tubo alocado. 

3.4. Falência de extubação: Incapacidade de tolerar a remoção do tubo 

endotraqueal (ou a desconexão do ventilador, em traqueostomizados) e manter a 

ventilação espontânea, havendo necessidade de reintubação (ou reconexão em caso de 

traqueostomizados) dentro das primeiras 24 - 72 horas após extubação planejada. 

3.5. TRE: Teste de respiração espontânea; 

3.6. PSV: Ventilação por pressão de suporte; 

3.7. PEEP: Pressão expiratória positiva final; 

3.8. VMNI: Ventilação Mecânica não Invasiva; 

3.9. VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1.  Avaliar o paciente diariamente; 

4.2. Realizar a suspensão ou redução da sedação diária; 

4.3. Verificar a capacidade de ventilação espontânea visando à possibilidade da 

retirada da VM. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Material de aspiração (vide POP de aspiração) 
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5.2. Material para suporte de Oxigênio. 

5.3. Cortante 

5.4. Material para suporte de VMNI 

6. EPI: 

6.1. Jaleco; 

6.2. Capote; 

6.3. Touca; 

6.4. Máscara; 

6.5. Luvas; 

6.6. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADES: 

7.1. Médico, Fisioterapeuta e Equipe de Enfermagem 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Deve-se realizar diariamente a busca ativa de pacientes que preencham os 

critérios do Passo 1. Realizar teste de respiração espontânea conforme Passo 2 e logo 

após Passo 3 (teste de vazamento quantitativo). 

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1 Não se aplica. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Deve-se fazer busca ativa diária quanto à possibilidade de retirada da 

ventilação mecânica invasiva. A realização do teste de respiração espontânea (TRE) 

é o melhor método para avaliar a possibilidade de sucesso de desmame e de 

extubação. Por fim salientamos que o desmame da VMI é um processo multifatorial, 

que depende de muita atenção da equipe responsável pelo paciente e de uma 

abordagem multidisciplinar para maior probabilidade de sucesso. 

11.2. Indicações de TRE: Estabilidade hemodinâmica, parâmetros ventilatórios 

mínimos, recuperação da capacidade de troca, nível neurológico aceitável, normotermia, 

desordens metabólicas e/ou eletrolíticas resolvidas, balanço hídrico negativo. 
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11.3. Contraindicações para o TRE: Instabilidade hemodinâmica, eventos que levaram 

a ventilação mecânica ainda não controlados e realização no período noturno.  

11.4. Realização do TRE: Modo PSV PS: 7 cmH2o PEEP: 5 cmh2o, FiO2 de até 40%. 

11.5. Diagnóstico de falência: Instabilidade hemodinâmica, batimento de asas de 

nariz, uso de musculatura acessória, padrão ventilatório invertido e assincronias. 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). VENUTI Curso de 

ventilação mecânica em UTI. São Paulo: AMIB, 2017-2018. 

12.2. Azevedo LCP, Taniguchi LU, Ladeira JP. Medicina Intensiva: Abordagem 

prática. São Paulo: Manole, 2015 

12.3. Associação de Medicina Intensiva Brasileira-AMIB e Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e tisiologia-SBPT. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. São 

Paulo:2013. 

12.4. PIRES, C. Manual de Terapia Intensiva. São Paulo: Elsevier, 2019. 

13.   ANEXOS: 

13.1 Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

Revisão 

Nº da 

revisão 

 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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PROTOCOLO - POP.018.SF MOBILIZAÇÃO PRECOCE   

1. OBJETIVO: 

1.1. Promover mobilização o mais precoce possível, a fim de minimizar complicações 

relacionadas as doenças críticas. 

1.2. Prevenir efeitos da imobilidade no leito. 

1.3. Auxiliar no processo de recuperação e diminuição no tempo de ventilação 

mecânica e estadia no ambiente hospitalar, reduzindo custos, diminuído mortalidade 

e melhorando qualidade de sobrevida do paciente. 

1.4. Manter melhorar desempenho muscular 

1.5. Favorecer funcionalidade 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidades de terapia intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O declínio de mobilidade pode ser definido como a redução parcial ou total da 

capacidade de realizar atividades do dia a dia, como transferências no leito, do leito 

para cadeira e locomoção, por exemplo.  

3.2. O entendimento dessas alterações tem relevância para os profissionais de 

saúde, pelas possíveis complicações advindas da inatividade e pela possibilidade de 

realização de intervenções preventivas para minimizar sua ocorrência sobre os 

sistemas relacionados ao movimento humano, principalmente quando se trata do 

ambiente de terapia intensiva. 

3.3. PAM: Pressão arterial media. 

PEEP: Pressão Expiratória Final Positiva. 

PIC: Pressão intracraniana. 

MRC: Escala de Força Medical Research. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1. Lavar as mãos antes e após cada procedimento 

4.2. Rastrear todos os pacientes sobre a presença de bandeiras vermelhas 

(contraindicações) e contraindicações relativas a considerar (possíveis) riscos e 

benefícios antes e durante cada sessão de tratamento fisioterapêutico. 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3822  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

4.3. Os critérios indicados abaixo são contraindicações para mobilizações fora do 

leito, dos cuidados intensivos e devem ser levados em consideração durante o 

processo de raciocínio clínico. 

4.4. O médico precisa ser consultado no caso de um paciente demonstrar uma das 

seguintes condições antes da mobilização / atividade física. 

4.5. CONTRA INDICAÇÕES: 

4.5.1. Frequência cardíaca <40 e> 130 batimentos / min 

4.5.2. Pressão arterial média (PAM) <60 mmHg e> 110 mmHg 

4.5.3. Saturação de oxigênio ≤ 90% 

4.5.4. Concentração fracionária de oxigênio inspirado (FiO2) ≥0,6 

4.5.5. Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP)  ≥ 10 cm H2O 

4.5.6. Frequência Respiratória > 40 respirações / min 

4.5.7. Pontuação de Richmond Agita em Seda em escala (RASS): -4, -5, 3, 4 

4.5.8. dopamina≥ 10 mcg / kg / min 

4.5.9. Nora / adrenalina ≥0,1 mcg / kg / min 

4.5.10. Acima de  38,0 ° C 

4.5.11. Glicemia < 70 ou > 200 mg/dl 

4.5.12. Lactato > 2 mmol/l 

4.5.13. Hemoglobina ≥ 7 g/dl 

4.5.14. Plaquetas ≥ 2000 cl/mm3 

4.5.15. INR ≤ 2,5 

4.5.16. pH < 7.2 

4.5.17. Fraturas instáveis 

4.5.18. Pressão intracraniana (PIC)≥ 20 cmH2O 

4.5.19. Sangramento ativo 

4.5.20. Abdômen aberto com risco de deiscência  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Ficha de monitorização 

5.2. Ciclo ergômetro 

5.3.      Escala de Borg; 

5.4.      Escala de Força Medical Research (MRC) 
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5.5.      Poltrona 

  

6. EPIS: 

6.1. Capote; 

6.2. Touca; 

6.3. Máscara; 

6.4. Luvas; 

6.5. Óculos de proteção. 

Obs.: Analisar o tipo de EPI específico para cada caso clínico. 

7. RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeuta 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando o paciente estiver com estabilidade hemodinâmica  

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.SAME.004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica 

. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Analisa prontuário do paciente; 

11.2. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e estabilidade hemodinâmica; 

11.3. Realizar posicionamento funcional; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, p. 

509–519, 2017. 

12.2. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  
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12.3. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An evidence-

based, expert driven, practical statement and rehabilitation recommendations. 

Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015. 

12.4. BURTIN, C. et al. Early exercise in critically ill patients enhances short-term 

functional recovery. Critical Care Medicine, v. 37, n. 9, p. 2499–2505, 2009.  

12.5. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA                

CABRAL XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA 

BÜNDCHEN, D. C. Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em 

unidades de terapia intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva, v. 29, n. 4, p. 509–519, 2017.  

12.6.  CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA      CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática.   Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, 

p. 509–519, 2017.  

12.7. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  

12.8. 13.8. NEEDHAM, D. M. CLINICIAN ’ S CORNER Mobilizing Patients in the 

Intensive Care Unit Improving Neuromuscular Weakness and Physical Function. v. 300, 

n. 14, 2008.  

12.9. 13.9. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An      

evidence-based, expert driven, practical statement and rehabilitation 

recommendations. Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015.  

12.10.  13.10. THELANDERSSON, A. et al. Effects of Early Bedside Cycle Exercise on 

Intracranial Pressure and Systemic Hemodynamics in Critically Ill Patients in a 

Neurointensive Care Unit. Neurocritical Care, v. 25, n. 3, p. 434–439, 2016.  

12.11. (BURTIN et al., 2009; DE JESUS et al., 2016; SOMMERS et al., 2015) 

(CONCEIÇÃO; GONZÁLES; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL XAVIER SARMENTO DE 

VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, 2017; NEEDHAM, 2008; 

THELANDERSSON et al., 2016). 
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12.12.  HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA - HUGO. Procedimento Operacional 

Padrão: POP Fisioterapia. 2018.  
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13. ANEXOS: 

13.1. Fatores de Risco no leito 

 

  

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: -2 ou +2 

Tubo Orotraqueal FiO2 > 60% FiO2 > 60% 

Traqueostomia FR > 30 ipm FR > 30 ipm 

FiO2 ≤ a 60% SpO2 < 90% SpO2 < 90% 

SpO2 ≥ 90% Bradicardia sem necessida 
de tratamento 
medicamentoso 

Bradicardia sem necessidade de 
tratamento medicamentoso 

FR ≤ a 30 ipm RASS < -2 RASS < -2 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Pressão arterial abaixo do 
intervalo alvo sintomática 

Pressão arterial abaixo do intervalo 
alvo sintomática 

 Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Taquiarritmias com FC entre 120 – 
150 bpm 

 Taquiarritmias com FC >150 
bpm 

Taquiarritmias com FC >150 bpm 

 Assincronia na ventilação 
mecânica 

Assincronia na ventilação mecânica 
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13.2. Fatores de Risco Fora do Leito 

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: < -2 

FR ≤ a 30 ipm FR > 30 ipm SPO2 ≤ 90% 

FIO2 ≤ a 60% FIO2 > 60% PEEP > 10 cmH2O 

SPO2 ≥ a 90% PEEP  ≤ 10 
cmH2O 

PEEP > 10 cmH2O Taquiarritmias com FC > 150 bpm 

Tubo orotraqueal Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Anti- hipertensivo intravenoso 

Traqueostomia Assicronia na ventilação 
mecânica 

Assicronia na ventilação mecânica 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Bradicardia sem 
necessidade de tratamento 
medicamentoso 

Pressão arterial abaixo do intervealo 
alvo e sintomática  

  Bradicardia com necessidade de 
tratamento medicamentoso 

 

14.  HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

  

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador  

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
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PROTOCOLO - POP.011.SF SISTEMA FECHADO DE ASPIRACÃO 

1. OBJETIVO:  

1.1. Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que 

não podem ser desconectados da VM, quando em uso de PEEP acima de 

12 ou em uso de altas frações de O2; paciente com precaução de aerossóis 

como tuberculose, H1N1; varicela, sarampo, pacientes soropositivos HIV e 

hepatite C; pacientes com sangramento pulmonar ativo. 

2. APLICAÇÃO 

• Unidades de Terapia Intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais 

(tubo orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização 

do sistema de aspiração fechado a um gerador de pressão negativa. 

3.2. VM: Ventilação Mecânica. 

• PEEP: pressão positiva expiratória final. 

• EPI’S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

• Higienizar as mãos; 

• Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

• Utilizar EPI´S; 

• Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º – 45º; 

• Explicar o procedimento ao paciente; 

• Aplicar solução fisiológica ou água destilado na seringa de 20ml; 

• Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

• Conectar a ponta do sistema de aspiração ao látex; 

• Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Introduzir a sonda do sistema fechado de aspiração no tubo orotraqueal ou 
traquestomia até a carina, eleva 1 à 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração 
apertando o clampe do sistema. Realizando movimentos lentos e não ultrapassar 
15 segundos pelos riscos de hipoxemia; 
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• Lavar a sonda do sistema injetando a solução fisiológica e sugando ao mesmo 
tempo; 

• Repetir o procedimento se for necessário; 

• Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu involucro estéril; 

• Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Colocar a tampa do sistema de aspiração fechado; 

• Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

• Aspirador de secreções; 

5.2. Látex; 

• Sistema de aspiração fechado; 

• Seringa de 10 ml; 

• Solução fisiológica 0,9 de 10ml; 

• Um pacote de gaze. 

6. EPI: 

• Luvas; 

6.1. Touca; 

6.2. Capote; 

• Máscara; 

6.3. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos; 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Quando houver acumulo de secreção; 

9. REGISTROS: 
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9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

• Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

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

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

• Realizar o procedimento após fisioterapia respiratória ou sempre que houver sinais 
de acumulo de secreções; 

• Não há tempo estabelecido para a troca do sistema fechado, substitui quando 
houver falhas ou rompimento do invólucro plástico do sistema. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CASALI, C.C; MATOS, C.M.P. Técnicas de fisioterapia em terapia intensiva. 

In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 1. Volume 2. 

Editora Artmed, 2010.  

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas 

de remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: 

PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. 

Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto 

ou fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia 

Intensiva Adulto. Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev 

Bras Ter Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

13.  ANEXO: 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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PROTOCOLO - POP.020.SF VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO 

INVASIVA (VNI)  

1. OBJETIVOS: 

1.1. Melhorar a mecânica respiratória do beneficiário; 

1.2. Melhorar a troca gasosa pulmonar; 

1.3. Diminuir taxa de infecções nosocomiais; 

1.4. Reduzir a taxa de intubação e mortalidade na UTI; 

1.5. Facilitar o desmame da ventilação mecânica; 

1.6. Diminuir o tempo de internação; 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidade de terapia intensiva / emergência e enfermaria. 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O uso da ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva (VNI) para o 

tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada foi, 

certamente um dos maiores avanços da ventilação mecânica dos últimos anos. Apesar de 

ser técnica uma recente, o grande número de estudos tornaram a aplicação dessa técnica 

mais baseada em evidências do que qualquer outra medida de suporte ventilatório. Hoje 

não existem dúvidas de que o uso da VNI em grupos selecionados é responsável pela 

diminuição da necessidade de intubação, mortalidade e redução do tempo de internação .  

3.2. VNI: Ventilação Não Invasiva. 

3.3. PEEP: Pressão Expiratória Positiva Final. 

3.4. SARA: Síndrome da Angustia Respiratória Aguda. 

3.5. LPA: Lesão Pulmonar Aguda. 

3.6. DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

3.7. HDA: Hemorragia Digestiva Alta. 

3.8. PCR: Parada Cardio Respiratória. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Higienizar as mãos;  

4.2. Calçar luvas e EPI;  

4.3. Observar medidas de isolamento se aplicável;  

4.4. Avaliação e monitorização do paciente;  
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4.5. Montagem do circuito e teste do respirador ou aparelho portátil;  

4.6. Posicionamento do paciente com cabeceira elevada a 45°;  

4.7. Orientá-lo sobre a necessidade de cooperação;  

4.8. Orientá-lo sobre a necessidade de respiração nasal e que seja evitada 

conversa durante o procedimento;  

Ajustar modo ventilatório (CPAP/ Bilevel);  

Ajustar parâmetros ventilatórios: PEEP - iniciar a partir de 5 cm/H2O podendo aumentar 

os níveis que ofereçam melhor resposta terapêutica; PSV-deverá ser ajustada em valores 

que determinem o conforto ventilatório para o beneficiário e consequentemente um VC 

ideal; FIO2: suficiente para manter uma SatO2>95%;  

4.9. Observar vazamentos ao redor da máscara;  

4.10. Proteção da pele com hidrocoloide, quando necessário;  

Higienizar as mãos ao final do atendimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1.  Mascara de ventilação não invasiva; 

5.2. Kit de traqueias; 

5.3. Ventilador mecânico; 

6. EPI: 

6.1. Luvas de procedimento; 

6.2. Capotes; 

6.3. Óculos de Proteção; 

6.4. Máscara; 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Fisioterapeuta, Equipe de enfermagem e Médico 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Edema agudo de pulmão cardiogênico; 

8.2. DPOC exacerbado;  

8.3. Doenças neuromusculares; 
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8.4. Insuficiência respiratória no período pós operatório imediato de cirurgias 

abdominais e de ressecção pulmonar;  

8.5. Extubação precoce de pacientes com DPOC; 

8.6. Extubação de pacientes com alto risco de insuficiência respiratória pós-

extubação;  

8.7. Apneia do sono obstrutiva; 

8.8. Pneumonias;  

8.9. Hipoventilação pulmonar; Asma e SARA - LPA.  

8.10. Insuficiência respiratória aguda e crônica; 

9. REGISTROS: 

 FOR.SAME. 004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

 FOR.SAME. 009 Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Não se aplica 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Contra-indicações para utilização da ventilação não invasiva: 

11.1.1. Rebaixamento do nível de consciência  GCS <11 

11.1.2. Trauma ou queimadura de face; 

11.1.3. Hipoxemia moderada à grave (relação P/F < que 150) 

11.1.4. Acidose grave (pH < que 7,1); 

11.1.5. Tosse ineficaz; 

11.1.6. Obstrução da via aérea alta; 

11.1.7.  Distensão abdominal; 

11.1.8. Vômitos; 

11.1.9. Hemorragia digestiva alta (HDA); 

11.1.10.  Instabilidade hemodinâmica; 

11.1.11. Síndrome coronariana aguda; 

11.1.12. Arritmias complexas; 

11.1.13. Trauma de face; 

11.1.14. Cirurgia esofágica (recente), face e via aérea; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3835  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

11.1.15. Pneumotórax não drenado; 

11.1.16. Na PCR; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. AMIB e SBPT, 2013. 

III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Jornal de Pneumologia. Julho,2007.  

13.2. Luque, A., Vega, J. M. Ventilação mecânica não invasiva. In: LUQUE, a. et al. Tratado 

de fisioterapia hospitalar. São Paulo: Manole, 2012. Cap 13, p. 137-146. 

13.3. FRANÇA, E. E. T et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do 

departamento de fisioterapia da associação de medicina intensiva brasileira. Rev. Bras. 

Terapia Intensiva. São Paulo. V. 24 n. 1 p. 6-22, 2012. 

13.4. Barbas CSV, Isola AM, Farias AMC, et al. Recomendações brasileiras de ventilação 

mecânica. Ver. Bras. Ter Intensiva. 2014; 26(2): 89-121. 

13. ANEXO: 

• Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) - 

FISIOTERAPIA  

Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

SETOR FISIOTERAPIA 

 EXECUTANTE: 

 Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi 

Daniela Schuh Valente 

Emissão: 

10/09/21 

Revisão: 16/09/21 

 

Objetivo:  

 

 Este regulamento foi elaborado com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar as 

atividades e rotina do setor de Fisioterapia da policlínica de Posse GO  

 

 

Recursos necessários:  

 

Maca, espelhos, aparelhos de eletroterapia, aparelhos de termoterapia, aparelho de 

laserterapia, arcos, bolas suíças e feijão, tablado, caneleiras, faixas elásticas e ataduras, 

halteres, ventosas, bandagem funcional, bicicletas, esteiras, espaldar, bolas de cravo, 

overball mini, hand grip para dedos e mãos, mocho giratório, disco proprioceptivo, 

rampa para panturrilha, álcool, gel a base de água e luvas. 
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Etapas do Processo:  

Anamnese, avaliação física, plano de tratamento, evolução diária, liberação com 

alta do paciente ou encaminhamento ao especialista. 

 

 

Responsável pela elaboração: Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

PROTOCOLO - POP.017.SAF CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO 

FONOAUDIOLÓGICOS   

OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia quanto às prioridades de atendimento conforme quadro clínico 

do usuário. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

1.6. Clínica Médica  

1.7. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica 

2.4. SNE- Sonda Naso Enteral; 

2.5. TQT: Traqueostomia; 

2.6. VM: Ventilação Mecânica 

2.7. EXT: Extubação 
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2.8. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Identificar critérios de atendimento. 

Identificar usuários que apresentam quadro clínico de maior prioridade. Sendo os 

principais: 

Primeira avaliação de deglutição; 

Usuários apresentando disfagia grave/uso de SNE/ em respiração espontânea e com 

resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

37.1.1. Usuário apresentando disfagia moderada/uso de SNE/em respiração espontânea e 

com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

37.1.2.  Usuário apresentando disfagia leve, em uso ou não de SNE/ em respiração espontânea 

e com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

37.2. Realizar atendimento fonoaudiológico conforme as prioridades; 

Descartar as luvas no lixo adequada; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

37.3. Realizar passagem de plantão especificando usuários que receberam 

atendimento, terapêutica utilizada e as devidas observações quando 

necessário; 

37.4. Relatar na passagem de plantão usuários que não receberam 

atendimento com as justificativas conforme os riscos dos mesmos; 

Datar, assinar e carimbar passagem de plantão. 

Acionar profissional de acordo com os critérios por ele estabelecido. 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 

Luvas de procedimento. 

46. EPI 

46.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 
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RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

47. QUANDO EXECUTAR  

47.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

48. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

48.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

48.2. Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

48.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  
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Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 

49. HISTORICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão Itens revisados 

   

PROTOCOLO - POP.013.SAF ROTINA DE ATENDIMENTO NA UTI 

ADULTA   

OBJETIVO 

37.5. Orientar o atendimento fonoaudiológico preconizando o quadro clínico 

dos usuários e tendo como objetivo qualidade e eficiência no atendimento. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) Adulto; 

37.6. Clínica Médica; 

37.7. Clínica Cirúrgica. 

38. DEFINIÇÕES  

38.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

38.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

38.3. CC: Clínica Cirúrgica 

38.4. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, estado de 

alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

Avaliar o usuário quanto: 

Função de deglutição; 
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Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras específicas 

para cada caso; 

Descartar as luvas no lixeira de acordo com o tipo de resíduo; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

49.1. Água; 

49.2.  Espessante para líquido; 

49.3.  Seringa; 

49.4.  Espátula; 

49.5.  Colher plástica descartável; 

49.6.  Copo plástico descartável; 

49.7.  Estetoscópio; 

49.8.  Paquímetro. 

50. EPI 

50.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para cada usuário. 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

51. QUANDO EXECUTAR  

51.1. Diariamente. 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

52. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

52.1. Não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

52.2. Não se aplica. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

52.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

           Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012. 

ANEXO 

Não se aplica 

53. HISTORICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão Itens revisados 
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54. APROVAÇÃO: 

 

 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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PROTOCOLO - POP.014.SAF REINTRODUÇÃO DE DIETA VIA 

ORAL   

OBJETIVO 

1.1. Orientar os procedimentos necessários para reintrodução de dieta via 

oral e retirada de via alternativa de alimentação. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I) adulta 

1.2. Clínica Médica  

1.3. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica; 

2.4. SNE- Sonda Nasoenteral; 

2.5. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, estado de 

alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

4.1. Avaliar o usuário quanto: 

Função de deglutição; 

Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA; 

Posicionar o leito em postura adequada para oferta do alimento (45 a 90 graus); 

Oferecer as dietas e monitorar sinais clínicos de penetração laríngea e/ou aspiração 

laringotraqueal; 

Em caso de possibilidade de reintrodução de dieta, programar dietas assistidas pelo 

Fonoaudiólogo; 

Orientar acompanhante quanto a oferecer a dieta aos poucos. 
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Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras específicas 

para cada caso; 

Descartar as luvas no lixo adequado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

Aguardar 24 horas de manutenção de oferta via oral total (alimento e água) para solicitar 

retirada de SNE. 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 

Luvas de procedimento. 

5. EPI 

5.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário. 

6. RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

7. QUANDO EXECUTAR  

7.1. Diariamente. 

8. REGISTRO: 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

9. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

9.1. Não se aplica 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática 

baseada em evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified 

evans blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in 

cases of known aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, 
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AP.; et al. Implicações da traqueostomia na comunicação e na 

deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, 

julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º 

Ed. Rio de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat 

Assessment Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev 

Soc. Portuguesa de Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente 

com disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da 

melhor via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

            Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono 

ed.2012.  

11. ANEXO 

Não se aplica 

12. HISTORICO DE REVISÃO 

Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 
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13.   APROVAÇÃO 

 

 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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PROTOCOLO - POP.016.SAF USO DE ESPELHO LARÍNGEO   

OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia na utilização do espelho laríngeo, a fim de promover ativação 

da sensibilidade do terço inferior do arco palatoglosso, auxiliando no tratamento da 

disfagia. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

38.5. Clínica Médica  

38.6. Clínica Cirúrgica 

38.7. Pronto Atendimento 

39. DEFINIÇÕES  

39.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

39.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

39.3. CC: Clínica Cirúrgica 

39.4. P.A.: Pronto Atendimento 

39.5. SMO: Sistema Motor Oral 

39.6. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Avaliar o usuário quanto: 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Identificar critérios para utilizar espelho laríngeo: 

54.1.1. Usuário portadores de disfagia moderada ou grave; 

54.1.2. Usuário não apresentando reflexo de Pilar palatino; 

Ultilizar o espelho laríngeo: 

Usuário de preferência com cabeceira elevada a 45 graus; 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3849  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

Diminuir a temperatura da extremidade ovalada do do espelho em um copo com água 

gelada fazendo assim estimulação térmica por meio de toques gelados no terço inferior do 

arco palatoglosso; 

Repetir o procedimento  cinco vezes de cada lado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

O fonoaudiólogo deverá encaminhar o espelho laríngeo à CME em um saco plástico para 

realização da desinfecção do aparelho pela CME 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

54.2. Água; 

54.3.  Copo descartável; 

54.4.  Seringa; 

54.5.  Espessante para líquido; 

54.6.  Corante azul; 

55. EPI 

55.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

56. QUANDO EXECUTAR  

56.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

57. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

57.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
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57.2. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 

58. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão 
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59. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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PROTOCOLO - POP.100.SAF BLUE DYE TEST (BDT) E BLUE DYE 

TEST MODIFICADO (BDT-M) 

1. OBJETIVO 

1.1. Padronizar o uso do corante alimentício azul na avaliação fonoaudiológica para identificar se há 

presença de broncoaspiração de saliva e de alimentos em consistências e volumes variados de 

pacientes traqueostomizados a beira leito. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Em todas as áreas onde estiverem internados pacientes com traqueostomia.  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. A avaliação clínica da deglutição realizada pelo fonoaudiólogo envolve análise do histórico da 

disfunção da deglutição, estado geral do paciente, investigação dos órgãos fonoarticulatórios (OFA), 

avaliação da biodinâmica da deglutição e sua relação com a respiração e fonação.  

3.2. Através dos sinais e sintomas o fonoaudiólogo identifica a disfagia bem como a presença ou 

ausência de aspiração laringotraqueal. Quando mesmo após avaliação clínica ainda existam dúvidas 

quanto à presença ou ausência de aspiração traqueal de saliva e/ou alimentos é indicado outro 

procedimento complementar.  

3.3. A avaliação objetiva da deglutição é realizada através dos exames de videofluoroscopia e 

nasofibroscopia. Porém, são métodos caros, demandam maior tempo, necessitam da locomoção do  

paciente e são expostos a radiação ionizante e/ou desconforto, muitas vezes contraindicados devido 

a gravidade.  

3.4. Entre os procedimentos complementares para auxiliar na investigação da função da deglutição, 

o Blue Dye Test (BDT) também chamado de Teste do Corante Azul é o mais indicado, pois auxilia na 

triagem e avaliação clínica. É um teste considerado de fácil aplicação, porém é importante realizar o 

protocolo de forma ininterrupta para evitar falsos positivos e falsos negativos na análise dos 

resultados. Ressalta-se ainda a necessidade de se conhecer sua versão modificada, o Blue Dye Test 

Modificado (BDT-M) e os possíveis equívocos de análise relacionados ao teste.  

3.5. O BDT consiste em aplicar 4 gotas de corante alimentício de cor azul na cavidade oral do paciente 

de 4 em 4 horas, durante 48 horas consecutivas para avaliar a deglutição, verificando a presença ou 

não de aspiração traqueal. O paciente deverá deglutir após aplicação do corante e deverá ser 

realizada a aspiração endotraqueal imediata pelo fonoaudiólogo e ao longo do dia pelos demais 

profissionais habilitados da equipe multiprofissional (fisioterapeuta, enfermeiro e fonoaudiólogo).  
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3.6. O BDT-M é realizado após um resultado negativo do BDT. Neste procedimento o alimento é 

corado com corante alimentício de cor azul e ofertado para o paciente em ambas consistências e 

seguindo os mesmos procedimentos do BDT de aspiração e duração de 48 horas.  

3.7. A Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia realizou publicação oficialmente 

através do Conselho Federal de Fonoaudiologia, contemplando o teste como um procedimento 

fonoaudiológico.  

3.8. O BDT foi descrito em 1973 para ser aplicado em pacientes traqueostomizados com o objetivo 

de avaliar a deglutição, que consistia no gotejamento de 4 gotas de azul de metileno no dorso da 

língua do paciente. A composição química do azul de metileno e do corante alimentício é diferente. 

Identificaram benefícios no uso do corante de alimentício ao invés de metileno por este ser mais 

aderente na mucosa traqueal.  

3.9. Vários estudos publicados a partir de 2000 alertaram sobre a toxicidade relacionada ao uso do 

azul de metileno em dieta enteral para avaliação de complicações pulmonares por aspiração de 

alimentos. É importante ressaltar que o uso do azul de metileno em procedimentos fonoaudiológicos 

não é recomendado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia devido sua toxicidade e ao risco 

elevado de provocar choque anafilático em pacientes renais.    

3.10. Alguns estudos apontam alterações também no uso do corante azul alimentício para grupos 

específicos de doentes, porém referem complicações cuja administração do corante excederam 5 a 

10ml. A quantidade administrada para uso no BDT é pequena quando comparada a estes valores (1-

3ml), porém a ASHA (American Speech language Hearing Association) recomenda que este teste não 

seja realizado em pacientes com risco de complicações conforme citado nos critérios de exclusão. A 

ASHA recomenda a discussão com a equipe médica antes de realizar o procedimento e caso optem 

por realizar, deve ser realizado com máxima condição de higiene e com materiais estéreis para evitar 

contaminações.  

3.11. Ressalta-se que o fonoaudiólogo especialista em disfagia é capaz de identificar, através da 

avaliação clínica, fatores preditores de disfagia e, em conjunto com a equipe multidisciplinar, 

identificar episódios de broncoaspiração de saliva e de alimentos sem, necessariamente, realizar o 

BDT e  BDT-M, tornando-o uma ferramenta de auxílio e complemento da avaliação fonoaudiológica, 

quando necessário.  

3.12. Resultados esperados: 

3.12.1. Positivo (+): Presença de secreção corada de azul durante aspiração traqueal é indicativo 

de aspiração de saliva/alimento apresentando risco de broncoaspiração. Paciente diagnosticado com 

Disfagia Orofaríngea.  
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3.12.2. Negativo (-): Ausência de secreção corada de azul pela cânula de traqueostomia em nenhuma 

aspiração ao longo das 48 horas de aplicação do protocolo é sugestivo de deglutição normal de 

saliva/alimento. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O profissional nesse momento deve estar com os EPIS, touca, máscara (usar o tipo de máscara de 

acordo com o tipo de precaução estabelecida para o usuário) e óculos de proteção em uso;  

4.2. Reunir o material e levar ao quarto e/ou próximo ao paciente;  

4.3. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS;  

4.4. Calçar as luvas e vestir capote de procedimento;  

4.5. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante;  

4.6. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;  

4.7. Elevar a cabeceira do leito a 90º; 

4.8. Verificar e monitorar os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 

(FR) e Saturação de Oxigênio (SpO2);  

4.9. Proceder à higiene brônquica por meio da aspiração traqueal caso necessário; caso precise, 

calças luvas próprias para tal procedimento (luva estéril);  

4.10. Corar a cavidade oral do paciente com 4 gotas do corante alimentício azul por meio de seringa 

ou colher. Não ministrar o corante direto do vidro para a cavidade oral para não contaminar o vidro 

todo;  

4.11. Realizar oclusão digital da traqueostomia e solicitar ao paciente deglutir a saliva, observar se 

há alteração na ausculta cervical e/ou se sua qualidade vocal fica molhada, ou seja, indicativa de 

estase de saliva ou secreção em laringe e pedir para tossir/limpar/raspar a garganta (Caso o 

paciente não tolere oclusão digital, somente realizar aspiração após deglutir);  

4.12. Realizar nova aspiração traqueal após a deglutição;  

4.13. Observar se há presença ou ausência imediata de secreção corada de azul;  

4.14. Reaplicar o teste a cada 4 horas por 2 dias (48 horas) consecutivos caso não saia secreção 

corada de azul imediatamente;  

4.15. Caso saia coloração azulada imediatamente, suspender o procedimento. Nesse caso o teste é 

positivo.  

4.16. Retirar EPIS e proceder com o descarte corretamente;  
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4.17. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS; 

4.18. Para o BDT-M realizar os mesmos procedimentos citados acima, porém ao invés de corar a 

cavidade oral do paciente, será corado, com corante alimentício azul, o alimento em várias  

consistências e ofertado para o paciente, após, seguir os mesmos procedimentos realizados no BDT.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Corante alimentício de cor azul;  

5.2. Seringa (preferencialmente de 3ml);  

5.3. Oxímetro;  

5.4. Estetoscópio; 

5.5. Luvas estéril;  

5.6. Sonda de aspiração traqueal;  

5.7. Soro fisiológico;  

5.8. Espessante alimentício;  

5.9. Água potável; 

5.10. Alimentos em consistências variadas conforme indicação fonoaudiológica; 

6. EPI 

6.1. Touca;  

6.2. Luvas;  

6.3. Máscara (usar o tipo de máscara de acordo com o tipo de precaução estabelecida para o 

usuário);  

6.4. Capote de procedimento;  

6.5. Óculos de proteção;  

6.6. Luvas estéril; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Fonoaudiólogo 

8. QUANDO EXECUTAR  

8.1. O procedimento será executado conforme os critérios de inclusão e exclusão. 
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8.1.1. Critérios de inclusão: 

8.1.1.1. Aqueles pacientes avaliados pelo fonoaudiólogo e mesmo assim deixam dúvidas quanto a 

broncoaspiração na avaliação clínica.  

8.1.1.2. Pacientes que fazem uso de traqueostomia;  

8.1.1.3. Pacientes com cuff desinsuflado por tempo igual ou maior que 24 horas. Caso seja realizado 

o BDT no mesmo instante que desinsuflar o cuff, pode ocorrer o chamado “falso positivo”, pois devido 

ausência de passagem de ar por via aérea superior, há diminuição da sensibilidade da região, 

ocasionando um resultado “positivo”. Após esse tempo com cuff desinsuflado haverá melhora da 

sensibilidade, ocasionando diminuição ou até ausência da broncoaspiração. Para pacientes que não 

conseguem permanecer com cuff desinsuflado proceder com desmame de cuff, se mesmo assim não for 

possível o desmame, deixar cuff semi-desinsuflado por 24h e após esse período, realizar o BDT;  

8.1.1.4. Pacientes em Ventilação Mecânica (VM) e sem previsão de retirada a curto prazo, sendo 

necessário observo protocolo de desmame difícil. Para estes, deixar cuff semi-desinsuflado e o 

fisioterapeuta irá realizar as modificações necessárias na ventilação.  

8.1.1.5. Para o BDT-M estão incluídos aqueles pacientes que realizaram o protocolo de BDT e obteve 

resultado negativo. 

8.1.2. Critérios e exclusão: 

8.1.2.1. Estão excluídos do procedimento aqueles pacientes que na avaliação clínica fonoaudiológica 

já se identificou a broncoaspiração;  

8.1.2.2. Pacientes que não fazem uso da traqueostomia; 

8.1.2.3. Para o BDT-M estão excluídos aqueles pacientes que passaram pelo BDT e o resultado foi 

positivo;  

8.1.2.4. Estão excluídos desse procedimento aqueles pacientes que se enquadram no grupo de risco 

para o uso do corante azul conforme a ASHA. São eles: 

8.1.2.4.1. Pacientes com aumento da permeabilidade gastrointestinal;  

8.1.2.4.2. Pacientes com Sepse ou choque séptico;  

8.1.2.4.3. Pacientes com queimaduras;  

8.1.2.4.4. Traumatismo;  

8.1.2.4.5. Falência renal;  

8.1.2.4.6. Intervenções cirúrgicas esofágicas e/ou gastrointestinais;  
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8.1.2.4.7. Doença celíaca e doença inflamatória intestinal;  

8.1.2.4.8. Alergias à corantes. 

  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros serão realizados a partir do protocolo de avaliação fonoaudiológica, na evolução 

multiprofissional e ambos devem ser anexados no prontuário do paciente.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) - 

FONOAUDIOLOGIA 

Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

ANAMNESE 

AVALIAÇÃO 

 EXECUTANTE: Dieime Darck Pimentel da Silva Emissão: 

09/09/21 

 

Objetivo: Descrever e padronizar os procedimentos realizados pela Fonoaudiologia aos 

pacientes atendidos no hospital , promovendo e otimizando o acesso. 

 

 

 

Recursos necessários:  

 

Anamnese Fonoaudiológica 

Abaixador de língua 

Luvas 

Aparelho de Otoemissões  

Otoscópio 

Agogô 

Teste de Linguagem 
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Jogos e materiais lúdicos 

Materiais de papelaria 

 

Etapas do Processo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração:  

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

PROTOCOLO - MANUAL DO NUTRICIONISTA   

PARÂMETROS DIETÉTICOS 

História dietética:  

Investigar alergias alimentares 

Dificuldades de ingestão alimentar (mastigação, deglutição, inapetência, entre outros) 

utilizando recordatórios ou inquéritos de frequência alimentares (importante, pois a 

ingestão alimentar pode estar modificada de acordo com os ciclos de tratamento), isso 

permite analisar qualitativa e quantitativamente a ingestão alimentar do indivíduo. 

O método dietético é usado para: 

Avaliar a ingestão alimentar (qualidade e quantidade) 

Identificar hábitos alimentares e características da alimentação 

Contribuir na elaboração da hipótese diagnóstica do estado nutricional 
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Auxiliar no planejamento do cuidado nutricional. 

Podemos utilizar os seguintes métodos dietéticos: 

Recordatórios (podem fornecer dados detalhados e requer somente a memória curta do 

paciente) 

Questionários de frequência alimentar (fornecem análise qualitativa, ou mesmo sem 

quantitativa, da ingestão alimentar de determinado indivíduo ou grupo) 

Diários (durante certo período de tempo, geralmente de 1 a 7 dias, o paciente registra a 

ingestão alimentar). 

Com a triagem nutricional é possível identificar pacientes com possível risco nutricional e 

desnutrição para uma intervenção nutricional mais efetiva e precoce. 

TRIAGEM NUTRICIONAL 

Possibilita identificar o risco nutricional dos pacientes adultos internos com exceção de 

gestantes de risco habitual internadas para parto, e pacientes críticos (unidades semi-

intensivas) uma vez que que já estão em risco nutricional. 

Realizar triagem em até 72 horas após admissão. 

Disponibilizar a triagem no prontuário eletrônico do paciente, possibilitando ações 

imediatas de intervenção nutricional, contribuindo com a redução da morbimortalidade 

dos pacientes e reduzindo a média de permanência hospitalar. 

NRS – Nutritional Risk Screening 2002 

Fase inicial 

IMC < 20,5 Kg/m²?                                     (  ) SIM        (  )NÃO 

Perda de peso nos últimos 3 meses?        (  ) SIM        (  )NÃO 

Redução da ingestão na ultima semana?  (  ) SIM        (  )NÃO 

Saúde gravemente comprometida?           (  ) SIM        (  )NÃO 

Em caso de uma resposta ( ) Sim a qualquer pergunta da triagem inicial, a triagem final deverá ser 

utilizada. 

Se a resposta for ( ) Não a todas as perguntas da triagem inicial, o paciente deverá ser triado de 7 

em 7 dias até a alta hospitalar. 

Estado Nutricional Pontos Gravidade da doença Pontos 

( ) 50 a 75 % das necessidades 

energéticas 

(  ) Perda de peso > 5% em 3 

meses. 

 

1 

Leve 

( )Complicações Agudas de Doenças 

Crônicas 

(  ) DPOC 

(  ) HD (hemodiálise) 

(  ) Câncer 

 

1 

Leve 
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(  ) Perda de peso > 5% em 2 

meses. 

(  ) IMC 18,5 – 20,5 Kg/m² 

( ) 25 a 50% das necessidades 

energéticas 

 

2 

moderada 

(  ) AVC 

(  ) BCP Severa 

( ) Cirurgia no TGI ou abdominais 

(  ) Infecções Graves 

 

2 

Moderada 

(  ) Perda de peso > 5% em 1 mês 

(  ) perda de peso > 15% em 3 

meses 

(  ) IMC < 18,5 Kg/m² 

(  ) < 25% das necessidades 

energéticas 

 

3 

Grave 

(  ) Neurocirurgia 

(  ) TMO 

(  ) UTI (Apache >10) 

 

3 

Grave 

 

Triagem Final 

A quantificação da dieta ingerida é feita em quartis (entre 50%-75%, 25%-50% e 0%-25%).  

Classifica-se o estado nutricional e a gravidade da doença de acordo com as pontuações.  

 

Fase Final: 

Alteração do estado Nutricional: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Gravidade da doença: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Idade superior a 70 anos: 

( ) Ausente – 0        (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 
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Ao final, soma-se os pontos obtidos relacionados ao estado nutricional de e gravidade da doença, aos 

pacientes acima de 70 anos acrescentar 1 ponto ao total. Após classifica-se o paciente em:  

           >=3   Com risco nutricional                        <3    Sem risco nutr icional 

Os que apresentarem escore que indique risco nutricional deverão ser acompanhados e avaliados 

diariamente. 

Os que não apresentarem risco deverão ser triados novamente após 7 dias.  

Indicador: Número absoluto de pacientes internos/número de pacientes triados  

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS: 

Visam estimar a massa corporal total, a massa magra e a massa gorda (adiposa).  

Utiliza-se de: peso, altura, pregas cutâneas e circunferências = o conjunto delas é chamada de 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

Peso corpóreo 

É a somatória de todos os componentes corporais (água, minerais, gordura, músculo, ossos) e reflete o 

equilíbrio protéico-energético do indivíduo, ou seja, seu estado nutricional. 

Segundo os modelos teóricos, pode ser representado em modelos multicompartimentais e 

bicompartimentais. Nossa matéria irá trabalhar com o modelo bicompartimental, que divide o peso 

total em gorduras totais (tecido adiposo) e massa livre de gordura. 

Massa de gordura: todos os lipídeos extraídos do tecido adiposo e outros tecidos do corpo. 

Massa livre de gordura: toda a massa corporal subtraída da massa de gordura. 

Massa magra: representa toda a massa corporal magra, com acréscimo de pequenas quantidades 

de gordura (lipídeos essenciais). 

Peso Atual ou Real 

Deve ser obtido em uma balança calibrada de plataforma ou eletrônica, sendo que o indivíduo deverá 

posicionar-se em pé, no centro da balança, com o peso corporal igualmente distribuído entre os pés, 

com as roupas leves e preferencialmente sem sapatos. 

Peso habitual ou usual 

O peso habitual é utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos 

de impossibilidade de medir o peso atual, sendo auto-referido pelo indivíduo avaliado. (Peso que o 

paciente refere que costuma ter). 

Peso ideal ou desejável 

PESO IDEAL, segundo IMC: 

É definido em função de alguns parâmetros como idade, biótipo, sexo e altura. Pode ser calculado a 

partir do Índice de Massa Corporal (IMC) médio proposto pela FAO (1985) utilizando-se a fórmula: 

 

Onde: PI = Altura2 (m) X IMC médio 
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- IMC médio para homens = 22 kg/m2 

- IMC médio para mulheres = 21 kg/m2 

PESO IDEAL, segundo biótipo: 

O peso ideal também pode ser calculado considerando-se o sexo, biótipo e altura (cm). Esse valor 

será expresso em uma faixa numérica.  

Para tal, o indivíduo deve ser classificado em: 

BREVILÍNEO: indivíduo com tórax largo e membros curtos. 

NORMOLÍNEO: indivíduo com harmonia entre o tamanho do tórax e dos membros 

LONGILÍNEO: indivíduo com musculatura e tecido subcutâneo escasso sendo, em geral, alto e esguio.  

Tabela 1. Tabela para cálculo de peso teórico segundo o Biótipo. 

BIÓTIPO           Homens                                         Mulheres 

                         Variação                                         Variação 

Brevelíneo    h-100 até (h-100) -5%                   (h-100)-5% até (h-100)-10% 

Normolíneo (h-100) -5% até (h-100) -10%         (h-100)-10% até (h-100)-15 

Longilíneo   (h-100)-10% até (h-100)-15%         (h-100)-15% até (h-100)-20%                              *Onde 

h é igual a altura do indivíduo em cm. 

PESO AJUSTADO, segundo Aspen (1998): 

Para cálculo do peso ideal devemos calcular primeiro a % de adequação do peso atual segundo o 

peso ideal, de acordo com a fórmulas proposta por Blackburn, et al. (1977).  

1º passo: Calcular o Percentual do Peso Atual em Relação ao Peso Ideal 

% de peso corporal ideal = peso atual   x  100 

                                            peso ideal 

2º passo: Classificar o resultado encontrado 

Tabela 2. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual do peso ideal.  

Percentual                                         Classificação 

>120% Obesidade 

111% a 120% Sobrepeso 

90%-110%                                         Eutrófico 

80%-89%                                           Baixo peso grau I 

70%-79%                                           Baixo peso grau II 

< 69%                                                Baixo peso grau III  

3º passo: Se os pacientes forem classificados fora da eutrofia, ou seja valores < 90% e > 110%, 

deve-se calcular o peso ajustado já que o peso ajustado é o que melhor se correlaciona com a massa 

metabolicamente ativa desses indivíduos. 
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PERDA DE PESO GRAVE: 

Associada com o aumento da taxa de morbidade e mortalidade dos pacientes. 

Percentual de Perda de Peso Recente 

Correlação com morbidade e mortalidade inclui o tempo no qual ocorreu a alteração do peso. 

Grau de severidade de perda de peso. 

% de mudança ponderal recente = (peso usual - peso atual) x 100 

                                                                   Peso usual 

Tabela 3. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual de mudança de peso.  

TEMPO                       PERDA DE PESO        PERDA DE PESO 

SIGNIFICATIVA (%)          SEVERA (%) 

1 semana                             1-2                             > 2 

1 mês                                  5                            > 5 

3 meses                              7,5                         > 7,5 

6 meses                              10                             > 10 

ASPEN (1993) 

ATENÇÃO: 

NA PRESENÇA DE EDEMA E ASCITE 

OBESOS COM RÁPIDA PERDA DE PESO 

MUDANÇAS NA INGESTÃO DE SÓDIO 

CRESCIMENTO TUMORAL MACIÇO 

EDEMA X PESO 

Tabela 4. Estimativa de Peso Corporal em pacientes com Edema 

EDEMA                      LOCALIZAÇÃO        EXCESSO DE PESO 

HÍDRICO 

+                              Tornozelo                        1 kg 

++                             Joelho                           3 a 4 kg 

Peso ajustado = (P.A. -  P.I.) x 0,25 + P.I. 

Onde: P.A. = peso atual 

P.I. = peso ideal 
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+++                           Base da coxa                 5 a 6kg 

++++                         Anasarca                      10 a 12 kg 

GRAU DE ASCITE         PESO ASCÍTICO      EDEMA PERIFÉRICO 

                   Leve                         2,2kg                                   1 kg 

               Moderada                     6,0 kg                                  5 kg 

                  Grave                      14,00 kg                                10 kg 

Esta tabela citada acima (4) fornece uma estimativa para o peso real de pacientes edemaciados, 

permitindo o cálculo do peso seco. 

Circunferência do Braço (CB) 

Para a obtenção dessa medida, o braço deve estar flexionado em direção ao tórax, formando um 

ângulo de 90º.  

Deve-se identificar e sinalizar o ponto médio entre o acrômio e o olécrano. Depois, pedir que a pessoa 

fique com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada para a coxa.  

Contornar o braço com uma fita flexível no ponto marcado de forma ajustada evitando compreensão 

da pele ou folga.  

O resultado obtido é comparado aos valores de referência do NHANES I (National Health Nutrition 

Examination Survey) demonstrado no quadro de percentis por Frisancho. 

Adequação da CB(%): CB obtida(cm) x100  CB percentil 50 

Classificação da Adequação de CB por percentil 

 

Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 
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Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 

ALTURA 

É um termo que pode ser utilizado tanto para o comprimento quanto para a altura. Crianças menores 

de 2 anos: são medidas deitadas, caracterizando-se o comprimento; adultos e aquelas com mais de 2 

anos de idade: são medidas em pé, caracterizando o que pode ser definido como altura.  

A estatura deve ser medida utilizando-se um estadiômetro ou antropômetro (de haste móvel ou fixa), 

e um infantômetro (crianças). 

Técnicas de aferição de altura: 

O paciente deve estar descalço e ter o peso igualmente distribuído entre os pés, os braços estendidos 

ao longo do corpo e calcanhares juntos, tocando a haste vertical do estadiômetro.  

A cabeça fica ereta, com os olhos fixos para frente ou no plano horizontal. 

Pacientes acamados, idosos ou deficientes físicos: a altura pode ser estimada por meio da altura do 

joelho, extensão dos braços e altura recumbente. 

Estimativa de altura, por meio da altura do joelho: 

É feita com o paciente em posição supina, formando um ângulo de 90º com o joelho (ESQUERDO) e 

tornozelo.  

A régua deve ser posicionada no nível da base do calcanhar e a sua outra extremidade deve estar 

localizada na cabeça da fíbula.  
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É necessário a idade em anos, o sexo e a altura do joelho em centímetros, para se utilizar as equações 

de Chumlea: 

Homens = 64,19 – (0,04 x idade) + (2,02 x altura do joelho em cm). 

Mulheres = 84,88 – (0,24 x idade) + (1,83 x altura do joelho em cm). 

Estimativa de altura, por meio da extensão dos braços: 

Os braços devem ficar estendidos formando um ângulo de 90º com o corpo. 

Mede-se a distância entre os dedos médios das mãos utilizando-se uma fita métrica flexível. 

A medida obtida corresponde à estimativa de estatura do indivíduo. 

Estimativa de altura, por meio da estatura recumbente: 

O paciente deve estar em posição supina com linha de visão para o teto, no plano horizontal.  

No lençol são marcados os pontos referentes ao topo da cabeça e base do pé, e depois medida a 

distância entre esses pontos com auxílio de fita graduada. 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

O Índice de Massa Corporal (IMC), ou índice de Quetelet, é um índice simples de peso/estatura 

utilizado para classificação do estado nutricional. 

TÉCNICAS: 

É necessário dividir o peso, em quilogramas (kg), pela estatura, em metros (m), elevada ao quadrado, 

resultando em um valor expresso em kg/ m2. 

IMC = Peso (kg) =   _______ kg/m2 

         Estatura (m2) 

TABELA 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGUNDO O IMC (OMS, 1995 

e 1997) 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 16 Magreza grau III 

16 a 16,9 Magreza grau II 

17 a 18,4 Magreza grau I 

18,5 a 24,9 Eutrofia 

25 a 29,9 Sobrepeso 

30 a 34,9 Obesidade grau I 

35 a 39,9 Obesidade grau II 
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> 40 Obesidade grau III 

  

Avaliação antropométrica no idoso (a partir de 60 anos). 

Por ser um grupo que apresenta as necessidades metabólicas aumentadas e a depleção de massa 

magra acentuada os parâmetros de corte do IMC são diferentes dos utilizados para população adulta.  

Classificação do IMC Pacientes hospitalizados 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 22 Desnutrição 

22 a 27 Eutrofia 

>27 Obesidade 

  

 

Deve-se calcular o Peso Ajustável para Idosos com IMC superior a 27 kg/m2. 

Pideal = E2 x 27 se Idade ≥ 60 anos 

Investigação bioquímica 

Local 

 

Sinais associados à desnutrição Possível deficiência ou 

doença 

Cabelo Perda do brilho natural, seco; fino e esparso; 

sinal de bandeira; despigmentado; fácil de 

arrancar sem dor. 

Kwashiorkor e, menos comum, 

marasmo 

Olhos 

 

Cegueira noturna 

Manchas de Bitot, xerose conjuntival e córnea 

Ceratomalácia 

Inflamação conjuntival 

Vermelhidão e fissuras nos epicantos 

Defeito no campo da retina. 

Vitamina A, zinco 

Vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, 

piridoxinaVitamina E 
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Boca 

 

Estomatite angular, queilose 

Língua inflamada 

Língua magenta (púrpura) 

Fissura na língua 

Atrofia das papilas 

Redução da sensibilidade ao sabor 

Hemorragia gengival 

Perda do esmalte do dente 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina 

Ácido nicotínico, ácido fólico, 

riboflavina, vitamina B12, 

piridoxina e ferro 

Riboflavina 

Niacina 

Riboflavina, niacina, ferro 

Zinco 

Vitamina C, riboflavina 

Flúor, zinco 

Glândulas 

 

Aumento da tireóide 

Aumento da paratireoide. 

Iodo 

Inanição. 

Pele 

 

Xerose, hiperqueratose folicular 

Petéquias 

Hiperpigmentação 

Palidez 

Seborreia nasolabial 

Dermatose vulvar e escrotal 

Dermatose descamativa 

Pelagra 

Machuca facilmente 

Vitamina A 

Vitamina C 

Niacina 

Ferro, vitamina B12, folato 

Riboflavina, Ac. graxos 

essenciais 

Riboflavina 

Kwashiorkor 

Ácido nicotínico 

Vitamina K ou vitamina C 

Unhas Quebradiças, rugosas, coiloníquas Ferro 

Tecido 

subcutâneo 

 

Edema 

 

Gordura abaixo do normal 

Kwashiorkor 

Inanição, marasmo 

Tórax Fraqueza do músculo respiratório Proteína, fósforo 

Sistema 

gastrointestinal 

Hepatoesplenomegalia. Kwashiorkor. 
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Sistema Músculo-

esquelético 

 

Desgaste muscular 

Ossos do crânio frágeis, fossa frontoparietal 

Alargamento epifisário, persistência da 

abertura da fontanela anterior e perna em 

X 

Rosário raquítico 

Frouxidão das panturrilhas 

Inanição 

Kwashiorkor 

Vitamina D 

Vitamina D ou vitamina C 

Tiamina 

Sistema nervoso 

 

Alteração psicomotora 

Perda do senso vibratório, do senso de 

posição e da capacidade de contração do 

punho; fraqueza motora; parestesia 

Demência 

Neuropatia periférica 

Tetania 

Desorientação aguda 

Kwashiorkor 

Tiamina, vitamina B12 

Niacina, vitamina B12, tiamina 

tiamina, piridoxina, vitamina E 

Cálcio, magnésio 

Fósforo, niacina 

Sistema 

cardiovascular 

Aumento do coração, taquicardia Tiamina 

 

Necessidades calóricas 

Cálculo do gasto energético total (GET) 

O cálculo do GET é feito de forma indireta e individualizada mediante a equação de HARRIS & 

BENEDICT, ajustada, de acordo com a patologia, pelos fatores de atividade e lesão adaptados de 

LONG et al. 

Gasto energético basal (Equação de Harris & Benedict) 

Homem: 66,47 + (13,75 x peso) + (5,00 x altura) – (6,75 x idade) 

Mulher: 655,09 + (9,56 x peso) + (1,84 x altura) – (4,67 x idade) 

Peso = kg / altura = cm / idade = anos 

Fator atividade 

Acamado = 1,2 Acamado + móvel = 1,25 Deambulando = 1,3 

 

Fator térmico 
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Paciente não complicado 1,00 Infecção grave 1,3 

P.O Pequeno 1,02 Pancreatite 1,3-1,8 

P.O. Médio 1,0 Insuficiência Renal aguda 1,3 

P.O. Grande 1,10-1,25 Insuficiência cardíaca 1,3-1,5 

Fratura 1,1 Insuficiência hepática 1,1,55 

Sepse 1,2-1,8 Desnutrição grave 1,5 

Peritonite 1,2-1,5 Doença cardiopulmonar 0,8-1,0 

Multitrauma(reabilitação) 1,5 Doença cardiopulmonar c/ cirurgia 1,3- 1,55 

Multitrauma + Sepse 1,6 Transplante de fígado 1,2- 1,5 

Queimadura 30-50% 1,7 DM 1,1 

Queimadura 50-70% 1,8 DPOC 1,2 

Queimadura 70-90% 20, SIDA 1,45 

Câncer 1,1-1,45 Hepatopatias 1,2 

Jejum ou inanição 1,2- 1,3 Renais em hemodiálise 1,2 

Pequeno trauma de tecido 1,14-1,37 Neurológicos e coma 1,15- 1,20 

Fraturas múltiplas 1,2-1,35 TCE 1,40 

Cirurgia cardíaca 1,2 Crhon em atividade 3,0 

SIC 1,45 Retocolite 1,3- 1,6 

 

38ºC 1,1 

40ºC 1,3 

41ºC 1,4 
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SCQ = superfície corporal queimada 

DM = diabetes mellitus 

DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica 

SIDA = síndrome da imunodeficiência adquirida 

TCE = trauma cranioencefalico 

SIC = síndrome do intestino curto / P.O. = pós-operatório. 

Necessidades calóricas 

KCAL POR KG DE PESO 

X = kcal x Peso 

X = kcal ÷ Peso 

Recomendações kcal/kg peso kcal 

Hipocalórica 20 – 25 

Normocalórica 25 – 35 

Hipercalórica 35 – 45 

Hipercalórica 35 – 45 

Fonte: Lílian Cuppari, 2005 

AMPUTADOS 

Cálculo de Peso Anterior à Amputação 

Peso anterior à amputação =               Peso atual x 100 

                                                 100 - Porcentagem de amputação 

Porcentagem do Peso Corporal contribuído por partes específicas do corpo 

Parte Corpora Porcentagem da amputação 

Tronco s/membros 50,0 

Mão 0,7 

Antebraço com mão 2,3 

Antebraço sem mão 1,6 
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Parte superior do braço 2,7 

Braço inteiro 5,0 

Pé 1,5 

Parte inferior da perna com pé 5,9 

Parte inferior da perna sem pé 4,4 

Coxa 10,1 

Perna inteira 16,0 

   Fonte: Osterkamp, 1995 

Cálculo para Peso corrigido 

Peso corrigido = Peso antes da amputação (100 - % de amputação) 

                                                                 100 

Cálculo do IMC Real, segundo fórmula de Tzamaloukas e cols. (1994). 

IMC = Peso Corrigido = Altura (1- peso sem amputação – peso corrigido) 

                                                       Peso antes da amputação 

NECESSIDADES PROTEICAS 

Um aporte proteico adequado é necessário para a síntese de prote ínas para defesa e recuperação 

celular, poupar massa corporal magra e redução do nível de catabolismo da proteína endógena para 

neoglicogênese. 

Pacientes sem estresse metabólico 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico 1,5 – 2,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico em sepse 1,7 – 2,0 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica em diálise 1,0 – 1,2 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica sem diálise 0,6 – 1,0 g/kg/dia. 

Insuficiência hepática com encefalopatia hepática grau III e IV 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

GESTANTES 

A Partir da identificação do peso e da altura pré-gestacionais, pode-se calcular o índice de massa 

corpórea e estabelecer a previsão de ganho de peso total para a gestação, de acordo com a 

“National Academy of Sciences”. 

Tabela 

Ganho de peso total esperado para a gestação de acordo com o IMC.  
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IMC (Peso Pré-gestacional) Classificação Ganho de Peso Total Esperado 

19,8-26kg /m²gestação Peso normal 15 a 16 kg até o final da gestação 

26-29 kg/m² Sobrepeso 7 a 15,5 kg até o final da gestação 

Acima de 29 kg/m² Obesidade Menos de 6 kg 

Fonte: Kravosec (1991). 

Nota- Quando a idade gestacional é desconhecida, recomenda-se que a mãe adquira um mínimo de 

1 kg mensal durante o segundo e o terceiro trimestres (Kravosec (1991). 

Triagem Nutricional para Crianças 

Para realizar a triagem Nutricional utiliza-se a ferramenta STRONGkids (HUSENTRYT ET AL.,2013) 

pois possibilita triar os pacientes pediátricos identificando os de risco nutricional com facilidade. 

A triagem será realizada em até 48 h após a internação e alcançara a faixa etária entre 1 mês e 18 

anos de idade 

Questionário para triagem 

Existe alguma doença com risco de desnutrição ou previsão de cirurgia de grande porte?           

( ) Sim = 02 pontos          ( ) Não = 00 pontos 

O paciente apresenta algum sinal que sugere estado nutricional precário quando avaliado de 

forma subjetiva?                                              

( ) Sim = 01 ponto            ( ) Não = 00 pontos 

Alguma desta situação está presente? 

( ) Diarreia excessiva (> 5 episódios/dia) e ou vômitos (> 3 episódios/dia) 

( ) Redução da ingestão oral nos últimos 5 dias 

( ) Intervenção nutricional previa 

( ) Ingestão oral insuficiente por motivo de  dor 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 

Ocorreu perda ou ganho de peso insuficiente (em crianças menores de 1 ano) durante a última 

semana ou mês? 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 

Classificação: 

( ) Alto risco: 4-5 pontos 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3877  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

( ) Médio risco: 1-3 pontos 

( ) Baixo risco: 0 ponto 

Escore Risco Conduta 

4-5 pontos. Alto risco Consultar especialista para diagnostico nutricional completo, 

intervenção nutricional e acompanhamento. Avaliar a 

adequação da dietoterapia. 

1-3 pontos. Médio Risco Considerar intervenção nutricional.                 Realizar pesagem 

duas vezes por semana e reavaliar risco nutricional uma vez por 

semana. Se julgar necessário consultar um especialista para 

diagnóstico completo. 

0 pontos. Baixo Risco Não há necessidade de intervenção nutricional checar peso e 

avaliar risco semanalmente. 

 

SITUAÇÕES DE RISCO NUTRICIONAL 

Anorexia nervosa 

Queimados 

Pneumopatias (bronquiolite, pneumonia, displasia broncopulmonar) 

Doença celíaca 

Fibrose cística 

Doença cardíaca crônica Doença infecciosa (AIDS, leishmaniose, varicela, síndrome pertussis, meningite, 

tuberculose); 

Prematuridade/imaturidade (corrigir idade para 6 meses) 

Câncer Doença hepática crônica 

Doença renal crônica 

Pancreatite 

Síndrome de má absorção intestinal 

Doença muscular 

Doença metabólica 

Trauma 

Doença neurológica (paralisia cerebral, epilepsia); 

Previsão de cirurgia de grande porte; 

Farmacodermia não especificado (classificado pelo médico); 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS 

Os índices antropométricos mais amplamente usados, recomendados pela OMS e adotados pelo 

Ministério da Saúde para a avaliação do estado nutricional de crianças, são:  

Peso-para-idade (P/I): Expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança.  

É o índice utilizado para a avaliação do estado nutricional, contemplado na Caderneta de Saúde da 

Criança, principalmente para avaliação do baixo peso. 

Essa avaliação é muito adequada para o acompanhamento do ganho de peso e reflete a situação 

global da criança; porém, não diferencia o comprometimento nutricional atual ou agudo dos pregressos 

ou crônicos.  

Por isso, é importante complementar a avaliação com outro índice antropométrico.  

Peso-para-estatura (P/E): Este índice dispensa a informação da idade; expressa a harmonia entre as 

dimensões de massa corporal e estatura. 

É utilizado tanto para identificar o emagrecimento da criança, como o excesso de peso.  

Estatura-para-idade (E/I): Expressa o crescimento linear da criança.  

É o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança.  

É considerado o indicador mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população.  

Terapia Nutricional Enteral 

 A nutrição enteral será via de escolha quando: 

Não for possível se alimentar por via oral. 

A ingesta alimentar via oral for insuficiente menor que 60%. 

Paciente desnutrido e em situação de alto catabolismo. 

TGI íntegro e funcionante 

Lesões de SNC com a deglutição comprometida 

Pacientes desnutridos ou em risco nutricional 

Caquexia cardíaca, câncer 

Ingestão via oral inadequada (anorexia, depressão) 

Anormalidades funcionais do intestino 

 Estados hipercatabólicos (queimados e infecção grave) 

Pré e pós-operatório que houver necessidade 

Obstrução esofágica, disfagia avançada 
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Obstrução intestinal mecânica  

Pancreatite aguda grave 

Íleo paralítico grave com distensão intestinal 

Fístulas intestinais de alto débito (> 500 mL/dia) 

Síndrome do Intestino Curto 

Refluxo gastroesofágico intenso 

Isquemia gastrointestinal 

Doença terminal 

Hemorragia gastrointestinal severa 

Instabilidade hemodinâmica 

Tubo introduzido pelo nariz ou boca (<4-6 semanas) 

Nasogástrica/Orogástrica 

Características: 

Mais fisiológica (manutenção das funções gástricas) 

Permite maiores volumes de dieta 

Permite rápida progressão da dieta 

Fácil posicionamento da sonda (confirmação RX) 

Boa aceitação de fórmulas hiperosmolares 

Maior risco de saída acidental (tosse, vômito) 

 Nasoentérica/Oroentérica,nasoduodenal/oroduodenal, nasojejunal/orojejunal 

Características: 

Indicada para pacientes com distúrbios gástricos, refluxo e vômitos 

Persistentes. 

Introduzidas com auxílio de endoscopia 

Menor risco de aspiração e saída acidental da sonda 

Requer dietas normo ou hipoosmolares 

Ostomias: tubo introduzido cirurgicamente ou via endoscópica pela parede intestinal (>6 

semanas) - Gastrostomia – Jejunostomia 

Características:  

Permite sondas com calibres maiores  

Menor risco de aspiração  
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Aspecto social  

Baixo índice de complicações (deslocamento, obstrução, ulceração) 

Métodos de administração  

Bolus 

Administração da dieta com auxílio de seringa  

Método deve ser utilizado com muito rigor para evitar transtornos digestivos devido a uma 

administração rápida demais  

Infusão de 100-350 ml de dieta  

Infusão a cada 2 a 6 horas. 

Intermitente 

Administração da dieta pela força da gravidade 

Volume de 50 a 500ml de dieta administrada por gotejamento a cada 3 a 6 horas. 

Cálculo de gotejamento: 

(Gotas/minuto): Gotejamento = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎 / 3 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

1ml=20 

Gotas 

 Início da terapia nutricional= 50 - 60 gotas/minuto  

 Paciente adaptado= até 120 gotas/minuto 

Exame: 

Antes de iniciar a dieta o posicionamento da sonda deve ser confirmado pelo médico por meio de 

exame de RAIO X, e /ou aspiração do conteúdo gástrico. 

Gotejamento: 

O gotejamento da dieta enteral sempre deverá ser iniciado por 20 ml h, para prevenir a incidência 

de síndrome da realimentação como:   

Náuseas, distensão abdominal, diarreias entre outros com ressalva dos pacientes que já chegarem na 

unidade e uso de dieta enteral e com gotejamento já atingido superior a 20 ml a cada 22 h livre dos 

sintomas acima descritos. 

Progressão da dieta enteral em BIC 

1º dia 20 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

2º dia 30 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

3º dia 40 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

4º dia 50 ml/h: xxxx ml a cada 22 h 

Validade da dieta enteral  
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Trocar a dieta enteral a cada 24 h, ou em caso de apresentar irregularidades na consistência ou 

embalagem. 

Controle de qualidade 

Antes da administração, a fórmula enteral deve ser submetida a controles físicos: inspeção visual 

(precipitados, separação de fases, alteração da cor) 

Verificar a precisão das informações constantes no rótulo  

Rotulagem 

No rótulo, devem constar as seguintes informações:  

Nome do paciente, número do leito, número do prontuário, volume total, velocidade de administração, 

via de acesso, data e hora do início da infusão, prazo de validade, nome de responsável. 

Uso de antibiótico 

Verificar com o farmacêutico se há possibilidade de a diarreia ter origem pelo fármaco ou por 

interação droga x nutriente, e relatar em prontuário. 

Colonização por bactérias enteropatogênicas 

Manter gotejamento trófico 

Alteração na flora colônica 

Manter gotejamento trófico 

Hiperosmolalidade 

Verificar a possibilidade de escolha de uma nova formula 

Velocidade de infusão da dieta 

Reduzir o gotejamento em casos que não apresentem boa aceitação. 

Medicamentos hiperosmolares 

Solicitar avaliação do farmacêutico junto com o responsável médico. 

Na ausência de calorimetria indireta, sugere-se que uma equação preditiva baseada no peso (25-30 

kcal/kg/d) deve ser aplicada rotineiramente para determinar os requisitos de energia. 

Sugere-se uma avaliação frequente da adequação da oferta de proteína. As necessidades de 

proteínas sugeridas são de 1,2-2,0 g/kg de peso corporal atual por dia e, provavelmente, pode ser 

ainda mais elevada em pacientes grandes queimados ou politraumatizados. 

Recomenda-se que a terapia de suporte nutricional enteral deve ser iniciada dentro de 24 - 48 horas 

no paciente crítico que é incapaz de manter a ingestão voluntária. 

Em caso de Anorexia: 

Fracionar as refeições de 3 em 3 h ou de 2 em 2 h e oferece-las em pequenas porções 

Fazer de 4 a 6 refeições por dia 

Utilizar as preparações de formas variadas e coloridas afim de estimular o paladar 
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Utilizar ervas e especiarias para estimular o paladar através das características sensoriais 

Fazer pequenas caminhadas para estimular o apetite 

Propiciar um ambiente agradável para realização das refeições, livre de ruídos, mesa bem-posta, 

musica calma 

Aumentar o consumo de alimentos ricos em proteínas; carnes, leites e derivados, ovos e boas fontes 

calóricas como: pães e massas integrais e óleos vegetais. 

Em caso de náuseas e vômitos: 

Manter a cabeceira elevada ao fazer as refeições e 30 min após 

Mastigar bem devagar 

Evitar o consumo de alimentos gordurosos 

Evitar alimentos que lhe causem algum desconforto 

Evitar ingerir líquidos durante as refeições 

Não presenciar a preparação dos alimentos 

Dar preferência as preparações frias ou geladas como sucos, picolés, sorvetes, frapês  

Fracionar a ingestão de líquidos, várias vezes ao dia e em pequenas quantidades 

Consumir alimentos de rápida digestão como: torradas, bolachas de agua e sal, biscoitos de polvilho, 

chás, caldos e sopas, purês entre outros. 

Em caso de neutropenia: 

Evitar o consumo de alimentos crus como 

Frutas e verduras crus 

Carnes cruas e/ou malpassadas, peixes crus e/ou malpassados, frutos do mar 

Ovos crus ou com gema mole 

Preferir alimentos cozidos ou industrializados 

Se utilizar alimentos crus, deixar em imersão de hipoclorito por 15 a 20 minutos e lava-las em agua 

corrente 

Quando houver liberação de frutas cruas consumir preferencialmente as de casca grossa como 

melancia, abacate, laranja, melão e manga. 

Em casos de anemia: 

Dar preferência a proteína de origem animal como; Fígado e carnes  

Vegetais verde escuros, como couve, brócolis 

Conciliar a ingestão de fontes vegetais com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C como as frutas 

cítricas, laranja, abacaxi, limão 

Evitar ingerir na mesma refeição alimentos que diminuem a absorção do ferro: leite e derivados, chá 

preto, café, farelo de trigo, chocolate e alimentos. 

Obstipação: 
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Manter a hidratação 

Consumir alimentos com propriedades laxativas como preparações com farinhas integrais, farelos e 

grão integrais 

Frutas laxativas como laranja, ameixa, figo, mexerica, manga, kiwi, uva e mamão 

Frutas secas como: ameixa, uva-passa e damasco 

Consumir diariamente leguminosas como feijão grão de bico, ervilha e lentilha 

Dar preferência as verduras cruas como folhosos crus 

Evitar o consumo de doces e bebidas açucaradas. 

Em caso de mucosite ou estomatite: 

Evitar o consumo alimentos ácidos, picantes, crocantes, duros, cortantes ou que possam machucar a 

mucosa 

Evitar o consumo de alimentos com altas temperaturas extremas (muito quente ou muito fria)  

Evitar o consumo de bebidas gaseificadas como refrigerantes e aguas com gás e restringir o consumo 

de bebidas alcoólicas 

Evitar o consumo de alimentos ácidas como: Pimentas, condimentados, frutas cítricas (limão, abacaxi, 

maracujá, kiwi, morango e tangerina) 

Preferir alimentos de consistência macia, pastosa ou líquida, como sucos, cremes, mingaus, purês e 

frapês 

Fracionar as refeições de 2 em 2 h 

Se necessário, incluir complemento nutricional hipercalórico e hiperprotéico.  

Orientações para gastrite: 

Alimentos com alto teor de gordura 

Frutas cítricas (laranja, abacaxi, limão, morango, tangerina, uva, damasco, pêssego, cereja e kiwi)  

Temperos: Vinagre, pimenta, molho inglês, massa de tomate, molhos industrializados, ketchup, 

mostarda, caldos concentrados, molho tártaro 

Condimentos: pimenta do reino, pimenta malagueta e cravo da índia 

Ingerir líquidos durante as refeições 

Embutidos: Linguiça, salsicha, mortadela, presunto, bacon 

Enlatados e em conservas 

Carnes gordas 

Feijão e outras leguminosas 

Fruas oleaginosas: nozes, avelã, amêndoas, castanha do caju e do Pará 

Café, chá preto, mate e chocolate 

Bebidas alcoólicas e refrigerantes 
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Doces concentrados 

Goma de mascar. 

Suplementos Artesanais 

Durante o tratamento oncológico alguns pacientes podem perder peso e apresentar mais dificuldade 

para recuperá-lo devido à inapetência, alguns desconfortos gastrointestinais pertinentes ao 

tratamento. 

Dessa forma, uma estratégia para ganhar ou manter seu peso é consumir alimentos e preparações 

hipercalóricas e hiperprotéico, nutricionalmente completas e saborosas. 

Aliado a estratégias de suplementação, também é muito importante fracionar sua alimentação em 

cinco a seis refeições ao dia (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 

ceia), o que leva à melhora do estado nutricional, manutenção ou recuperação do peso, diminuição de 

complicações relacionadas aos efeitos adversos dos tratamentos com consequente melhoria do 

desempenho e de sua tolerância. 

Com esse intuito, foram elaboradas receitas nutritivas para incrementar o seu lanche. 

 

Ingredientes:  

Leite de cereais – 1 xícara 

Morangos – 10 unidades 

Azeite de nozes – 1 colher de sobremesa 

Flocos de quinoa – 2 colheres de sopa 

Ameixa – 1 unidade 

9.9.1.2. Substituição: Leite de vaca – 1 xícara 

Morangos – 10 unidades 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Farinha de Aveia – 2 colheres de sopa (cozinhar a farinha de aveia no leite) Goiaba vermelha – 1 

unidade 

Modo de preparo: Cozinhe a quinoa/ farinha de aveia no leite.  

Misture todos os ingredientes no liquidificador. Bater. 

 

9.9.2.1. Ingredientes: 

Clara cozida – 1 unidade 

Mingau de leite de soja – 1 xícara 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 
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Leite de soja – 1 xícara 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Substituição:  

Sorvete de creme – 1 bola 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o azeite de macadâmia. Decore 

com o azeite. 

 

9.9.3.1. Ingredientes: 

Mamão papaia – ½ unidade 

Sorvete de creme – 1 bola 

Granola – 1 colher de sopa 

Substituição:  

Mamão papaya – ½ unidade 

Mingau de quinoa – 3 colheres de sopa 

Manteiga amolecida – 1 colher de sobremesa. 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva 

Curau de leite de coco 

 Ingredientes:  

Milho verde – 1 lata sem soro 

Água – 1 xícara 

Leite condensado – ½ lata 

Mucilon de milho – 1 colher de sopa 

Leite de coco – 1 xícara 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata no liquidificador o milho e a água e coe. Em uma panela coloque todos os 

ingredientes, menos o leite condensado. Quando a preparação estiver cremosa, acrescente o leite 

condensado e o azeite de macadâmia. 
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Protocolo - POP.010 NUTRIÇÃO - MAPA NUTRICIONAL   

1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as prescrições dietéticas dos pacientes, possibilitar a mensuração quantitativa das 

preparações diárias a serem distribuídas, assegurar e diferenciação entre os tipos de dietoterapia e 

seus respectivos usuários. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Setor de Nutrição e beira leito em todos os setores de internação. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Dietoterapia: Tratamento por meio de dieta. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, é preenchido por meio de consulta 

via prontuário físico e eletrônico, onde são coletadas as seguintes informações: nome completo, data 

de nascimento, prescrição dietética, número do leito e enfermaria onde se encontra o paciente.  

4.2. Após a confecção do mapa o responsável irá durante visita nos leitos confirmar as informações 

anteriormente adquiridas, verificar se há alguma alteração ou fator que influencie na aceitação da 

dieta como: preferencias regionais ou culturais, uso de aparelhos ortodônticos ou próteses, ausências 

de próteses entre outros. Se forem identificados fatores que diminuam a aceitação da dieta, cabe a 

nutricionista e equipe de nutrição acrescentar as informações ao mapa.  

4.3. Quando forem identificados fatores que diminuam a aceitação da dieta, cabe ao nutricionista 

e equipe de nutrição acrescentar as informações necessárias ao FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE REFEIÇÕES, após preenchimento, é encaminhado à área de produção antecedente a cada refeição, 

para que sejam confeccionadas as dietas assim como descritas, levando em consideração a prescrição 

dietética, idade e as individualidades de cada usuário identificado durante visita em leito.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Mapa 

5.2. Prancheta 

5.3. Caneta 

6. EPI 

6.1. Mascara, que varia de acordo com as precauções de cada enfermaria.  

7. RESPONSABILIDADE  
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7.1. Equipe de nutrição da unidade: na descrição detalhada das atividades.  

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Diariamente anteriormente as refeições. 

9. REGISTRO 

9.1. FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Caso não haja como imprimir o FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES.  

10.1.1. Ação: O mapa nutricional deve ser preenchido manualmente com as principais informações; 

nome completo, data de nascimento e dieta prescrita. 

10.2 NC: Em caso de homônimos  

10.2.1 Ação: Acrescentar o nome completo da mãe. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. A confecção do mapa nutricional possibilita assegurar a distribuição correta da dietoterapia 

prescrita para cada usuário, assim como quantificar o número de refeições a serem confeccionadas e 

distribuídas. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Não se aplica. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica. 
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL 

PROTOCOLO - DI.005.DT REGIMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE 

TERAPIA NUTRICIONAL.  

A Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) tem por objetivo atuar 

na execução, inspeção e avaliação permanente em todas as etapas de boas 

práticas que devem ser observadas para a aplicação da Terapia Nutricional 

Enteral, nos distúrbios nutricionais (agudos e crônicos) associados a maior 

morbimortalidade, tempo de internação e ocorrência de complicações. 

 

Resultará em indicadores para avaliar e gerenciar quanto à qualidade da 

terapia nutricional.  

 

 

1.1.1. 01 Representante da Nutrição; 

1.1.2. 01 Representante da Farmácia; 

1.1.3. 01 Representante Médico; 

1.1.4. 01 Representante da Enfermagem; 

1.1.5. 01 Representante do Serviço Social. 

 

Os membros desta comissão poderão ser substituídos em qualquer tempo, mediante 

justificativa escrita. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem 

justificativa ou ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses 

gera sua exclusão automática.  
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6. ATRIBUIÇÕES 

6.1. São atribuições do farmacêutico 

6.1.1. Avaliar a formulação das prescrições médicas e dietéticas quanto à 

compatibilidade físico-química droga-nutriente e nutriente-nutriente;  
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6.1.2. Adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, a NE industrializada, quando 

estas atribuições, por razões técnicas ou operacionais, não forem de responsabilidade 

do nutricionista; 

6.1.3. Participar de estudos de fármaco-vigilância com base em análise de reações 

adversas e interações droga-nutrientes e nutrientes-nutrientes, a partir do perfil 

farmacoterapêutico registrado;  

6.1.4. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e 

de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores; 

6.2. São atribuições do enfermeiro 

6.2.1. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da 

TN; 

6.2.2. Preparar o usuário, o material e o local para o acesso enteral; quando houver; 

6.2.3. Prescrever os cuidados de enfermagem na TN, em nível hospitalar, ambulatorial 

e domiciliar; 

6.2.4. Proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou transpilórica; 

assegurar a manutenção da via de administração; receber a NE e assegurar a sua conservação 

até a completa administração; proceder à inspeção visual da NE antes de sua administração;  

6.2.5. Avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de assepsia, 

de acordo com as BPANE da RDC/Anvisa n.º 63 de 6/7/2000 as informações contidas no rótulo, 

confrontando-as com a prescrição; 

6.2.6. Assegurar a infusão do volume prescrito da NE, através do controle rigoroso 

do gotejamento, de preferência com o uso de bomba de infusão; 

6.2.7. Detectar, registrar e comunicar à EMTN e/ou o médico responsável pelo paciente 

as intercorrências de qualquer ordem técnica e/ou administrativa; 

6.2.8. Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e 

à evolução do paciente quanto aos sinais vitais, tolerância do volume proposto, diarreia e outros 

que se fizerem necessários; 

6.2.9. Garantir a troca da sonda enteral, com base em procedimentos pré-estabelecidos; 

6.2.10. Participar e promover atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores; 

6.2.11. Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionados à TN, visando 

à segurança do paciente; 
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6.2.12. Participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos 

e materiais utilizados na administração e controle da TN; 

6.2.13. Assegurar que qualquer outra droga e/ou nutrientes prescritos sejam administrados 

no mesmo envase da NE, conforme procedimentos pré-estabelecidos; 

6.2.14. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, utilizando indicadores 

nutricionais subjetivos e objetivos, com base em protocolo pré-estabelecido, de forma a 

identificar o risco ou a deficiência nutricional; 

6.2.15. Fazer balanço hídrico do paciente em TN diariamente e informar a EMTN; 

6.3. São atribuições do nutricionista 

6.3.1. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, de forma a identificar o risco ou 

a deficiência nutricional; 

6.3.2. Elaborar a prescrição dietética com bases nas diretrizes estabelecidas na 

prescrição médica; 

6.3.3. Acompanhar a evolução nutricional do usuário em terapia de NE, independente 

do dispositivo de infusão, até a alta nutricional estabelecida pela EMTN; 

6.3.4. Adequar a prescrição em consenso com o médico, com base na evolução nutricional 

e tolerância digestiva apresentada pelo usuário; 

6.3.5. Garantir o registro claro e preciso de todas as informações relacionadas à 

evolução nutricional do usuário; 

6.3.6. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal, quanto à preparação e à utilização 

da NE prescrita para o período após a alta hospitalar; 

6.3.7. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores. 

6.4. São atribuições do médico 

6.4.1. Indicar e prescrever a TN; 

6.4.2. Estabelecer a via de acesso da NE;  

6.4.3. Assegurar o acesso ao trato gastrointestinal para a NE e estabelecer a melhor via; 

6.4.4. Orientar os pacientes e familiares ou o responsável legal quanto aos riscos e 

benefícios dos procedimentos de cateterização venosa e/ou entérica; 

6.4.5. Participar do desenvolvimento técnico e científico relacionado ao procedimento; garantir 

o registro da evolução e dos procedimentos médicos. 

6.5. São atribuições do Assistente Social 
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6.5.1. Encaminhar providências, e prestar orientação social ao usuário/grupo familiar ou 

responsável. 

6.5.2. Orientar usuário/ familiares e responsável em relação aos recursos disponíveis para 

requerimento da dieta nutricional estabelecida pela EMTN.  

6.5.3. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços junto 

a órgão da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.  

6.5.4. Registrar evolução em sistema e prontuário, com via impressa, assinada e carimbada.  

8.7. São atribuições do Presidente 

8.7.1. Convocar e presidir as reuniões; 

8.7.2. Representar a Comissão junto a Diretoria da Instituição, ou indicar seu representante; 

8.7.3. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados pelos 

membros; 

8.7.4. Fazer cumprir o Regimento. 

8.8. São atribuições da secretária 

8.8.1. Elaborar e divulgar cronograma de reuniões da comissão; 

8.8.2. Lavrar as atas de reuniões; 

8.8.3. Convocar os membros da comissão para reuniões conforme cronograma pré-

estabelecido; 

8.8.4. Organizar e manter o arquivo da comissão; 

8.8.5. Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço 

da secretaria. 

INDICADORES  

9.1. Frequência de remoção involuntária de sonda de dieta enteral: 

Fórmula: Nº de sondas obstruídas em pacientes em TNE X 100. 

 Nº total de pacientes/dia em TNE 

10. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão 
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11. APROVAÇÃO 

Nome emissor:  Nome aprovador: 

Ass. Emissor: Ass.  Aprovador: 
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NORMAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA 

ÁREA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3899  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3900  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3901  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3902  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3903  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

ROTINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - TAREFA: MONTAR BANDEJAS DE 

REFEIÇÕES 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 
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TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 
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TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 
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TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 
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TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECO 
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TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS PERECÍVEIS 
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TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 
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TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ENLATADOS 
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TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE POLIETILENO 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 
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PSICOLOGIA 

1. OBJETIVO 

O Acolhimento em Leito visa o acesso ao paciente, através da escuta qualificada, sendo essa uma das 

ferramentas fundamentais para o trabalho do psicólogo dentro da unidade hospitalar. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar devidamente 

contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada: que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o 

desenvolvimento de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento de 

diferentes saberes, deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma intervenção. 

Para que se possa ter sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção de uma postura 

acolhedora e sensível. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Acolhimento em Leito deverá ser realizado diariamente, pelo profissional da Psicologia, por estar 

este habilitado para realização de tal atividade. O procedimento se dará sem a solicitação prévia, 

compondo um roteiro de atividades rotineiras deste profissional. O mesmo acontecerá por meio do 

acesso ao usuário interno, utilizando-se da escuta qualificada, diálogo e apoio conforme demanda 

identificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Ficha de dados e relatório; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 
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8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como relatório 

para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das normas 

estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de ética do 

Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos encaminhamentos perante o 

conteúdo abordado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de Urgência 

e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento do usuário e familiares no recebimento de 

diagnósticos. Oliveira, Voltarelli, Santos & Mastropietro (2005) ressaltam que a família merece um 

cuidado especial desde o instante da comunicação do diagnóstico, uma vez que esse momento tem um 

enorme impacto sobre os familiares, que veem seu mundo desabar após a descoberta de que uma 

doença potencialmente fatal atingiu um dos seus membros. Isso faz com que, em muitas circunstâncias, 

suas necessidades psicológicas excedam as do paciente. Dependendo da intensidade das reações 

emocionais desencadeadas, a ansiedade familiar torna-se um dos aspectos de mais difícil manejo. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar devidamente 

contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a identificação das 

suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia relacional permeada pelo diálogo.  

3.2. O diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe envolvimento, escuta 

e percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, estabelecendo se, por 

conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar presente, o relacionamento, a 

criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e trabalhadores da saúde.  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento em caso de diagnóstico grave, envolvendo usuário e família deverá 

ser realizado por profissional da Psicologia, por estar habilitado a realizar tal atividade, dentro da 

unidade hospitalar. Este acontecerá quando em circunstância de diagnóstico grave houver a notificação 

do paciente e família. Neste momento haverá o acolhimento do usuário e demais familiares com escuta, 

diálogo e apoio conforme necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 
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Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de notificação de Diagnóstico Grave. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como relatório 

para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das normas 

estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para esse procedimento o acolhimento é realizado quando solicitado pelo técnico responsável pela 

informação, bem como de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pelo usuário e 

familiares receptores do diagnóstico. É necessário que o profissional da psicologia se mantenha numa 

posição ética de sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria Alice 

Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ. 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se anexa. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento familiar na apresentação de dores profundas diante 

de perdas. Brown (1995) reforça a tese que a única certeza da vida é a morte. E considerando as 

profundas conexões históricas entre os membros de um sistema familiar, não surpreende que o 

ajustamento à morte seja mais difícil que o ajustamento às outras transições da vida.  

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a identificação das 

suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia relacional permeada pelo diálogo.  

3.2. Diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe envolvimento, escuta e 

percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, estabelecendo se, por 

conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar presente, o relacionamento, a 

criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e trabalhadores da saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento Familiar em caso de óbito, deverá ser realizado pelo profissional da 

Psicologia, dentro da unidade hospitalar. O mesmo acontecerá quando em circunstância de óbito a 

família estiver presente para receber o acolhimento. Este se dará com o acesso a família, escuta, 

diálogo e apoio conforme necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Sem necessidade de EPI específico. 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de Óbito na unidade hospitalar. 
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9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como relatório 

para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O acolhimento é realizado de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pela família do 

usuário em óbito. É necessário que o profissional da psicologia se mantenha numa posição ética de 

sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria Alice 

Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

Dentro de uma política de Humanização o Atendimento ao Colaborador, tem por objetivo o 

acolhimento desse profissional, que ao ser escutado recebe o cuidado que por vezes dispensa aos 

usuários. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o desenvolvimento 

de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento de diferentes saberes, 

deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma intervenção. Para que se possa ter 

sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção de uma postura acolhedora e sensível.  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Atendimento Ambulatorial do usuário é possível quando, encaminhado em fluxo interno, ou seja, no 

encaminhamento realizado por técnicos da medicina ou do atendimento multidisciplinar para avaliação 

psicológica. O usuário realiza agendamento na recepção e dentro da data e horários determinados 

recebe o atendimento. O procedimento se dá na utilização da escuta qualificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Consultório para atendimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

5.3. Prancheta; 

5.4. Caneta; 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 
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De acordo com agendamento realizado; 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se prontuário do paciente. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de ética do 

Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos encaminhamentos perante o 

conteúdo abordado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de Urgência 

e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 
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Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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SERVIÇO SOCIAL 

1. OBJETIVO 

1.1. Contribuir para acesso aos benefícios, serviços, programas, projetos e outros interesses 

concernentes ao usuário da Unidade, promovendo a integralidade das ações dos serviços de saúde, 

corroborando para a promoção, proteção e recuperação da saúde.   

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto Atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Competências do Assistente Social: encaminhar providências, e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população.  

  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Por meio de contato com a rede de assistência externa (Secretarias de Assistências Sociais, 

Secretarias de Saúde, etc) para articulação da demanda pleiteada. Verificar a documentação 

necessária do paciente/acompanhante para o acesso aos benefícios pleiteados. A documentação 

varia de acordo com o tipo de benefício a ser recebido e do órgão que concederá tal direito. Para 

cada espécie, deve-se orientar o paciente quanto aos documentos a serem providenciados para 

encaminhamento do processo.  

4.2. Os principais benefícios encaminhados para os equipamentos sociais externos são: Benefícios 

Previdenciários: Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). As respectivas documentações, formulários e orientações estão disponíveis 

no site da Previdência Social (http://www.mpas.gov.br), Benefícios Eventuais o acesso a esses 

benefícios varia de acordo com cada município, cabendo ao Assistente Social da Unidade, fazer a 

mediação e orientação do usuário, em relação a documentação e procedimentos a serem seguidos.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Telefone 

5.2. Encaminhamentos 

5.3. Ofício 
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5.4. Ficha social 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente Social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando identificado a necessidade de encaminhamento, ou seja, sempre que ocorrer o surgimento 

da demanda social pelo serviço. 

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário; 

9.2. Relatório social para descrição do atendimento; 

9.3. Formulários de encaminhamento em anexo. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a Profissão de 

Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos dentro das normas 

preconizadas.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. O Encaminhamento de demandas de pacientes para equipamentos sociais externos é realizado 

pelo Serviço Social da Unidade de Saúde de forma integrada e orientada para o atendimento de 

necessidade diagnosticada ou a pedido do próprio usuário.  

11.2. A concessão de benefícios e direitos sociais, realizada através da rede assistencial externa a 

Unidade de Saúde possui requisitos e condições pré-determinadas de acesso que dependem de 

atendimentos específicos a legislações afins para garantia do direito pleiteado.  

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO E 

PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 
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12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as demandas apresentadas pelos usuários e propiciar ações que os envolva 

na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento é parte integrante do processo interventivo dos (as) Assistentes Sociais. O 

acolhimento congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, a troca de 

informações e o conhecimento da situação em que se encontra o usuário. O Principal objetivo 

do acolhimento é o acesso a direitos das mais diversas naturezas, bem como a criação de 

vínculo e a compreensão de elementos para fundamentar uma futura intervenção. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Para iniciar o acolhimento dos usuários o Serviço Social elaborou o instrumento de 

trabalho denominado de Ficha Social. Os dados contidos na ficha social contribuem para uma 

análise do perfil socioeconômico do usuário, além de identificar as principais causas no 

processo de saúde-doença. 

4.2.  A periodicidade do acolhimento dos internos por meia da (o) assistente social, ocorrem 

em um período do dia, ficando a critério do profissional, respeitando os horários de menos 

fluxos de pessoas ao leito, visando acolher e escutar minuciosamente o usuário. 

4.3. A ficha social é utilizada para todos os internos, bem como para os usuários que estão 

em observação. Após o preenchimento da ficha e se observado alguma situação de 

vulnerabilidade social com o usuário e ou seus familiares é relatado para os órgãos municipais 

competentes à cada ocorrência identificada dentro da unidade. 

4.4. Após todos os internos serem acolhidos pelo profissional do setor de Serviço Social, 

caberá a este, repassar o atendimento para o prontuário do usuário. As informações são 

descritas no prontuário no campo de evolução de atendimento multidisciplinar e em seguida o 

profissional deverá assinar e carimbar. O preenchimento do prontuário está sendo realizado 

no posto de enfermagem, localizado entre as enfermarias. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 
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5.1. Ficha Social; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Canetas 

5.4. Jaleco identificando a profissão e o nome do profissional que executa a atividade.  

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. Utilização de equipamentos de proteção, quando solicitado pela equipe do CCIH (Centro 

de Controle de Infeção Hospitalar), ao entrar em contato com usuários com quadro clínico 

específicos de risco de contaminação. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Serviço social. 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. O acolhimento é realizado durante o período de internação do usuário e sua 

periodicidade ficará a critério do profissional, respeitando os horários de menos fluxos de 

pessoas ao leito, visando acolher e escutar minuciosamente o usuário.  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros utilizados para realização da atividade é FOR.SS.001 ATENDIMENTO 

SOCIAL NOS LEITOS, seu armazenamento é feito pelas (os) profissionais do Serviço Social e 

deverão ser guardadas em local seguro. Caberá ao profissional manter o s igilo nas 

informações repassadas pelos usuários, salvo quando estas devem ser direcionadas para 

órgãos competentes que atendem a situação de vulnerabilidade social. A consulta por 

terceiros ao documento deverá ser comunicada com antecedência para que haja um prévio 

estudo do motivo da solicitação. Os dados contidos na ficha são de responsabilidade do setor 

Serviço Social. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Com relação a alta social que deverá acontecer concomitantemente com a alta médica 

e em situações em que o usuário já tiver recebido a alta médica sem condições de alta social, 

caberá ao profissional de Serviço Social notificar à equipe, registrando no prontuário a sua 

intervenção, de forma a ratificar o caráter do atendimento em equipe, com o objetivo de 

estabelecer interface do usuário/familiar com a equipe.   



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3952  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

11.2. O Acolhimento dos Internos aos Leitos dar-se-á por meio da visita do profissional da (o) 

assistente social, tendo como instrumento de trabalho a ficha social, onde são coletados os 

dados pessoais dos usuários, compreendendo as informações de cunho socioeconômico e 

cultural.  

11.3. Os dados coletados servirão de subsídios para planejamento e elaboração de projetos, 

que visem a melhoria no atendimento do usuário, bem como em propor ações que almejam a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

11.4. A ficha social tem como objetivo identificar a situação socioeconômica (habitacional, 

trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com vistas à construção de estratégias de 

intervenção, propiciando orientações aos usuários quanto a garantir seus direitos de cidadãos.  

11.5. No acompanhamento do usuário nas enfermarias e emergências realizadas por um 

profissional da área de Serviço Social, caberá a este profissional informar o usuário e ou seu 

acompanhante sobre as normas e rotinas da Unidade de Saúde. 

11.6. A ficha social deverá ser aplicada por um profissional da área do Serviço Social e os 

dados deverão ser mantidos em arquivos para eventuais consultas.  

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em 13 de março de 1993, 

com as alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), 

nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.3. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010; 

12.4. Revista Serviço Social e Saúde, UNICAMP Campinas, V,IX, nº10, Dez.2010 - Acolhimento 

e Serviço Social: Contribuição para a Discussão das Ações Profissionais no Campo da Saúde; 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

1.1. Acolher familiares/responsáveis do paciente que foi a óbito, proporcionando atendimento 

humanizado com qualidade, orientando-os quanto aos direitos pertinentes, bem como realizar contatos 

com a rede de serviços para viabilização do funeral. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. A comunicação do óbito não é atribuição do Assistente Social, ficando esse responsável apenas 

pela assistência e orientação dos familiares ou responsáveis diante da situação ocorrida, visando 

facilitar o acesso à rede de serviços assistenciais pertinentes ao caso em questão. A assistência do 

Serviço Social é prestada para todos os acompanhantes ou familiares independentes de estes estarem 

sendo acompanhados ou não pelo Serviço Social durante o processo de internação do paciente 

falecido na Unidade.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Telefone, 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 

5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 

5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 
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7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. A intervenção do Serviço Social somente ocorre a partir da comunicação do óbito ao setor. 

9. REGISTROS 

9.1. Ficha de Atendimento Social (FOR.SS.001) para anotação de dados do usuário,  

9.2. Relatório social para descrição do atendimento e evolução no prontuário do usuário.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em situações de óbito cabe ao profissional de Serviço Social, de acordo com o seu conhecimento, 

sua autonomia técnica e instrumental de trabalho, identificar os casos em que deve prestar aos 

familiares, amigos e responsáveis o necessário apoio para o enfrentamento da situação. A abordagem 

também será realizada quando solicitado, pela equipe de saúde, familiares ou responsável pelo 

paciente que veio a óbito. Os familiares ou responsáveis serão acolhidos pelo Serviço Social por meio 

da Assistente Social, facilitando a realização do contato telefônico com os demais familiares para 

comunicação do fato ocorrido, quando necessário será articulado com a rede de recursos sociais e 

comunitários (Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, funerárias, cartórios, dentre outros).  

11.2. Orientar familiares, amigos e responsáveis sobre benefícios e direitos referentes à situação de 

óbito e previstos no aparato normativo e legal vigente, tais como relacionados à previdência social, 

ao mundo do trabalho (licenças) e a seguros sociais (DPVAT), entre outras garantias de direitos. Ou 

seja, atuar paramentado por sua Lei de Regulamentação, que lhe atribui como competência 

profissional “encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população”. 

(modelo de declaração para requerimento de certidão de óbito de forma gratuita em anexo). 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Vasconcelos, Ana Maria. A Prática do Serviço Social – cotidiano, formação e alternativas na 

área da saúde. São Paulo: Cortez, 2002. 

12.2. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO E 

PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.3. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências.  

12.4. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  
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13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 

 

  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3957  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

1. OBJETIVO 

1.1. Prestar atendimento aos usuários da Unidade nas demandas espontâneas em situações de 

vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida destes, no resgate da 

autonomia e afirmação dos direitos sociais. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Ambulatório 

2.2. Internação 

2.3. U.T.I. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Saúde: é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou de enfermidade. É o resultado das condições de trabalho, habitação, educação, 

renda, meio ambiente e serviços de saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Acolher os usuários, familiares ou responsáveis através de escuta qualificada. Quando necessário 

encaminhar aos serviços assistenciais de acordo com as demandas apresentadas. Realizar contatos 

com profissionais internos e/ou externos para viabilizar o atendimento necessário à demanda 

observada. Emitir documentos pertinentes e necessários ao suprimento da demanda em questão, 

sempre que for indispensável a sua emissão, para comprovação de situações.  

4.2. Articular por meio de contato telefônico com familiares e responsáveis pelos usuários assistidos e 

encaminhar as questões que por ventura forem suscitadas.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS  

5.1. Telefone 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 

5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 

5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 
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6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. De acordo com a demanda apresentada no âmbito do ambulatório da Unidade de Saúde.  

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário, bem como relatório social para descrição do atendimento e 

encaminhamentos.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a Profissão de 

Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos dentro das normas 

preconizadas. 

  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Os procedimentos em questão visam dar resolutividade as demandas apresentadas pelos 

usuários da Unidade de Saúde. Os benefícios e serviços devem ser amplamente divulgados e 

promovidos. Todos têm acesso aos direitos, sem discriminação. 

11.2. O atendimento do serviço social no ambulatório da Unidade visa atender a demanda 

espontânea ou encaminhada por outros profissionais. Orientando e encaminhando os pacientes aos 

recursos apropriados, prestando auxílio e assistência com o objetivo de viabilizar o tratamento do 

usuário, considerando o direito do usuário ao acesso a bens e serviços.  

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO E 

PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  
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12.4. http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/ Organização Mundial da Saúde. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

Padronizar a abordagem da Terapia Ocupacional aos pacientes internados, objetivando a 

recuperação dos papéis ocupacionais dos indivíduos e a melhora da qualidade de vida.  

Realizar atendimento conforme prescrição/indicação, após verificar no prontuário do 

paciente a prescrição médica com a solicitação de atendimento. 

 APLICAÇÃO: 

Enfermarias, UIT´s (adulto e pediátrica) e Ambulatório.  

DEFINIÇÕES: 

Realizar orientações, treinos e adaptações visando manutenção, melhora da função, autonomia e 

independência na realização das atividades de vida diária (AVD) – alimentação, higiene pessoal, 

banho e vestuário; 

Prevenir a deteriorização e estimular as habilidades percepto-cognitivas e sensório-motoras; 

Orientar e promover o posicionamento adequado no leito e otimizar as trocas posturais;  

Prevenir e minimizar as complicações associadas às restrições e ao imobilismo no leito (fraqueza 

muscular, redução de amplitude articular, contraturas, desenvolvimento de transtornos circulatórios – 

trombose, edema de extremidades – e desenvolvimento de úlceras por pressão); 

Usar técnicas e recursos próprios da Terapia Ocupacional para manter amplitude e posicionamento 

dos segmentos articulares; 

Prevenir contraturas, retrações e deformidades físicas com intervenções precoces e atividades 

funcionais; 

Solicitar e/ou confeccionar órteses e/ou adaptações; 

Estabelecer rotina de uso das órteses, avaliar posicionamento, presença de pontos de pressão, 

funcionalidade, necessidade de ajustes e correções e higienização das mesmas.  

Estimular a mobilidade ativa e funcional; 

Monitorizar, realizar orientações e treinos quanto às transferências e deambulação; 

Conduzir o processo de intervenção/reabilitação dentro do plano terapêutico, traçado para 

cada paciente; 

Promover a humanização no ambiente hospitalar; 

Promover atividades que visam autonomia e a qualidade de vida do paciente, durante o 

período de internação; 

Contribuir com a proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

Auxiliar paciente no entendimento da condição do mesmo, das mudanças do quadro 

funcional e no manejo dos aspectos negativos da internação (despersonalização, o ócio 
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improdutivo, a insegurança quanto ao prognóstico, o desconhecimento da situação atual, 

a sensação de impotência e da diminuição importante da autonomia, decorrente da perda 

capacidade produtiva e da dependência).  

Ofertar psicoeducação ao paciente e/ou familiar. 

Realizar orientações e treino do paciente e familiares sobre os cuidados e atividades que 

devem ser desenvolvidas, como independências nas AVD´s (atividades de vida diária) e 

AIVD´S (atividades instrumentais da vida diária), e o uso dos dispositivos de tecnologia 

assistiva.  

Participar do protocolo de cuidados paliativos ao paciente grave e extremamente grave, 

favorecer a qualidade de vida e a humanização do ambiente, reduzindo a intensidade dos 

fatores de estresse. 

No momento da alta, fornecer relatório de internação, quando necessário, para orientar a 

contra referência. 

Fornecer informações que possam auxiliar o paciente e/ou familiares no retorno ao 

ambiente social e execução dos papéis ocupacionais. 

Evoluir, carimbar e assinar diariamente o atendimento prestado em prontuário, conforme 

normas institucionais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

Apresentar-se formalmente e informar sua área de atuação; 

Ser cordial e respeitoso com o paciente e o familiar/cuidador (quando presente) e explicar todos os 

procedimentos que forem realizados; 

Conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao primeiro contato com paciente, história 

da doença pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa; 

Levantar os papéis ocupacionais do paciente e membros que compõe o núcleo familiar mais próximo;  

Realizar acolhida aos pacientes internados esclarecendo os objetivos da intervenção;  

Realizar avaliação funcional, aplicar avaliações específicas quando necessário;  

Elaborar plano terapêutico. 

Para confecção de órteses objetivos quanto ao uso 

Promover o equilíbrio biomecânico, por meio da aplicação de forças de contenção externa 

ao segmento comprometido, possibilitando a prevenção de contraturas incapacitantes, 

alongamento gradativo, promovendo a função do membro e o consequente retorno do 

indivíduo às suas atividades laborais e cotidianas quanto possível, em um menor espaço de 

tempo. 

 Realizar avaliação minuciosa e detalhada do segmento corporal comprometida, analisar a 

funcionalidade em diversas atividades, aplicar forças corretivas e provas musculares e 

determinar a condição funcional do segmento; 

 Para confeccionar órteses, adaptações e outros materiais o profissional deverá utilizar 

material compatível ao esforço humano, resistência adequada aos movimentos aos quais é 

submetido e o material não poderá oferecer nenhum tipo de rejeição a pele; 
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  Modelar a órtese com uso de medidas antropométricas dos contornos do membro e 

marcações anatômicas sobre as proeminências ósseas e alinhamentos articulares, observar 

ainda, condições de pele e diâmetro ósseo; 

  Recortar o molde desenhado e testá-lo no paciente e fazer possíveis alterações (em casos 

específicos o Terapeuta pode utilizar o próprio corpo ou de outra pessoa hígida como 

referência para a modelagem, atentando aos cuidados com a prevenção de infecções 

relacionadas à assistência a saúde);  

Para Confecção de Aparelhos de Gesso: 

Separar e higienizar os materiais necessários para confecção (gesso, bacia, malha tubular, 

algodão ortopédico, tesoura de gesso, traçado, perfex, etc.); 

Cobrir segmento corporal com malha tubular, molhar a tala gessada em água fria, retirar 

o excesso de água, moldar sobre segmento do paciente e aguardar até o gesso ficar firme;  

Retirar do paciente, fazer os ajustes necessários e armazenar em local seguro para 

secagem; 

Aguardar por tempo mínimo de 12 horas para a secagem adequada;  

Fazer o acabamento utilizando algodão ortopédico e malha tubular, após a secagem; 

Colocar a órtese no paciente, deixar um período de aproximadamente de 2 horas para 

verificar se houver ponto de pressão; 

Fazer os ajustes necessários, treinar e orientar o paciente e acompanhante quanto ao uso 

da órtese, a forma e tempo de uso. 

Órteses de Punho e Mão 

Confeccionar a órtese de repouso de acordo com os ângulos de flexão das 

metacarpofalangeanas e o ângulo neutro ou extensão das interfalangeanas. Nestas 

posições, os ligamentos colaterais encontram-se alongados, o que ajuda a evitar 

contraturas em extensão das metacarpofalangeanas e flexão das interfalangeanas, posição 

esta disfuncional e de difícil reversão, caso a mão enrijeça nesta posição.  

Respeitar à conformação dos arcos palmares, na confecção de qualquer tipo de órteses. 

(Uma órtese que não obedeça a anatomia da mão, plana ou que até inverta a estrutura 

funcional dos arcos, pode levar a problemas que vão desde pressão, dor, desconforto, 

lesões por contato, encurtamento dos músculos intrínsecos da mão em posições 

disfuncionais).  

Confeccionar a órtese, atentando-se as áreas de apoio, verificando se estão grandes o 

suficiente, para distribuir a pressão que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, garroteamento 

e posicionamento inadequado; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese. 

Órtese Suropodálica: 

Confeccionar a órtese de posicionamento de MMII, Posicionar o membro alinhando o 

tornozelo de acordo com o ângulo de dorsiflexão pré-definido na prescrição (geralmente 

Obs.: As características anatômicas e a disposição dos ossos devem ser consideradas no 

processo de moldagem das órteses. O tecido subcutâneo adjacente às proeminências ósseas 

é mínimo nestas regiões e o contato constante do mesmo com malha, gesso ou outro 

material do próprio aparelho, podem provocar lesões decorrentes de isquemia seguida de 

necrose. 
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90º). Manter o posicionamento até que o molde esteja completamente seco.  Durante o 

processo, verificar se a área de apoio, estão grandes o suficiente, para distribuir a pressão 

que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, garroteamento 

e posicionamento inadequado; 

Garantir que o paciente e/ou cuidadores compreendeu as orientações repassadas, quanto 

ao uso da órtese; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese.  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

Gesso; 

Bacia; 

Malha tubular; 

Algodão ortopédico; 

Tesoura de gesso;  

Traçado; 

Perfex, 

EPI: 

Luvas; 

Touca; 

Capote; 

Mascara; 

Óculos de proteção 

RESPONSABILIDADE: 

Terapeuta Ocupacional 

 QUANDO EXECUTAR: 

Em todos os pacientes que possam desenvolver contraturas, retrações e deformidades físicas.  

REGISTROS: 

FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

FOR.009.SAME Prescrição Médica 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Não se aplica 
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Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

01 

 

 

Atendimento  Nutricional 

 EXECUTANTE:Nutricionista Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/09/22 

 

Objetivo:  

 

 

 

Recursos necessários:  

• Formulário de triagem e avaliação; 

• Balança; 

• Estadiômetro; 

• Fita métrica inextensível; 

• Adipômetro; 

• Bioimpedância. 
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Etapas do Processo:  

1-Verificar os agendamentos; 

2-Realizar anamnese; 

2.1- A avaliação do consumo alimentar é um procedimento que deve 

fazer parte da anamnese e avaliação nutricional. Com o objetivo de 

obter maior conhecimento sobre as características dos hábitos e das 

condições alimentares do paciente. 

3-Realizar avaliação antropométrica; 

3.1-Antropometria é a medida do tamanho corporal e de suas 

proporções. É um dos indicadores diretos do estado nutricional e 

inclui medidas de peso, altura, pregas cutâneas e circunferências de 

membros. 

4-Quando necessário realizar avaliação por bioimpedância; 

4.1-A avaliação da composição corporal é indicada para monitorar 

alterações nos compartimentos corporais, podendo auxiliar na 

identificação de como as patologias afetam o metabolismo 

energético e as reservas. A bioimpedância resulta em determinação 

acurada da composição corporal de adultos saudáveis e sem 

distúrbios no estado de hidratação, e o ângulo de fase e a análise 

dos vetores são tidos como instrumentos de diagnóstico nutricional 

e de prognóstico clínico. A estimativa da composição corporal 

através da utilização da bioimpedância tem sido validada em 

diversas situações clínicas, como desnutrição, traumas, câncer, pré 

e pós-operatório, doenças hepáticas e insuficiência renal em 

crianças, idosos e atletas. 

5-Fazer a solicitação e análise dos exames bioquímicos; 

5.1-Conforme Resolução nº 306 do CFN, de 24 de março de 2003, 

“compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais 

necessários à avaliação, prescrição e evolução nutricional do 
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paciente, devendo ter responsabilidade técnica sobre posteriores 

questionamentos que podem surgir”  

5.2-A avaliação bioquímica faz parte dos métodos objetivos na 

avaliação nutricional por fornecer medidas objetivas e precoces de 

deficiências nutricionais antes da identificação de sinais e sintomas 

clínicos e auxilia no monitoramento do indivíduo em tratamento. 

6-Realizar avaliação de a ingestão alimentar (Recordatório de 24 horas ); 

7-Realizar diagnóstico nutricional; 

7.1- De acordo com a Resolução nº 417 do CFN, de 18 de março de 

2008, “o diagnóstico nutricional é a identificação do estado 

nutricional do indivíduo, elaborado a partir de dados clínicos, 

bioquímicos, antropométricos e dietéticos”. 

8-Calcular necessidades nutricionais; 

8.1-A calorimetria indireta é considerada o padrão ouro para a 

estimativa das necessidades energéticas por apresentar entre suas 

características: segurança, praticidade, não invasividade e 

possibilidade de ser realizada à beira leito. Na impossibilidade de 

utilização da mesma, recomenda-se o cálculo da estimativa através 

de quilocalorias por quilo de peso. 

9-Registrar avaliação no prontuário do paciente 

9.1- O prontuário é uma ferramenta de comunicação interprofissional 

importante, onde a padronização dos registros é parte essencial da 

sistematização do cuidado ao paciente por facilitar a comunicação 

multidisciplinar, além de ser obrigatório para respaldo legal do 

trabalho profissional e direito do paciente  

10-Fazer acompanhamento e evolução do paciente, de acordo com a necessidade; 

10.1-O acompanhamento de nutrição, ou seja, as reavaliações têm como objetivo 

avaliar as intervenções e a necessidade de definir novos diagnósticos de nutrição, 

objetivos e ações, comparando o estado nutricional atual do paciente com o anterior e 

analisando as metas propostas anteriormente. 

11-Realizar orientação nutricional; 
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11.1-Orientação é o processo pelo qual os pacientes são auxiliados a selecionar 

e implementar comportamentos desejáveis de nutrição e estilo de vida. 

Seguindo os mesmos exemplos, com o paciente com sobrepeso, a orientação nutricional 

seria explicar porque ele deve adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, optando por 

alimentos menos calóricos. 

12-Fazer plano alimentar ser necessário; 

12.1-Na etapa do planejamento terapêutico, o nutricionista deve 

delinear intervenções com o objetivo de solucionar os problemas 

encontrados durante a avaliação do estado nutricional, descritos 

como diagnósticos nutricionais. Para cada diagnóstico de nutrição, 

deverá haver ações específicas com intuito de solucioná-lo.  

13-Realizar encaminhamento para outras especialidades se necessário. 

13.1-Através do encaminhamento é feito todo o descritivo de 

quais exames devem ser feitos, além da confirmação da 

possível comorbidade que o médico busca diagnosticar.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Hanna  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

PROTOCOLO - POP.FAR.002 ARMAZENAMENTO DE 

MEDICAMENTOS.  

1. OBJETIVO 
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Armazenar medicamentos e materiais hospitalares de forma adequada.  

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Farmácia hospitalar – É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente.  

3.2. Almoxarifado–Local destinado a guarda, conservação, manutenção, reposição de 

materiais adquiridos. 

3.3. Armazenamento– Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem 

as atividades de recebimento, estocagem e guarda, conservação, segurança e controle de 

estoque. 

3.4. Bin – Caixa gaveteiro plástico 

3.5. Medicamento de Controle Especial - Medicamento incluso na Portaria n.º 344, de 12 

de maio de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e suas atualizações 

3.6. Medicamento Antimicrobiano - Medicamento que previne a proliferação de agentes 

infecciosos ou microorganismos ou que mata agentes infecciosos para prevenir a disseminação 

da infecção. 

3.7. Medicamento termolábel – Medicamento particularmente sensível à ação da 

temperatura e que por isso geralmente requer armazenamento sob refrigeração (entre 2ºC 

e 8ºC) 

3.8. Princípio ativo – é a substância que existe na composição do medicamento, 

responsável por seu efeito terapêutico. 

3.9. Número do lote – qualquer combinação de números ou letras através da qual rastrear 

a história completa da fabricação desse lote e de distribuição no mercado.  

3.10. T.I. – Tecnologia e Informação 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Solicitar transferência dos produtos no controle de estoque entre Setores: 

4.2. Etiquetagem: 

4.2.1. Os medicamentos são etiquetados com as etiquetas de rastreabilidade oriundas do 

controle de estoque 

4.2.2. Registrar no FOR.FAR.006.  
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4.2.3. As cores das etiquetas devem ser de acordo com alguns grupos de medicamentos: 

4.2.3.1. Medicamentos de Alto Risco: Vermelho 

4.2.3.2. Medicamentos de controle especial: Vermelho  

4.2.3.3. Medicamentos antimicrobianos: Amarelo 

4.2.3.4. Outros: Branca 

4.2.4. Ao etiquetar ampola e frasco-ampola, priorizar a visibilidade na ordem: 

4.2.4.1. Nome do princípio ativo  

4.2.4.2. Lote e validade 

4.2.5. Sempre etiquetar um lote de medicamento por vez, para evitar erros de etiquetagem  

4.3. Os produtos são estocados nas prateleiras e armários, onde não receba a luz direta 

do sol. Os produtos não devem ser colocados diretamente sobre o chão. 

4.4. Os medicamentos sujeitos a controle especial são estocados no "Armário 1";  

4.5. Os medicamentos Antimicrobianos são estocados no "Armário 2";  

4.6. Os produtos termolábeis: 

4.6.1. Devem ser estocados no refrigerador, com controle de temperatura; 

4.6.2. As retiradas devem ser programadas visando diminuir as variações internas de temperatura;  

4.6.3. Manter os refrigeradores sempre limpos e arrumados, a utilização é somente para 

medicamentos e kits de reagentes laboratoriais, sendo proibido acondicionar alimentos e bebidas; 

4.6.4. Devem ser etiquetados com etiquetas de cor azul. 

4.7. Ordenar os medicamentos em Ordem Alfabética do nome do princípio ativo dentro 

do subgrupo (1 – Frascos e Ampolas, 2 – Bisnagas, 3 – comprimidos, 4 – Frasco (gotas), 5 – 

Frasco (soluções e suspensões)) 

4.8. Não misturar medicamentos de lotes diferentes em um mesmo bin; 

4.9. Os medicamentos com datas de validade mais próximas deverão ficar à frente, para que 

sejam distribuídos primeiramente; terão a etiqueta Roxa no bin como sinalização.  

4.10. Não misturar com produtos de outra natureza (por exemplo, material de limpeza); 

4.11. Devem conter nas prateleiras etiqueta informando o Nº de cadastro no software de 

gestão, nome do produto e unidade de medida. As formatações dos nomes de medicamentos 

devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. Outros 

materiais a etiqueta devem conter o nome. 
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4.12. O bin deve conter etiqueta informando o nome do medicamento e concentração. As 

formatações dos nomes devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS. 

4.13. Produtos vencidos: 

4.13.1. Medicamentos de controle especial: 

4.13.1.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque 

4.13.1.2. Os medicamentos de controle especial com validade expirada ficarão dentro 

do ARMÁRIO 01, dentro de uma caixa com o rótulo “MEDICAMENTOS VENCIDOS”. Isso  é 

para evitar a mistura entre medicamentos vencidos e os demais, evitando erros de 

dispensação 

4.13.1.3. Descartar conforme procedimento da Vigilância Sanitária 

4.13.2. Demais produtos: 

4.13.2.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque, segregar em um local 

identificado até que sejam encaminhados para o seu destino final de acordo com o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Etiquetas 

6. EPI 

Não se aplica 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêutico e Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente  

9. REGISTROS 

Não se aplica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Medicamento armazenado em local impróprio  

10.2. AÇÃO: Colocar o medicamento no local adequado  

10.3. NC: Impressão defeituosa de etiquetas 

10.4. AÇÃO: Imprimir novamente a etiqueta, se o defeito persistir ligar para T.I para 

verificar a impressora de etiquetas. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estoques são inventariados semestralmente e qualquer discrepância devidamente esclarecida.  

Deve-se respeitar o empilhamento máximo de cada produto descrito na embalagem do fabricante  

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Gestão de Compras Hospitalar, Número 15 – Março/Abril/Maio 2012 

12.2. Manual de Estruturação de Almoxarifado de Medicamentos e Produtos para a Saúde, 

e de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, Prefeitura do Município de São Paulo, 

Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Desenvolvimento da Gestão 

Descentralizada – COGest, Área Temática da Assistência Farmacêutica, 2003.  

12.3. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO 

E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca

-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. Boas práticas de estocagem de medicamentos, Central de Medicamentos, Ministério 

da Saúde, Brasília, 1990. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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PROTOCOLO - POP.FAR.003 CONTROLE DE TEMPERATURA E 

UMIDADE DO AMBIENTE.  

1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

Termômetro - instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia deve ser 

realizado as 8:00, 12:00 e 17:00 horas; 

4.2. Conferir no visor do termômetro digital se está “IN”, registrar a temperatura e 

umidade no Formulário FOR.FAR.002 e rubricar; 

4.3. A temperatura deve estar entre 15 e 30 °C;  

4.4. A umidade do ar deve estar entre 40 e 70%. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

5.3. Formulário FOR.FAR.002. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico: descrição detalhada das atividades.  

7.2. Auxiliares de Farmácia: descrição detalhada das atividades.  

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 

9.1. FOR.FAR.002 CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: Temperatura estiver fora do intervalo de 15 e 30 °C. 

AÇÃO: Verificar o funcionamento do ar condicionado, se estiver com defeito notificar 

o Setor de Manutenção. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Termo – Higrômetro Incoterm. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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PROTOCOLO - POP.FAR.005 CONTROLE DE TEMPERATURA DA 

GELADEIRA.  

1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Termômetro: instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia e Posto de 

Enfermagem deve ser realizado as 8:00 e 17:00 horas. 

4.2. Registrar a temperatura atual no FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA 

GELADEIRA, apertar o botão “Δ – MIN/MAX”, logo em seguida registrar a temperatura 

mínima e temperatura máxima, e rubricar. 

4.3. Após os registros, apertar o botão “Δ – MIN/MAX” por 5 segundos, para que o 

termômetro possa registrar novas temperaturas mínimas e máximas. 

4.4. A temperatura deve estar entre 2 e 8 °C.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico 

7.2. Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 

9.1. FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: temperatura fora do intervalo definido 

AÇÃO: verificar o funcionamento do refrigerador, se estiver com defeito, notifica o 

Setor de Manutenção (Tel: 985915345). 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1    Não se aplica. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Indrel Refremid. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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PROTOCOLO - POP.FAR.001 DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES  

1. OBJETIVO 

1.1. Dispensar medicamentos e insumos hospitalares de acordo com a necessidade dos 

clientes. 

1.2. Assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao cliente no 

tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, 

químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos.  

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Bin: Caixa gaveteiro plástico 

3.2. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Saúde 

3.3. Dispensação: Procedimento farmacêutico de fornecimento ao cliente de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde e correlatos. 

3.4. Farmácia hospitalar: É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao cliente.  

3.5. SN: se necessário 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O Setor de Farmácia recebe a requisição de prescrição médica, requisição, 

solicitação de transferência entre locais de estoque, realizada pelo setor solicitante.  

4.2. O colaborador (a) da Farmácia pega a medicação ou insumo hospitalar de acordo 

com a requisição, levando em consideração a quantidade dos produtos em estoque, colocá-

lo em um saco plástico etiquetado com o nome do setor solicitante. Então deve-se dispensá-

lo no controle de estoque  

4.3.  Entregar os produtos requisitados ao colaborador (a) do setor solicitante e pedir 

para que o mesmo (a) confira os produtos entregues, assine e carimbe a requisição impressa, 

atestando que a entrega está de acordo com o dispensado. 

4.4. PRESCRIÇÃO: O colaborador (a) do Setor de Farmácia verifica se os elementos de 

identificação da instituição (nome do hospital), do cliente (nome completo, data de 
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nascimento), do prescritor (nome e o número do CRM) e a data estão disponíveis. No horário 

em que o (a) farmacêutico (a) estiver presente no Hospital, a prescrição médica será colocada 

na pasta “PRESCRIÇÕES A SEREM TRIADAS” para que o farmacêutico (a) possa avaliá -la 

tecnicamente (dose, forma farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, 

interações medicamentosas). Após a avaliação, o (a) farmacêutico (a) colocará na pasta 

“PRESCRIÇÕES TRIADAS”  

4.4.1. O (a) auxiliar de farmácia ou o próprio (a) farmacêutico (a) dispensa os 

medicamentos e materiais no controle de estoque 

4.4.2. Colocar os medicamentos dispensados em um saco plástico, separados por horário e 

etiquetado com o nome completo e data de nascimento do cliente de acordo com os Kits:  

4.4.2.1. KIT 00: primeiro horário até 18:59 horas; 

4.4.2.2. KIT 01: 19:00 horas até 06:59 horas; 

4.4.2.3. KIT 02: 07:00 horas até 13:59 horas; 

4.4.3. Conferir antes da dispensação se os medicamentos estão de acordo com a prescrição 

médica. 

4.4.4. A dispensação dos KITs ocorrerá: 

4.4.4.1. KIT 00: no momento do término da confecção, se internação, e antes das 14 

horas para clientes internos; 

4.4.4.2. KIT 01: até as 19:30 horas. 

4.4.4.3. KIT 02: até ás 07:30 horas. 

4.4.5. O colaborador do plantão noturno confere o KIT 01 e o colaborador do plantão 

diurno confere o KIT 02 antes de leva-lo para a Enfermaria.  

4.4.6. Levar os produtos até a Enfermaria, conferir os produtos juntamente com equipe de  

enfermagem e solicitar ao colaborador (a) da equipe de enfermagem responsável pela 

conferência, a assinatura, carimbo e horário de recebimento na prescrição correspondente 

aos produtos entregados. 

4.5. Colocar as prescrições na pasta “PRESCRIÇÕES COM MEDICAMENTOS 

DISPENSADOS”. 

4.5.1. Os medicamentos SN não são dispensados juntamente com os outros medicamentos 

da prescrição. Quando solicitado pegar medicamento e dispensar no controle de estoque e 

grampear junto com a prescrição médica de origem. 

4.6. Se por algum motivo, não for efetuada a dispensação dos medicamentos da 

prescrição de acordo com o item 4.5.1. Os mesmos serão excluídos da requisição para não 

gerar pendências no sistema.  
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4.7. Após a avaliação técnica da prescrição (item 4.1) pelo (a) farmacêutico (a), registra 

em prontuário eletrônico e impresso a forma de avaliação da prescrição, e se houver, 

registrar erro de prescrição, intervenção farmacêutica e aceitabilidade da intervenção.  

4.8. O (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de prescrições triadas por 

plantão. 

4.9. Se houver erro, o (a) farmacêutico (a) alimenta planilha de erros de prescrição, 

intervenção farmacêutica. 

4.10. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de chegada das 

prescrições médicas (clínica médica e pediatria) de acordo com o horário padronizado. 

(Descrito nas considerações gerais) 

4.11. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de 

pacientes (clínica médica e pediatria) com kits de medicamentos dispensados de acordo com 

o horário padronizado. 

4.12. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) atualiza o FOR FAR 026 ALERTA DE 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS diariamente. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Saco plástico; 

5.2. Seladora; 

5.3. Etiquetas adesivas com dados do paciente; 

5.4. Computador conectado à rede do hospital; 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêuticos e Auxiliares de Farmácia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Todo o período de funcionamento da Farmácia. 

9. REGISTROS 

9.1. Prescrição médica; 

9.2. Requisições 

9.3. Caderno de Ocorrências da Farmácia. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: O sistema não funcionar. 

AÇÃO: Anotar em um papel e repassar para o sistema assim que voltar a funcionar corretamente.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em acordo realizado entre Setor de Farmácia e Diretoria Técnica, as prescrições 

referentes aos clientes internados devem ser entregues na Farmácia até as 12:00 horas para 

que a medicação e insumos prescritos sejam entregues à Enfermaria até as 14:00 horas.  

11.2. Se houver dois ou mais clientes internados com o mesmo Nome e Data de nascimento, 

adicionar na etiqueta o número de sua ficha/prontuário. 

11.3. A análise técnica das prescrições realizadas pelo farmacêutico prioriza:  

11.3.1. Clientes internados recentemente, no qual nenhuma prescrição foi triada 

anteriormente. 

11.3.2. Clientes com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos. 

11.4. Qualquer dúvida em relação a prescrição deve ser sanada diretamente com o 

prescritor. 

11.5. Não deverá ser separado simultaneamente, medicamentos de prescrições diferentes 

11.6. Os medicamentos de alto risco devem seguir o DI.FAR. 001 MANUAL TECNICO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO RISCO. 

11.7. No caso da indisponibilidade do carimbo de qualquer profissional, o número de 

registro no respectivo conselho de classe o substitui. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. RESOLUÇÃO Nº 568, de 6 de dezembro de 2012, que regulamenta o exercício 

profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em 

outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

12.2. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadocliente/index.php/publicacoes/item/segu

ranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 
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14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2º aprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º Aprovador: Ass.2º Aprovador: 
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PROTOCOLO - POP.FAR.007 ROTINA DE ATIVIDADES 

RELACIONADAS A FARMÁCIA CLINICA.  

1. OBJETIVO 

Estabelecer rotina de atividades relacionada à Farmácia Clínica. 

2. APLICAÇÃO  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acompanhamento Farmacoterapêutico: é o cuidado farmacêutico, em conjunto 

com outros profissionais de saúde e o usuário, que visa garantir que o usuário obtenha 

os melhores resultados possíveis do tratamento por meio de seus medicamentos e 

atinja os objetivos terapêuticos desejados. 

3.2. Farmácia Clínica: trata-se de um conhecimento, uma disciplina ou ainda uma 

área do currículo de Farmácia que prepara o farmacêutico para a atenção ao 

usuário, com ênfase no tratamento medicamentoso. Busca o desenvolvimento de 

atitudes voltadas à orientação ao usuário. 

3.3. Reconciliação medicamentosa: é o processo de obtenção de uma lista completa 

e precisa das medicações de uso habitual do usuário e posterior comparação com a 

prescrição oriunda da internação hospitalar. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1 Aos pacientes que trouxerem medicamentos para uso durante a internação:  

4.1.1. Realizar entrevista com o usuário selecionado verificando: 

4.1.1.2 A presença de alergias;  

4.1.1.3 Existência de Patologias anteriores; 

4.1.1.4 Restrição cultural e/ou religiosa relacionado ao uso de medicamentos e/ou 

insumos; 

4.1.1.5 Preferência por alguma via de administração; 

4.1.1.6 Forma de obtenção das informações 

4.1.1.7. Realizar Reconciliação Medicamentosa e; 

4.1.1.8 Fazer validação dos medicamentos trazidos pelos pacientes verificando:  

4.1.1.8.1 Data de validade,  

4.1.1.8.2 Integridade da embalagem  

4.1.1.8.3 Origem 
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4.1.1.8.4 Aspecto 

4.1.1.8.5 Identificação  

4.1.2 Registrar no prontuário do Paciente. 

4.2. Acompanhamento farmacoterapêutico 

4.2.1 Para acompanhamento farmacoterapêutico, os critérios de seleção na ordem de prioridade são 

pacientes: 

4.2.1.1 Em uso de sonda nasoenteral, nasogástrica e/ou tubo endotraqueal 

4.2.2.2 Com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos 

4.2.3.3 Com infecção do trato urinário e/ou pneumonias 

4.2.4.4 Em uso de medicamentos de alto risco 

4.2.2 O paciente que se enquadra nos critérios e disponibilidade de tempo do farmacêutico (a) para 

início do acompanhamento farmacoterapêutico, realizar item 4.1. 

 4.2.3. Avaliar quadro clínico do paciente, hipótese diagnóstica, exames laboratoriais, medicamentos 

prescritos, concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica dos 

componentes, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de administração, possíveis interações 

medicamentosas e efeitos adversos a medicamentos; 

4.2.4 Acompanhar evolução; 

4.2.5 No momento da alta: orientar o usuário e familiares presentes sobre a indicação 

dos medicamentos, modo de uso, possíveis eventos adversos, entre outras informações 

importantes. 

4.3 As avaliações e intervenções deverão ser registradas no software de gestão, 

impressas, assinadas, carimbadas e anexadas ao prontuário do paciente.  

4.4. Intervenções relacionadas à prescrição médica deverão ser discutidas com a 

equipe responsável. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Caneta; 

5.2. FOR.FAR.008 RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA;  

5.3. Software de Gestão Hospitalar. 

6. EPI 

EPI de acordo com o tipo de precaução ao paciente. 
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7. RESPONSABILIDADE  

Farmacêutico: executar as atividades detalhadas. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Durante dias uteis. 

9. REGISTROS 

9.1. Evolução no software de Gestão Hospitalar. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE  

NC: Não foi possível evoluir no dia por problemas no sistema. 

AÇÃO: Evoluir de forma manual e anexar ao prontuário, imprimindo e anexando ao prontuário a 

evolução no primeiro momento após a resolução da não conformidade.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CFF. Conselho Federal de Farmácia. RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO 

DE 2013, Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras 

providências 

12.2. ZUBIOLI, A. A Farmácia Clínica na Farmácia Comunitária. Ethosfarma: Brasília, 

2001 

12.3.  BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes

/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. MARTINBIANCHO, J. K.; ZUCKERMANN, J.; MAHMUD, S. D. P.; SANTOS, L. 

DOS; JACOBY, T.; SILVA, D. DA; VINHAS, M. Development of risk score to hospitalized 

patients for clinical pharmacy rationalization in a high complexity hospital. Latin 

American Journal of Pharmacy, v. 30, n. 7, p. 1342–1347, 2011. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

POP 01 - RECEBIMENTO DE PRODUTOS 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 01 

Recebimento de Produtos  

 

Almoxarifado e Farmácia 

 
EXECUTANTE: Almoxarife e Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Recebimento e armazenamento de produtos em geral.  

Recursos necessários:  

• Prateleiras; computadores; sistema MV; nota fiscal; materiais de expediente.  
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Etapas do Processo:  

• Recebimento de mercadorias pelo Almoxarife;  

• Conferência dos produtos por meio da nota fiscal;  

• Os medicamentos, em especial os controlados pela Portaria nº 344/1998, devem ser 

conferidos pela Farmacêutica responsável;  

• Se a conferência estiver de acordo o Almoxarife deve prosseguir para o lançamento da 

nota fiscal no sistema MV; 

• Se houver alguma divergência, entrar em contato com a empresa responsável para 

correção ou devolução da mercadoria, para posterior lançamento da nota fiscal no 

sistema; 

• Entregar a nota fiscal para o setor de pagamento;  

• Fazer a transferência dos itens para a Farmácia;  

• Acondicionar os produtos de forma ordenada.  

Periodicidade: Sempre que chegar mercadoria. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 02 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS PARA O 

ALMOXARIFADO 

Rotina/Procedimento  

  

 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 02 

Solicitação de Produtos para o Almoxarifado  
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 Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o abastecimento correto do estoque.  

Recursos necessários:  

• Prateleiras, computadores; sistema MV; materiais de expediente.  

 

Etapas do Processo:  

• Verificar estoque de produtos; 

• Solicitar produtos que estão em falta na Farmácia ou que estão próximos de acabar;  

• Pedir a transferência dos produtos pelo sistema MV para o almoxarifado;  

• Fazer a conferência após entrega pelo almoxarife; 

• Aceitar a transferência via sistema MV; 

• Acondicionar os produtos de forma ordenada.  

Periodicidade: Semanalmente, conforme necessidade.  

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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POP 03 - ORGANIZAÇÃO FARMÁCIA 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 03 

Organização 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Manter o ambiente organizado, limpo e de fácil visualização.  

Recursos necessários:  

• Prateleiras; computador; materiais de expediente; espanador; álcool e flanela.  

 

Etapas do Processo:  

• Disposição das prateleiras de forma dinâmica;  

• Clareza na sinalização dos produtos;  

• Separação por grupos ou seção em que se enquadram;  

• Arranjo por ordem alfabética. 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 04 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 04 

Liberação de Produtos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Liberar os produtos conforme necessidade de cada setor.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV.  

 

Etapas do Processo:  
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• Recebimento de solicitação pelo sistema MV;  

• Conferência pela farmácia da solicitação;  

• Separação dos produtos; 

• Atendimento da solicitação pelo sistema;  

• Entrega dos produtos ao responsável pela solicitação.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 05 -DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 05 

Dispensação de Medicamentos 

 

Farmácia 

 EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia (sob 
supervisão) 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  



 

  

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS – 07/2021 PÁGINA | 3993  

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

• Garantir a correta dispensação de medicamentos.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; prescrição médica.  

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento da prescrição solicitada pelo sistema MV;  

• Triagem da prescrição médica pelo farmacêutico;  

• Separação da medicação; 

• Atendimento da prescrição pelo sistema MV; 

• Entrega e conferência da medicação, lote e validade.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 06 - REGISTRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE 

MEDICAMENTOS NOS LIVROS DE PSICOTRÓPICOS 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 06 

Registro das Entradas e Saídas de Medicamentos nos Livros 
de Psicotrópicos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Registrar nos Livros de Psicotrópicos abertos na SUVISA todas as entradas e saídas de 

medicamentos que constam na Portaria nº 344/1998, no livro corresponde (conforme 

 lista constante na Portaria nº 344/1998).  

Recursos necessários:  

• Materiais de expediente; prescrição MV; livros de psicotrópicos.  

 

Etapas do Processo:  

• Após a conferência das NF, entrada no sistema MV pelo almoxarifado e transferência dos 

medicamentos para a Farmácia, dar entrada de acordo com a NF no livro correspondente 

(conforme lista constante na Portaria nº 344/1998); 

• Após o recebimento da prescrição médica feita via sistema MV, a baixa do medicamento 

no sistema, conferência do lote e validade e realização da dispensação, dar saída de 

acordo com a prescrição médica no livro correspondente (conforme lista constante na 

Portaria nº 344/1998). 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 07 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPRAS 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 07 

Solicitação de Produtos para Compras  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Repor o estoque para atender às necessidades dos setores e evitar possíveis faltas.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  
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• Identificar os produtos que estão em falta e em pequenas quantidades no estoque;  

• Fazer a solicitação de compras pelo MV;  

• Encaminhar o número da solicitação para o almoxarifado, via e-mail, para que enviem ao 

setor responsável pelas compras. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 08 - CONFERÊNCIA DAS VALIDADES 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 08 

Conferência das Validades  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  
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• Garantir a perda mínima de produtos.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Puxar relatório pelo MV dos produtos que estão próximos do vencimento;  

• Deixá-los mais a frente na prateleira para serem dispensados primeiro;  

• Entregar relatório com os produtos próximos de vencimento para a coordenadora da 

enfermagem para que deem prioridade a eles e assim evitar a perda dos mesmos;  

•  Enviar relatório com os produtos próximos de vencimento para o responsável pelas 

compras para que o mesmo veja a possibilidade de troca com outra Unidade; 

• Retirar os produtos vencidos das prateleiras e armazená-los em local apropriado até o 

recolhimento; 

• Dar baixa dos produtos vencidos no sistema e solicitar conferência da coordenação; 

• Fazer uma planilha com as perdas para ser entregue para a empresa responsável pela 

incineração; 

• Entregar os produtos vencidos para a empresa responsável pela incineração e armazenar 

uma cópia com assinatura do recolhimento;  

• Os psicotrópicos vencidos devem ser enviados para a SUVISA, com relatório realizado pela 

Farmacêutica dos vencidos com dados completos da medicação; após enviados dar baixa 

no livro correspondente de acordo com documento entregue pela SUVISA.  

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 09 - CONFERÊNCIA DE ESTOQUE 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 09 

Conferência de Estoque 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Certificar que o relatório de estoque do MV confere com o estoque físico, mantendo o 

controle adequado e identificando possíveis erros.  

 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Envio do relatório de posição de estoque para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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POP 10 - RELATÓRIO DE SAÍDAS MENSAIS 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 10 

Relatório de Saídas Mensais  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Proporcionar uma visão aprofundada das movimentações de cada setor e auxiliar no 

controle financeiro. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo, tabelas 

padronizadas. 

 

Etapas do Processo:  

• Puxar os relatórios de saídas por setor e por paciente do mês anterior, tanto da Farmácia 

como dos Carrinhos de Emergência pelo sistema MV;  

• Confecção de planilha que contenha os medicamentos e materiais e as respectivas 

quantidades e valores unitários que saíram no determinado mês para cada setor;  

• Preenchimento da planilha de projeto de custo (disponibilizada pelo Diretor Financeiro) 

com a quantidade de itens que saíram por setor;  

• Envio dos relatórios e planilhas para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 11 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 11 

Realização de Inventário  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle correto de estoque. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV.  

 

Etapas do Processo:  
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• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Iniciar o inventário conforme o estoque presente na farmácia;  

• No sistema MV, começar com a ABERTURA DO INVENTÁRIO, onde serão digitados 

todos os produtos com estoque na farmácia através dos códigos preexistentes, após 

digitados e salvos todos os produtos anotar o código gerado;  

• Em seguida ir em DIGITAÇÃO DE PRODUTOS, informar o código gerado no item anterior 

e digitar novamente todos os produtos, mas dessa vez com lote, validade e quantidade;  

• Posteriormente ir em GERAÇÃO DO INVENTÁRIO, digitar o código já gerado e finalizar 

o inventário. 

Periodicidade: Anualmente ou em alguma situação excepcional 
solicitada pela diretoria. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 12 - REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 12 

Registro de Temperatura e Umidade  

 

Farmácia 

 EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia Emissão: 09/09/21 
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Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle de temperatura e umidade do ambiente da Farmácia, sala dos 

controlados e câmara fria. 

Recursos necessários:  

• Tabela de registro de temperatura; materiais de expediente; termohigrômetro, câmara fria.  

 

Etapas do Processo:  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 

e a umidade identificada no termo higrômetro presente no ambiente da farmácia;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 

e a umidade identificada no termo higrômetro presente na sala dos controlados;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima emínima 

identificada na câmara fria; 

• Observar as especificações definidas em cada planilha e se houver alguma irregularidade 

determinar o motivo e resolver o problema;  

• As temperaturas e umidades devem ser anotados três vezes ao dia (ao chegar na Unidade, 

antes de ir para o almoço e antes de terminar o expediente).  

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 13 - CONFERÊNCIA DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIAS 

Rotina/Procedimento  

  

 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 13 

Conferência dos Carrinhos de Emergências  
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 Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle periódico da quantidade e validade dos medicamentos e materiais 

presentes nos carrinhos de emergências.  

Recursos necessários:  

• Chek list; lacres, materiais de expediente; computador, carrinhos de emergência. 

 

Etapas do Processo:  

• Imprimir o chek list correspondente de cada carrinho; 

• Retirar o lacre e anotar o número do lacre retirado no chek list;  

• Conferir a quantidade de cada produto e a validade de acordo com o chek list;  

• Se houver algum produto próximo de vencer retirar do carrinho e realizar a reposição do 

produto com validade estendida e atualizar a planilha de validades;  

• Lacrar o carrinho com novo lacre e anotar o número do lacre colocado no check list que 

deverá ser assinado pela Farmacêutica responsável; 

• Guardar o check list na Farmácia em pasta específica. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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POP 14 - REPOSIÇÃO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 14 

Reposição dos Carrinhos de Emergência 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Equipe da Enfermagem. 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o estoque completo e adequado dos Carrinhos de Emergência.  

Recursos necessários:  

• Computador; lacres, materiais de expediente; sistema MV; carrinhos de emergências. 

 

Etapas do Processo:  

• Se houver a retirada de algum item com validade próxima, o mesmo deve ser 

encaminhado à Farmácia, onde a Farmacêutica dará baixa do item no estoque do carrinho 

correspondente e armazenará o produto para descarte juntamente com os produtos 

vencidos da Farmácia; além disso fará a reposição do item com outro de validade 

estendida; 

• Se houver a utilização de algum produto do carrinho, a equipe de enfermagem deverá 

informar e solicitar à Farmácia os itens utilizados para que seja feita a reposição; bem 

como fazer a solicitação pelo MV dos itens utilizados para o carrinho que foi aberto; 

• Em ambos os casos a Farmacêutica fará a transferência de estoque da Farmácia para o 

estoque do Carrinho correspondente;  

• Em caso de medicamentos o médico responsável deverá fazer a prescrição do 

medicamento utilizado para justificar a transferência de estoque. 

Periodicidade: Sempre que algum carrinho for usado.  
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

 

Este setor é de responsabilidade tanto do hospital  quanto da empresa terceirizada, cada 

qual suprindo as salas de exame e agendas sob sua responsabilidade.  

A requisição é feita pela Chefia de Enfermagem, devendo ser realizada em impresso 

próprio.  

O material é entregue no Setor, armazenado e utilizado com controle criterioso da data 

de validade de cada um.  

 

Deve controlar rigorosamente a data de validade do material esterilizado do Setor, que é 

utilizado para os procedimentos de intervenção.  

O material vencido é relacionado em impresso de Controle diário de material esterilizado 

(cubas rim, caixas de curativos, compressas e campos fenestrados) e entregue na CME, 

assim como o utilizado diariamente.  

 

Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a planilha.  

A equipe de enfermagem deve abrir o relatório diariamente para registrar as 

intercorrências, e o sumário ao final de cada plantão, com o nome legível e assinatura 

com COREN.  

Comunicar ao Medico Ultrassonografista do Pronto Socorro a presença de exames 

pendentes: pronto socorro, pré-parto, casa da gestante, alojamento conjunto e algum 

outro exame que foi pedido na emergência.  
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Há um funcionário fixo para a limpeza de área de toda a Unidade, onde diariamente retira 

o lixo e mantém a área limpa.  

É responsável pelo abastecimento diário do material (papel toalha, papel higiênico e 

sabão dispensador).  

Na limpeza terminal semanal é solicitado o auxilio de mais um funcionário. Obs. Há uma 

empresa responsável pelo serviço. 

 

Amor F, Vaccaro H, Alcázar JL, León M, Craig JM, Martinez J.Gynecologic imaging 

reporting and data system: a new proposal for classifying adnexal masses on the basis of 

sonographic findings. J Ultrasound Med. 2009 Mar;28(3):285  

Pastore AR. Massas anexiais complexas. In Pastore AR & Cerri GG, Ultrassonografia em 

Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed.Editora Revinter- RJ, 2010, p.1053-59.  

Rumack CM, Wilson SR, Chrboneau JW. Ultrassonografia Ginecológica. In Tratado de 

Ultrassonografia Diagnóstica,3ªediçao.Editora Elsevier- Rio de Janeiro,2006 p.527-87.  

Timmerman D, Testa AC, Bourne T, Ameye L, Jurkovic D, Van Holsbeke C, Paladini D, Van 

Calster B, Vergote I, Van Huffel S, Valentin L. Simple ultrasound-based rules for the 

diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Jun;31(6):681-90  

Timmerman D, Valentin L, Bourne TH, Collins WP, Verrelst H, Vergote I; International 

Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group.Terms, definitions and measurements to describe 

the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International 

Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 ;16:500-5. 

 

 

60. OBJETIVO 

1.1. Prevenção de infecções do trato respiratório, auxiliar no controle e diagnóstico destas 

patologias, bem como oferecer subsídios para elaboração de indicadores de saúde. 

61. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas os setores onde houver pacientes em uso de 

ventilação mecânica. 

62. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
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3.2. PAV: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

3.3. VM: Ventilador mecânico 

3.4. UTI: Unidade de Terapia Intensiva 

3.5. Pneumonia: Infecção pulmonar identificada pela utilização de uma combinação de 

critérios: imagem radiológica, clínicos e laboratoriais. 

3.6. Pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV): pneumonia em paciente em 

ventilação mecânica (VM) por um período maior que dois dias de calendário (sendo que o 

D1 é o dia de início da VM) e que na data da infecção o paciente estava em VM ou o 

ventilador mecânico havia sido removido no dia anterior. 

3.7. Ventilador mecânico (VM): é definido como o dispositivo utilizado para auxiliar ou 

controlar a respiração de forma contínua, inclusive no período de desmame, por meio de 

traqueostomia ou intubação endotraqueal. Dispositivos utilizados para expansão pulmonar 

não são considerados ventiladores (ex. Pressão positiva contínua em vias aéreas – Continuou 

Positive Airway Pressure – CPAP), exceto se utilizados na traqueostomia ou pela cânula 

endotraqueal. 

3.8. PNEUMONIA DEFINIDA CLINICAMENTE: Paciente com doença cardíaca ou 

pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um dos seguintes 

achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; Opacificação;  Cavitação E pelo 

menos UM dos sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38°c), sem outra causa associada; 

Leucopenia (< 4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 cel/mm3); Alteração do nível de 

consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos E pelo menos DOIS dos sinais 

e sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção 

ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração; Piora da 

troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240 ou aumento da oferta de 

oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); Ausculta com roncos ou estertores; ∙ 

Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia. 

3.9. PNEUMONIA DEFINIDA MICROBIOLOGICAMENTe: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um 

dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; Opacificação; 

Cavitação E Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre (temperatura > 38ºC), 

sem outra causa associada; Leucopenia (<  4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 

cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 
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anos E pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: surgimento de secreção purulenta 

ou mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou 

aumento da necessidade de aspiração; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por 

exemplo PaO2/ FiO2 < 240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros 

ventilatórios); Ausculta com roncos ou estertores; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

taquipneia Pelo menos UM dos resultados abaixo: Hemocultura positiva, sem outro foco de 

infecção; Cultura positiva do líquido pleural; Cultura quantitativa positiva de secreção 

pulmonar obtida por procedimento com menor potencial de contaminação (ex: lavado 

broncoalveolar e escovado protegido); Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar achado 

de ≥5% leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias 

intracelulares); Cultura positiva de tecido pulmonar; Exame histopatológico mostrando 

pelo menos uma das seguintes evidências de pneumonia: Formação de abscesso ou foco de 

consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos; Evidência 

de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas, Virus, Bordetella, 

Legionella, Chlamydophila ou Mycoplasma identificados a partir de cultura de secreção ou 

tecido pulmonar ou identificados por teste microbiológico realizado para fins de 

diagnóstico clínico ou tratamento; Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para 

patógeno (exemplo: influenza, Chlamydophila ); Aumento de 4 vezes nos valores de IGG 

na sorologia para Legionella. pneumophila sorogrupo I titulada ≥ 1:128 na fase aguda e 

convalescença por imunofluorescência indireta; Detecção de antígeno de Legionella 

pneumophila sorogrupo I em urina. 

3.9. PNEUMONIA EM PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS: Paciente com doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um 

dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; Opacificação; 

Cavitação; Pneumocele, em crianças menores de 1 ano E pelo menos UM dos seguintes 

sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38ºC), sem outra causa associada; Alteração do 

nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos; Surgimento de 

secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da secreção 

ou aumento da necessidade de aspiração; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

taquipneia; Ausculta de roncos ou estertores; Piora da troca gasosa (dessaturação, como 

por exemplo PaO2/ FiO2 < 240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos 

parâmetros ventilatórios); Hemoptise; Dor pleurítica. E pelo menos UM dos resultados 

abaixo: Hemocultura positiva, sem outro foco de infecção; Cultura positiva do líquido 

pleural; Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento com 

menor potencial de contaminação (lavado broncoalveolar e escovado protegido); Na 
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bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de ≥5% leucócitos e macrófagos contendo 

microrganismos (presença de bactérias intracelulares); Cultura positiva de tecido 

pulmonar; Exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes evidências de 

pneumonia: Formação de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de 

polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos; Evidência de invasão de parênquima 

pulmonar por hifas ou pseudo-hifas. Vírus, Bordetella, Legionella, Chlamydophila ou 

Mycoplasma identificados a partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou 

identificados por teste microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou 

tratamento; Aumento de 4 vezes nos valores de IGG na sorologia para patógeno (exemplo: 

influenza, Chlamydophila); Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para 

Legionella pneumophila sorogrupo I titulada >1:128 na fase aguda e convalescença por 

imunofluorescência indireta; Detecção de antígeno de Legionella pneumophila sorogrupo I 

em urina; Identificação de Candida spp. em amostra de sangue e de secreção respiratória 

(escarro, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar ou escovado protegido); Ev idência 

de fungo em amostra obtida por procedimento com menor potencial de contaminação  (ex: 

lavado broncoalveolar ou escovado protegido) de uma das seguintes: Exame de microscopia 

direta; Cultura positiva de fungo; Teste diagnostico laboratorial (não cultura). 

3.10. PNEUMONIA EM CRIANÇAS > 4 SEMANAS E ≤ 1 ANO: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um 

dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado persistente novo ou 

progressivo; Opacificação; Cavitação; Pneumatocele E piora da troca gasosa (dessaturação, 

como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos 

parâmetros ventilatórios) E pelo menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas: Instabilidade 

térmica; Leucopenia (≤4000 cel/mm3) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³) e desvio a 

esquerda (≥ 10% bastonetes); Surgimento de secreção purulenta ou mudança das 

características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da 

necessidade de aspiração; Apneia, taquipneia, batimento de asa de nariz e tiragem 

intercostal; Ausculta com sibilos, roncos ou estertores; Tosse; Bradicardia (< 100bmp) ou 

taquicardia (> 170bpm). 

3.11. PNEUMONIA CRIANÇAS > 1 ANO E < 12 ANOS: Paciente COM doença cardíaca 

ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um dos seguintes 

achados, persistentes, novos ou progressivos: ∙ Infiltrado persistente novo ou progressivo; 

∙ Opacificação; Cavitação E pelo menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas: Febre 

(temperatura: >38ºC); Leucopenia (≤  4000 cel/mm³) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³); 

Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento 
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da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração; Início ou piora da tosse 

ou dispneia ou apneia ou  taquipneia; Ausculta com roncos ou estertores; Piora da troca 

gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/FiO2<240, ou aumento da oferta de 

oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios).  

63. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais de saúde que estão ligados à 

assistência aos pacientes em ventilação mecânica. 

64. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de ventilação mecânica. 

65. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Conjunto de práticas recomendadas baseadas nas recomendações da ANVISA, a serem 

implantadas para a prevenção de PAV. A abordagem é mais bem sucedida quando todas as 

práticas são executadas em conjunto, seguindo a estratégia do "tudo ou nada”. 

6.2. As práticas recomendadas são: 

6.2.1. Elevar da cabeceira da cama a 30 a 45°; 

6.2.2. Diminuir sedação; 

6.2.3. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia; 

6.2.4. Cuidados com o circuito do ventilador; 

6.2.5. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg; 

6.2.6. Verificar diariamente a possibilidade de extubação; 

6.2. Manter cabeceira da cama 30 a 45°: A VM está associada a altas taxas de 

pneumonia, pois o tubo endotraqueal inibe mecanismos de defesa importantes do trato 

respiratório superior, contribui com a produção e acúmulo de secreções da orofaringe, 

inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma fonte de infecção. A colonização da 

orofaringe e estômago com microrganismos patogênicos parece preceder o 

desenvolvimento da PAV. A utilização de bloqueadores dos receptores de histamina para 

prevenção de úlcera gástrica altera o pH do suco gástrico, o que facilita a colonização por 

microrganismos patogênicos, além da presença da sonda nasogástrica que facilita o refluxo 

das bactérias do estômago. Por estas razões, parece lógico que o posicionamento 

inadequado do paciente possa impactar no surgimento da pneumonia. Além disto, o 

posicionamento do paciente em decúbito elevado pode favorecer também a ventilação 

espontânea. Não há dados suficientes para afirmar que a recomendação de manter 
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pacientes com a cabeceira elevada em 30 a 45˚ tenha impacto significativo na redução da 

PAV ou mortalidade. Porém, em função de ser uma medida simples, de fácil aplicabilidade, 

com baixo risco de complicação, nenhum custo e um benefício potencial, no último 

compêndio de estratégias de prevenção de PAV, publicado pelo SHEA em 2014, esta 

medida, classificada como uma medida básica foi recomendada. Ainda não está claro 

também, se a elevação do decúbito apenas a 30° é suficiente, mas parece ser mais 

aceitável para pacientes com menor grau de sedação e possibilita maior adesão ao 

posicionamento adequado. A utilização do decúbito elevado diminui a incidência de PAV 

especialmente em pacientes recebendo nutrição enteral. Outra razão para desta 

intervenção é a melhoria dos parâmetros ventilatórios em comparação com a posição 

supina.  

6.3. Diminuir sedação: recomenda-se adequar diariamente o nível de sedação e o teste 

de respiração espontânea. A utilização da menor dose possível de sedação e a avaliação da 

prontidão do paciente para a extubação tem sido correlacionada com a redução do tempo 

de ventilação mecânica e, consequentemente, a uma redução na taxa de PAV. A escolha 

dos tipos de fármacos, intensidade e duração da sedação estão associadas com o risco 

aumentado das taxas de eventos, que incluem: delírio, imobilidade, infecção, eventos 

associados à VM, tempo prolongado de ventilação mecânica, aumento do tempo de 

internação e morte. A diminuição do nível de sedação, que deve ser buscada diariamente, 

e do tempo de sedação pode contribuir para um menor tempo de intubação e possivelmente 

com menor mortalidade. Já a interrupção diária da sedação pode apresentar alguns riscos, 

como por exemplo, a extubação acidental. O aumento do nível de dor e ansiedade leva a 

possibilidade de assincronia com a ventilação, o que pode gerar períodos de dessaturação. 

Deve ser realizado diariamente o questionamento sobre a necessidade do suporte 

respiratório com VM invasiva. A avaliação das causas que levaram ao uso da prótese 

mecânica e a situação do paciente podem sinalizar se há condições para a submetê-lo ao 

teste de respiração espontânea. A adequação do nível de sedação pode contribuir para a 

suspensão dos sedativos, melhor avaliação da presença de dor e para a suspensão dos 

opioides utilizados para analgesia, contribuindo assim, para aumentar as chances da 

colocar o paciente em teste de respiração espontânea. Estas ações contribuem para o 

maior sucesso na retirada de prótese ventilatória. 

6.4. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia: a importância dos cuidados bucais em 

pacientes sob terapia intensiva tem sido alvo de inúmeras investigações e os resultados 

alertam para a necessidade de se implantar diretrizes adequadas e seguras. Na última 

publicação do SHEA de 2014, a utilização de clorexidine 0,12% para higiene oral foi 
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classificada como medida de efeito moderado. A Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia (SBPT) recomenda a descontaminação da cavidade bucal com 

Clorexidina na prevenção de PAV, em pacientes sob ventilação mecânica. Diversos 

estudos têm demonstrado redução das Pneumonias. Associadas à Ventilação 

Mecânica quando a higiene oral é realizada com clorexidina veículo oral (0,12% não 

alcoólico). Desta forma, recomendamos essa medida como parte do Bundle entendendo 

que, segundo a ANVISA, quando aplicada em conjunto com outras medidas, pode ter um 

efeito positivo para redução de PAV.  

6.5. Cuidados com o circuito do ventilador: a troca do circuito respiratório deve ser 

realizada apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. 

Esta recomendação é classificada como qualidade da evidência I, pela SHEA. 

Portanto, não é recomendada a troca rotineira deste dispositivo. Não há 

recomendações específicas em relação ao tempo que o circuito pode ficar montado, 

aguardando a internação do paciente. Mas, segundo estudos, recomenda-se reduzir 

os riscos de contaminação dos circuitos; por exemplo: no momento do preparo do 

leito/box, conectar o circuito respiratório no ventilador e proceder o teste do 

equipamento; depois disto, embalar o mesmo no próprio saco plástico que 

acondicionava o circuito, identificar com fita adesiva (limpo e testado - datar e 

assinar). Para que este circuito esteja seguro para uso, é fundamental que esteja 

acondicionado. 

6.6. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O: A manutenção da correta pressão 

de cuff (Pcuff) nos pacientes submetidos à ventilação mecânica é essencial. Excessiva 

pressão pode comprometer a microcirculação da mucosa traqueal e causar lesões 

isquêmicas, porém se a pressão for insuficiente, pode haver dificuldade na ventilação 

com pressão positiva e passagem da secreção subglótica por entre o tubo e a 

traqueia (microaspiração). Recomenda-se, portanto, que a pressão do cuff permaneça 

entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH2O (quando utilizado medidor de cuff). Evitar 

pressões do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH2O. 

6.7. Verificar diariamente a possibilidade de extubação: a fim de evitar/ prevenir a 

PAV o desmame da VM, e consequente extubação, deve ser tentado o mais rápido possível. 

A retirada precoce da ventilação mecânica em pacientes internados nestas unidades 
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pode exercer efeitos benéficos e redução no tempo de permanência e custos. 

Recomenda-se que a retirada do tubo endotraqueal seja realizada quando as 

condições clínicas permitirem. Alguns critérios clínicos para o desmame são: o motivo 

solucionado ou amenizado do início da ventilação mecânica; paciente sem hipersecreção 

(definida como a necessidade de aspiração > 2 h); tosse eficaz (PFE > 160 L/min) 

hemoglobina > 8-10 g/dL; adequada oxigenação (PaO2 /FiO2 > 150 mmHg ou SaO2 > 90% 

com FiO2 < 0,5); temperatura corporal <38,5-39,0°C; sem dependência de sedativos; sem 

dependência de agentes vasopressores; ausência de acidose (pH entre 7,35 e 7,45); 

ausência de distúrbios eletrolíticos; adequado balanço hídrico. 

66. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

67. EPI 

8.1. Não se aplica. 
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69. REGISTROS 

10.1. FOR.221.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO 

MECÂNICA (PAV) REV.001 

70. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não Conforme: Deixar de preencher o Bundle e/ou ações propostas. 

11.2. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente possível, 

entendendo que se o item foi realizado conforme o esperado marca-se: “CONFORME”, e 

em caso de não ter sido executado de maneira adequada marcar “NÃO CONFORME”, assim 

não deixar o formulário em branco. Caso algum item do Bundle estiver NC (não conforme), 
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deve-se alertar a equipe para proceder com as ações o quanto antes, para assim prevenir 

PAV. 

71. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Adesão ao Bundle de Manutenção para a prevenção de Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica (PAV); 

12.2. Taxa de Utilização de VM; 

12.3. Densidade de Incidência de PAV. 

72. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A pneumonia relacionada à assistência à saúde pode trazer grave repercussão 

para o paciente, é uma grave infecção que apresenta múltiplas causas e tem grande 

impacto nas taxas de morbimortalidade, tempo de internação hospitalar e aumento 

dos custos assistenciais. Diante disso, é fundamental a aplicação das várias medidas 

de prevenção apresentadas neste protocolo a fim de se prevenir a ocorrência de 

PAV. 
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