
  

 
Hospital Pelópidas Silveira 

IMIP / SES / SUS 
 
 
 
 
 
 

Pauta de Condutas  

 
 
 
 
 

Volume 4 

 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2019 
 
 
 
 

 



 
2019 - Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira - IMIP / SES / SUS. 
É permitida a reprodução total ou parcial dessa obra, desde que citada a fonte. 
 
Coordenação e organização: 
Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital Pelópidas Silveira - IMIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica 
Preparada pela Biblioteca Jorge Wanderley 

Hospital Pelópidas Silveira, HPS 
 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H828p     Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira    

Pauta de Condutas: volume 4 / Secretaria Estadual de Saúde, 
Sistema Único de Saúde, Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira, Hospital Pelópidas Silveira. - Recife: IMIP, 2019. 
229p.: il. - (Pautas de Condutas do Hospital Pelópidas Silveira; 4).  

 
ISBN 978-85-5525-024-8 

 
1. Protocolos clínicos. 2. Enfermagem. 3. Farmácia. 4. Neurocirurgia . 5. 

Nutrição. 6. Psicologia. 7. I. Pernambuco. Secretaria Estadual de Saúde. II. 
Sistema Único de Saúde. III. Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira. IV. Hospital Pelópidas Silveira. V. Título. 

 
 
CDD 610.6 

 



 
Hospital Metropolitano Oeste 

Pelópidas Silveira 
 

 
Governador de Pernambuco 

Paulo Henrique Saraiva Câmara 
 

Secretário de Saúde de Pernambuco 
André Longo 

 
Presidente do IMIP 

Silvia Rissin 
 

Superintendente Geral do IMIP 
Tereza de Jesus Campos Neta 

 
Superintendente do HPS 

Caio Souza Leão 
 

Diretor Médico HPS 
Carlos Japhet da Matta Albuquerque 

 
Diretor Administrativo Financeiro HPS 

Gilberto Falbo 
 

Diretora de Ensino e Pesquisa 
Carolina Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HOSPITAL METROPOLITANO OESTE PELÓPIDAS SILVEIRA  
 

Pauta de Condutas 
 
 
 
 
Comunicação Efetiva e Não-Violenta 
 
Comunicação efetiva é critério de segurança em Instituições de Saúde.  
Definida como Meta Internacional pela Organização Mundial de Saúde, a melhoria da 
comunicação entre profissionais de saúde envolve todos os tipos de comunicação existentes em 
uma Unidade: desde a troca de informações verbais à beira do leito - na passagem de turno de 
cada dia - ao debate, definição e adoção de uma rotina de cuidados em cada Setor; do registro 
do Plano Terapêutico em prontuário, às orientações de cuidados  após a alta para pacientes e 
cuidadores; da necessidade coletiva de publicações institucionais, à sua acessibilidade e 
circulação em uma comunidade que trabalha de modo interrelacionado e forma novos 
profissionais. 
Mas por que comunicação efetiva?  
Efetivo é o que se realiza, o que acontece de fato, é o que produz efeito. 
A comunicação que resulta em efeito em uma Instituição de Saúde é, por natureza, não-
violenta, já que parte do pressuposto que todos os indivíduos e todos os esforços têm um único 
objetivo: o bem estar do paciente.  
Nessa ótica, crenças pessoais, atitudes individualistas, práticas trazidas de outros locais são 
trocadas pela visão de grupo, por práticas construtivistas e inclusivas, balizadas para os recursos 
e disponibilidades existentes no local em que se está. 
Essa conscientização dissolve conflitos e gera um ambiente de trabalho menos desgastante e 
com atrito mínimo. 
A possibilidade de comunicar-se sem resultar em julgamento de valor, mas apenas do resultado 
que se almeja para o paciente, talvez seja uma das principais “profilaxias” do desgaste 
profissional e do burnout. 
A comunicação efetiva e não violenta em todas suas formas e em todas as esferas requer 
reflexão, consciência e treinamento.  
Embora seja óbvio que deve ser a ferramenta mais utilizada em uma Unidade de Saúde, como 
idéia, essa comunicação é nova e um conceito talvez nunca ouvido pela maioria dos 
profissionais de saúde que estão na prática hoje ou mesmo que estejam terminando sua 
formação. 
É celebrando (e treinando) a comunicação efetiva e não-violenta em uma Unidade Terciária 
Especializada de perfil Cárdio Neuro, que a Superintendência do Hospital Metropolitano Oeste 
Pelópidas Silveira IMIP-SES/SUS e suas Diretorias apresentam a quarta Pauta de Condutas HPS, 
concluindo um ciclo de Publicações Institucionais iniciado há 8 anos, na inauguração da Unidade.  
 
Carolina Martins 
Diretora de Ensino e Pesquisa 
Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira IMIP/SES/SUS 
Existimos e Sabemos a Que Se Destina  
Na língua portuguesa o verbo acreditar assume várias formas e muitos significados.  
Acreditar diz respeito àquele que fala. Nesse sentido, significa aceitar, ficar convencido, confiar. Assim, 
acreditar no sentido primário – aquele que mexe com a gente - implica admitir como verdadeiro; aceitar 
como real; convencer-se da existência de alguma coisa. Uma transformaçde acreditar. É comum hoje se 
buscar o  
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I. FLUXO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

 
1. Solicitação de Transfusional Sanguínea (Dados Completos) para Prescrição Médica. 
2. Agência Transfusional coleta amostra do paciente. 
3. Agência Transfusional realiza exames imunohematológicos (compatibilização hemocomponente X 
Paciente). 
4. Liberação do hemocomponente para o setor solicitante. 
5. Verificação dos sinais vitais do paciente pela equipe de enfermagem do setor solicitante. 
6. Infusão do hemocomponente realizada pelo enfermeiro do setor solicitante. 
7. Se reação transfusional. Notificação pelo Enfermeiro/Médico entrar em contato com a Agência 
Transfusional. 
8. Agência Transfusional coleta amostra do paciente pós transfusão. 
9. Agência Transfusional encaminha a notificação para Gerência de Risco. 
10. Regência notifica a Vigilância Sanitária. 

                                     11. Vigilância Sanitária. 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agência Transfusional/Coleta Amostra 

Compatibilização (Bolsa/Paciente) 

Entrega do Hemocomponente Verificação dos SSVV do 

Paciente. 

Téc. Enfermagem 

Infusão Hemocomponente 

Enfermeiro 
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Notificação 

Médico/Enfermeiro 

Agência Transfusional 
Gerência de 
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Vigilância 
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Solicitação de Transfusão Sanguínea 
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II. FLUXO DE PROBLEMAS IMUNOHEMATOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Solicitação de transfusão sanguínea. Prescrição médica de hemocomponente 
2. Coleta Amostra Agência Transfusional HPS 
3. Realização de testes imunohematológicos (pesquisa de anticorpos irregulares, classificação, prova cruzada). 
4. Testes Imunohematológicos negativos para bolsa compatibilizada e liberada 
5. Testes imunohematológicos positivos. Coleta de novas amostras (2 sem anticoagulante e 1 tubo com EDTA). 
6. Repetição dos testes imunohematológicos pela Agência Transfusional HPS 
7. Encaminhar amostra para estudo no hemope (Tempo Indeterminado) 
8. Após liberado resultado o médico assistente assina o termo de responsabilidade atestando ciência dos problemas imunohematológicos do paciente. 
9. Conduta médica para hemocomponentes modificado. 

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS 
HEMOCOMPONENTE 

LIBERADO 

NOVA AMOSTRA 
PACIENTE AGÊNCIA 

TRANSFUSIONAL 

REPETIÇÃO 
AGÊNCIA 

TRANSFUSIONAL 

ENCAMINHAR 
AMOSTRA PARA 

HEMOPE(ESTUDO) 

TERMO DE 
RESPONSABILIDADE 

MÉDICA 

Conduta de 
Hemocomponente 

modificado 

2 

3 
4 

5 6 

7 
8 9 

1 

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 
HPS 

SOLICITAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 

(MÉDICO) 
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III. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Solicitação de transfusão sanguínea (STS). Prescrição Médica 
2. Verificar o estoque disponível dos hemocomponentes Agência Transfusional HPS. 
3. Não tendo hemocomponentes disponível em estoque da Agência Transfusional, solicitar ao HEMOPE. 
4. Busca da Agência Transfusional do hemocomponente liberado pelo HEMOPE. 
5. O Hemope disponibilizando, contatar com o médico assistente para liberar Heterogrupo. 
6. Não liberação de heterogrupo pelo médico assistente, pedir ao HEMOPE termo de negativa. 
7. Duas opções; Buscar na rede IMIP-Agência Transfusional, Hospital Miguel Arraes e Hospital Dom Helder. 

8. Hemocentro Particular
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Pauta de Condutas 
 
 

 

CONDUTAS EM CCIRAS 

 
 

 
I. ENVASAMENTO E CONTROLE DO DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL E 

SABÃO LÍQUIDO 

II. NORMA PARA UTILIZAÇÃO DE ROUPA PRIVATIVA 

III. RECOMENDAÇÕES PARA PERÍODO DE TROCA DE DISPOSITIVOS  

IV. UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE PARA LIMPEZA (ANIOSURF NPC) NA 
LIMPEZA TERMINAL DOS LEITOS 

V. UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE PARA LIMPEZA (ANIOSURF NPC) NA 
LIMPEZA CONCORRENTE DOS LEITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
C

IR
A

S 
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I. ENVASAMENTO E CONTROLE DO DISPENSADOR DE ÁLCOOL 

EM GEL E SABÃO LÍQUIDO 
 

 

OBJETIVO: 

Definir rotina da limpeza, envasamento e controle dos dispensadores de álcool em gel e sabão 
líquido 

 

COMPETÊNCIA: 

Funcionários terceirizados responsáveis pela limpeza e supervisora da limpeza 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1. Padronizar condutas relacionadas à limpeza, envasamento e controle dos dispensadores 
2. Diminuir a contaminação do produto 
3. Promover uma higienização das mãos mais segura 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Sabão neutro 
 Fibra branca 
 Álcool a 70% 
 Pano de limpeza descartável (02 unidades) 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

No processo de limpeza da parte interna e envase dos dispensadores, o funcionário deverá: 

1. Higienizar as mãos utilizando sabão neutro e água 

2. Usar EPI‟s: touca, máscara e luva de cano curto na cor azul 

3. Desprezar o conteúdo restante dos dispensadores (Figuras 1, 2 e 3). Lavar o interior dos 
dispensadores utilizando água, sabão neutro e a fibra branca 

4. Secar a parte interna dos dispensadores com um pano de limpeza descartável 

5. Realizar em seguida, a desinfecção com outro pano de limpeza descartável e álcool a 
70%.Deverá ser feito a fricção por três vezes 

6. Colocar conteúdo mínimo de 05 cm (três dedos) do material em cada tipo de dispensador 
(sabão neutro ou álcool em gel) ou de acordo com a necessidade de cada setor 

7. Deverá ser realizada a limpeza interna dos dispensadores a cada 07 dias, ou antes, caso 
todo o conteúdo tenha sido utilizado 

8. Nunca completar o conteúdo do recipiente antes do seu término, devido ao risco de 
contaminação 

9. Deverá preencher a etiqueta padrão HPS (Figura 4) para o controle da validade da limpeza 
interna e do material reposto. Com informações da data do envase, próxima limpeza e 
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funcionário responsável. A etiqueta deverá ser fixada na parte superior dos dispensadores 
(Figura 5) 

10. Manter os registros visíveis e legíveis 

11. Deverá ocorrer fiscalização semanal da rotina de limpeza pela supervisora responsável 

Obs: 

A limpeza da parte externa dos dispensadores (sabão neutro ou álcool em gel) deverá ser feita 
diariamente utilizando aniosurf e pano de limpeza descartável, fazendo parte da limpeza 
concorrente do setor. 
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II. NORMA PARA UTILIZAÇÃO DE ROUPA PRIVATIVA 
 
 

OBJETIVO: 

Estabelecer as normas e orientações destinadas ao uso adequado da vestimenta privativa em 
setores fechados HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe multidisciplinar alocada nos setores fechados do HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico, CME, UTI, SR e Hemodinâmica 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Com o objetivo de proteger os profissionais de saúde HPS e garantir disponibilidade e 
reabastecimento de recursos, fica determinado que as roupas privativas são restritas para uso 
nos setores a que se destinam 

 

DEFINIÇÃO DAS DIFERENTES VESTIMENTAS: 

 Paramentação com roupas estéreis: as roupas estéreis são utilizadas para prevenir a 
contaminação do campo operatório. Todas as pessoas que entram em campo operatório, 
bem como aquelas que manipulam os materiais e instrumentais estéreis - como é o caso 
do instrumentador cirúrgico - devem usar aventais e luvas estéreis 

 Uniforme: padronização do vestuário social, de uso nas diversas áreas da Instituição. 
Exemplos: recepção, manutenção 

 Vestimenta de trabalho: vestimenta de uso privativo para execução de atividades de 
atenção ao paciente, com probabilidade de contato com matéria orgânica. Exemplos: 
Centro Cirúrgico e UTI 

 EPI: equipamento de proteção individual 

 

ORIENTAÇÕES: 

 A roupa privativa é de uso EXCLUSIVO do setor a que se destina. 
 É vedada sua utilização em áreas externas e comuns 
 Havendo inconformidade do profissional quanto ao cumprimento deste item, o mesmo 

será abordado por funcionário habilitado para orientar postura adequada, e notificar 
mediante formulário especifico, com ciência do envolvimento 

 Ao se ausentar do setor fechado, o profissional deverá usar a roupa de trabalho ou 
uniforme 

 Em casos de acompanhamento de pacientes intubados sob ventilação mecânica para 
transferência ou realização de exames, em que tempo seja essencial, a roupa privativa 
pode ser usada sob a bata HPS enquanto o profissional estiver exercendo a assistência, 
devendo obrigatoriamente trocar a roupa no retorno ao setor fechado 

 Uso inadequado das roupas privativas dificulta a reposição das mesmas nos setores em que 
seu uso é obrigatório 
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Obs.: 

A NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego adotada e cumprida no HPS, dispõe sobre o 
tema, “in verbis”: 

32.2.4.6 “Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem 
utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto 

32.2.4.6.1 A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. 

32.2.4.6.2 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais 

32.2.4.6.3 O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de 
vestimentas limpas e para deposição das usadas. 

32.2.4.6.4 A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, 
serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e 
quando houver contato direto da vestimenta. 

Com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. 

32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o 
imediato fornecimento ou reposição. 

 

III. RECOMENDAÇÕES PARA PERÍODO DE TROCA DE 
DISPOSITIVOS 

 

                                     
DISPOSITIVOS 

TEMPO MÁXIMO PARA TROCA 

 
CATETER VENOSO CENTRAL 

 
Não existe tempo determinado para troca, devendo ser 

retirado na presença de sinais flogísticos ou 

sepse de causa desconhecida 

 
CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISE 

 
Não existe tempo determinado para troca, devendo ser 

retirado na presença de sinais flogísticos ou 

sepse de causa desconhecida 

CATETER DE OXIGÊNIO 72 horas 

 
CATETER VENOSO PERIFÉRICO 

Em adultos em 72 horas quando confeccionado com 
teflon e 96 horas quando confeccionado com 

poliuretano 

COLOSTOMIAS 
O sistema deve ser trocado a cada 4 ou 5 dias 

DISPOSITIVO URINÁRIO 24 horas 

EQUIPO DE BIC (BOMBA INFUSÃO CONTÍNUA) 72 horas 

EQUIPO PARA CÂMERA GRADUADA (BURETA, MICROFIX, 

MED MED) 
72 horas 

EQUIPO DE CONEXÃO 2 E 4 VIAS 
72 horas 
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EQUIPO DE PVC MANUAL 72 horas 

EQUIPO PAM E PVC ONLINE 96 horas 

EXTENSOR DE SILICONE E DE LÁTEX PARA ASPIRAÇÃO 12 horas 

EXTENSOFIX 72 horas 

EXTENSOR DE SILICONE E DE LÁTEX PARA OXIGÊNIO 24 horas 

 
FRASCO COLETOR DE URINA-SISTEMA ABERTO 

72 horas e na presença de resíduos grumosos trocar a 
cada 24 horas 

FRASCO COM ÀGUA PARA ASPIRAÇÃO ORAL E 

TRAQUEAL 
A cada uso 

 
FILTRO HIGROSCÓPICO/ HIDROFÓBICO 

 Troca a cada 48 – 72 horas, apresentar sujidade e odor 

ou saturação do filtro 

 
 
 
 
 

KIT DE DRENAGEM TORÁCICA OU MEDIASTINO 

 
 Não existe recomendação de troca antes da suspensão 

da drenagem. 

 Mensurar e esvaziar o frasco sempre que for necessário,      

reutilizando desde que seja  seguida a técnica asséptica e 

utilizada água destilada estéril para refazer o selo d‟água. 

Caso não seja necessário o esvaziamento do 

coletor o selo d‟água deverá ser trocado a cada 24 

horas 

ILEOSTOMIAS E UROSTOMIAS 
 

O sistema deve ser trocado a cada 2 ou 3 dias 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO A cada uso 

 
 
 
 

SONDA NASOENTERAL 

 
6 meses de uso contínuo. Deve ser trocada por 
perfuração, obstrução ou indicação clínica sem 

reutilização. Para retiradas acidentais em até 07 dias de 
sua instalação e conforme análise criteriosa da 

integridade do produto, a 

mesma sonda poderá ser repassada caso contrário 

deverá ser substituída 

EQUIPO MACRO E MICRO GOTAS 
     72 horas e, sempre que ocorrer refluxo de 

sangue 

EQUIPO FOTOSSENSÍVEL 24 horas 

EQUIPO SIMPLES E DE BIC PARA HIDRATAÇÃO 72 horas 

 
 
 

EQUIPO PARA DROGAS LIPÍDICAS 

 
   A cada 24 horas do início da infusão. 

Exemplo: Nutrição Parenteral Total(NPT) e 
Nutrição   Parenteral Parcial (NPP). Deverá 

ser identificada a troca com etiqueta contendo 
a data de instalação 

EQUIPO DE DIETA ENTERAL (BIC / CONVENCIONAL) 24 horas 

            EQUIPO PARA MEDICAÇÕES 

INTERMITENTES E 

HEMOCONCENTRADOS 

Ao término de cada infusão 

EQUIPO E BURETA PARA ANTIBIÓTICO Ao término de cada infusão. 

EQUIPO COM INJETOR LATERAL 72 horas 
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SONDA NASOGÁSTRICA 

 
 Podem permanecer no paciente por longo tempo 

(5 meses ou mais), sendo necessária a troca 
somente quando apresentarem problemas como 

ruptura, obstrução ou mal funcionamento 

SONDA VESICAL DE DEMORA + 
COLETOR FECHADO 

Quando apresentar obstrução, vazamento, 
contaminação ou abertura do sistema 

 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% UTLIZADO NA MEDIÇÃO DE 
PAM E PVC 

24 horas 

TORNEIRINHA DE 3 VIAS 72 horas 

UMIDIFICADOR 24 horas 

 
VIDRO COLETOR DE ASPIRAÇÃO 

 Desprezar a secreção a cada aspiração e a cada 12 horas 

encaminhar ao CME 

 
PAUTA DE CONDUTAS VOLUME I, VIII CCIRAS (Pág. 99) 
 
 
 

IV. UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE PARA LIMPEZA (ANIOSURF NPC) 
NA LIMPEZA TERMINAL DOS  LEITOS 

 
 

OBJETIVO: 

Assegurar a qualidade e realização da limpeza terminal com desinfetante para limpeza (AnioSurf 
NPC)no momento do esvaziamento do leito no Hospital Pelópidas Silveira. 

 

COMPETÊNCIA: 

Funcionários terceirizados responsáveis pela limpeza (Interclean). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Padronizar a higienização terminal dos leitos utilizando o desinfetante para limpeza (AnioSurf 
NPC). 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Pano descartável de limpeza 

 Desinfetante para limpeza (AnioSurf NPC) 

 EPI‟s (luvas azul cano curto, máscara, óculos, avental e bota) e EPC‟s (placa sinalizadora) 

 Caneta piloto tinta lavável 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 
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1. LIMPEZA TERMINAL DOS LEITOS: 

2. Lavar as mãos com água e sabão; 

3. Realizar a limpeza prévia das luvas azul cano curto. 

4. Utilizar EPI‟s (luvas azul cano curto, máscara, óculos, avental e bota) e EPC‟s (placa 
sinalizadora); 

5. Seguir a ordem de limpeza/desinfecção correta: teto, paredes, mobiliários, cama e piso; 

Obs: A limpeza terminal do leito no teto e piso deve ser feita com o saneante fornecido pela 
empresa de limpeza terceirizada. 

6. Aplicar uma quantidade suficiente do desinfetante para limpeza (Aniosurf NPC) no pano 
descartável para limpeza, realizar o movimento unidirecional, de cima para baixo, abrangendo 
toda a superfície; 

7. Realizar a limpeza das luvas azul cano curto com água e sabão seguida da desinfecção com o 
saneante fornecido pela empresa; 

8. Lavar as mãos com água e sabão ao término do procedimento. 

9. Após o procedimento, o profissional deverá apagar na etiqueta a data da limpeza anterior 
com pano descartável para limpeza e desinfetante, preencher a etiqueta de CONTROLE DE 
HIGIENIZAÇÃO DO LEITO, utilizando a caneta piloto tinta lavável, com a nova data e horário 
da limpeza concorrente e seu nome, respeitando o espaço delimitado. 

10. Havendo presença de matéria orgânica, o procedimento devera ocorrer nas seguintes 
etapas: 

11. Substituir as luvas, retirando as luvas azul cano curto e colocando as luvas amarela cano 
curto; 

12. Aplicar uma quantidade suficiente do desinfetante para limpeza (Aniosurf NPC) no pano 
descartável para limpeza, realizar o movimento unidirecional, de cima para baixo, abrangendo 
toda a superfície; 

13. Após a remoção da matéria orgânica lavar as luvas amarelas com água e sabão seguida da 
desinfecção com o saneante fornecido pela empresa; 

14. Lavar as mãos com água e sabão, secá-las e colocar novamente as luvas azul cano curto; 

15. Reaplicar o desinfetante para limpeza (Aniosurf NPC) com um novo pano de limpeza 
descartável abrangendo toda a superfície; 

16. Lavar as mãos com água e sabão ao término do procedimento. 

17. Após o procedimento, o profissional deverá apagar na etiqueta a data da limpeza anterior 
com pano descartável para limpeza e desinfetante, preencher a etiqueta de CONTROLE DE 
HIGIENIZAÇÃO DO LEITO, utilizando a caneta piloto tinta lavável, com a nova data e horário 
da limpeza concorrente e seu nome, respeitando o espaço delimitado. 

 

ETIQUETA: 
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V. UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE PARA LIMPEZA (ANIOSURF NPC) 

NA LIMPEZA CONCORRENTE DOS LEITOS 
 
 

OBJETIVO: 

Assegurar a qualidade e realização da limpeza concorrente dos leitos com desinfetante para 
limpeza (AnioSurf NPC), a cada 12 horas, ou duas vezes ao dia, preferencialmente após o 
banho do paciente e entrada dos visitantes, de acordo com a rotina de cada setor no Hospital 
Pelópidas Silveira. 

 

COMPETÊNCIA: 

Técnico de Enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Padronizar a higienização concorrente dos leitos utilizando o desinfetante para limpeza 
(AnioSurf NPC), a cada 12 horas, ou duas vezes ao dia, preferencialmente após o banho do 
paciente, de acordo com a rotina de cada setor no Hospital Pelópidas Silveira. 
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Pano descartável de limpeza 

 Desinfetante para limpeza (AnioSurf NPC) 

 EPI‟s (luvas de procedimento, máscara, touca e óculos) 

 Caneta piloto tinta lavável 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

1. LIMPEZA CONCORRENTE DOS LEITOS: 

2. Lavar as mãos com água e sabão; 

3. Utilizar EPI‟s (luvas de procedimento, máscara, touca e óculos); 

4. Seguir a ordem de limpeza/desinfecção correta: paredes, mobiliários e cama; 

5. Aplicar uma quantidade suficiente do desinfetante para limpeza (AnioSurf NPC) no pano 
descartável, realizar o movimento unidirecional, de cima para baixo, abrangendo toda a 
superfície; 

6. Retirar as luvas, lavar as mãos com água e sabão ao término do procedimento; 

7. Havendo presença de matéria orgânica, o procedimento deverá ocorrer nas seguintes 
etapas: 

8. Aplicar uma quantidade suficiente do desinfetante para limpeza (AnioSurf NPC) no pano 
descartável, realizar o movimento unidirecional, de cima para baixo, abrangendo toda a 
superfície; 

9. Após a remoção da matéria orgânica, retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos 
com água e sabão, colocar uma nova luva de procedimento para dar continuidade ao processo; 
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10. Reaplicar o desinfetante para limpeza (Aniosurf NPC) com um novo pano de limpeza 
descartável abrangendo toda a superfície, seguindo a mesma orientação do item 5; 

11. Lavar as mãos com água e sabão ao término do procedimento; 

12. APÓS o procedimento, o profissional deverá apagar na etiqueta a data da limpeza anterior 
com pano descartável para limpeza e desinfetante, preencher a etiqueta de CONTROLE DE 
HIGIENIZAÇÃO DO LEITO, utilizando a caneta piloto tinta lavável, com a nova data da 
limpeza concorrente e seu nome, respeitando o espaço delimitado e turno do profissional (D= 
diurno / N=noturno); 

 

ETIQUETA: 
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Pauta de Condutas 

 

 
 

CONDUTAS EM ENFERMAGEM 

 
 
 

 
Temas 

 
 

I. ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO HPS 

II. AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA PELE E SOLICITAÇÃO DE PARECER 
CUIDADOS DA PELE HPS 

III. CONFERENCIA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOVOS NO HPS 

IV. CORRIGINDO ERROS DE DADOS DO PACIENTE DETECTADOS DURANTE 
O INTERNAMENTO HPS 

V. CUIDADOS DE ENFERMAGEM DIANTE DA REAÇÃO TRANSFUSIONAL 

VI. DEVOLUÇÃO DE MEDICAÇÃO Á FARMÁCIA HPS 

VII. FLUXO DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

VIII. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DE COMUNICADOS INSTITUCIONAIS 
HPS  

IX. FLUXO DE ENTREGA E RESGATE DE MATERIAIS EM CONTAINER DE 
PLÁSTICO NO CME-HPS 

X. FLUXO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PERTENCES, PRÓTESES 
E ÓRTESES DE PACIENTES HPS 

XI. GUIA PRÁTICO NO DESCARTE DE RESÍDUOS HPS 

XII. IDENTIFICAÇÃO DAS ENFERMARIAS HPS  

XIII. PAPEL DA ENFERMAGEM NO DESESCALONAMENTO DAS MEDICAÇÕES 
VENOSAS 

XIV. PLACA DE PREPARO PARA EXAMES/PROCEDIMENTOS 

XV. PLANO DE EVACUAÇÃO HPS  

XVI. PREVENÇÃO DE HIPOTERMIA  

XVII. RECONHECIMENTO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E MEDIDAS 
BÁSICAS 

XVIII. UTILIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO CARRO DE PARADA 
CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) 

E
N

F
E

R
M

A
G

E
M
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I. ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Padronizar o atendimento a parada cardiorrespiratória (PCR), ofertando um atendimento 
rápido e seguro, aumentando a chance de sucesso das manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) e qualidade no socorro ao paciente crítico HPS 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Qualquer membro do corpo clínico e administrativo HPS deve estar capacitado a reconhecer a 
parada cardiorrespiratória e iniciar esse atendimento. Esse documento normatiza as etapas 
subsequentes nesse atendimento 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

1. Acionando a equipe médica HPS 

Após o reconhecimento da Parada Cardiorrespiratória peça para que uma segunda pessoa 
acione a equipe médica. O contato com o médico deve ser realizado através dos seguintes 
ramais: 

Para PCR na Enfermaria 5° Andar Leste Acionar médico plantonista na SALA AMARELA 1 - RAMAL: 830394   

Para PCR nas Enfermarias 4° Andar e 5° Oeste Acionar médico plantonista na SALA AMARELA 2 - RAMAL: 830384 

Para PCR nas UTI´S, Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica Acionar MÉDICOS PRESENTES NOS SETORES 

Para PCR no Ambulatório, Radiologia diagnóstica, Refeitório, 
Prédio administrativo e outras dependências HPS 

Iniciar atendimento e transportar vítima à SALA VERMELHA HPS 

 

2. Passo a passo do atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória no HPS 

No HPS os profissionais que participam da RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR possuem 
atividades previamente definidas e dividem as atribuições do atendimento da seguinte forma: 
(Veja Diagrama Atividade dos Profissionais Envolvidos na Ressuscitação Cardiopulmonar HPS) 
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MEMBRO 1 
 

INICIAR/MANTER AS COMPRESSÕES TORÁCICAS DE ALTA 
QUALIDADE 

-Aplicar compressões torácicas com as mãos a uma FREQUÊNCIA de 
100 a 120/min e PROFUNDIDADE no mínimo 5 cm, até a chegada e 

preparação do desfibrilador  
 

RELAÇÃO COMPRESSÃO - VENTILAÇÃO SEM VIA AÉREA AVANÇADA 
- 30 compressões a cada 2 ventilações (30:2) 

- Reavaliar a cada 2 minutos 
 
 
 

RELAÇÃO COMPRESSÃO-VENTILAÇÃO COM VIA AÉREA AVANÇADA 
- Compressões  contínuas  e  1  ventilação  a   cada   6   segundos  (10 

respirações/min) 
- Reavaliar a cada 2 minutos 

 
 

NA SUBSTITUIÇÃO 

1. MONTAR O DESFIBRILADOR NO 
PACIENTE 

Os pacientes que estiverem sem 
monitorização cardíaca deve-se instalar o 
desfibrilador para identificar o ritmo cardíaco 

2. PREPARAR AS MEDICAÇÕES 
CONFORME ORIENTAÇÕES DA EQUIPE 
MÉDICA 

- Permanecer neste posto até o final da 
parada 
3.  CRONOMETRAR O TEMPO 

Parada cardiorrespiratória 

Medicações 

- Compressões 
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MEMBRO 2 

Aproximar o carro de parada cardiorrespiratória e posicionar a 
superfície rígida na vítima 
Ligar o desfibrilador 

 NA SUBSTITUIÇÃO 

 1. ASSUMIR AS COMPRESSÕES 

TORÁCICAS DE ALTA QUALIDADE 

 

UTILIZAR O DESFIBRILADOR ASSIM QUE ELE ESTIVER 

DISPONÍVEL 

Ligar o desfibrilador 

Verificar o ritmo cardíaco da vítima 

 

RITMO CHOCÁVEL 
RITMO NÃO CHOCÁVEL 

- Aplicar o gel nas pás 
- O médico posiciona as pás ao 
tórax da vítima 
- Solicita que todos se afastem 
da vítima e aplica o choque 
- Reiniciar RCP por 2 minutos 
até verificar o ritmo no 
desfibrilador 
- Continuar até que a vítima 
responda 

 

-Reiniciar imediatamente a 

RCP por 2 minutos 

 

MEMBRO 3 

 
1. REALIZAR VENTILAÇÃO COM MÁSCARA E AMBU ATÉ 

ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

- Intercalar 2 ventilações a cada 30 compressões 

- Atentar para  o  posicionamento  das  mãos  durante  a   
ventilação 

(técnica CE) 

 

2. AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

Após entubação, realizar ventilação a cada 6 
segundos (10 respirações/min) 

 

NA SUBSTITUIÇÃO 

 3. ASSUMIR AS COMPRESSÕES 
TORÁCICAS DE ALTA QUALIDADE 
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MEMBRO 4 

PUNCIONAR E FIXAR O ACESSO VENOSO (JELCO 18) EM MEMBRO 
SUPERIOR 
- Identificar o acesso venoso com data da punção, n° do jelco e 
nome do profissional que realizou a punção 

 
NA SUBSTITUIÇÃO 

 
1. ASSUMIR E VENTILAÇÃO COM AMBU 

INSTALAR ASPIRADOR AO VACUÔMETRO DE PAREDE 
 

INSTALAR OXÍMETRO DE PULSO 

ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR HPS 
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II. AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA PELE E SOLICITAÇÃO DE 

PARECER CUIDADOS DA PELE HPS 
 
 

OBJETIVO: 

1. Padronizar rotina de avaliação dos cuidados com a pele nos pacientes com Lesão por Pressão 
(LPP) no HPS 

2. Padronizar solicitação de parecer dos cuidados da pele HPS 

3. Realizar prescrição dos cuidados com a pele de acordo com a necessidade de cada paciente 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiro 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS onde se encontram pacientes internados. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Lesão por pressão (LPP) é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou 
outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera e pode ser 
dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação 
com o cisalhamento. É mais frequente em pacientes com idade avançada, alteração do nível 
consciência, déficit motor ou imobilidade por outras causas. 

Esse POP faz parte do Protocolo de Ação na Prevenção da LPP no HPS e objetiva melhoria da 
qualidade da assistência, redução da incidência desses eventos e cuidado pronto e 
sistematizado. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. Rotina de avaliação diária da pele: 

1.1. Enfermeiro do setor avalia diariamente a pele dos pacientes sob seus cuidados. A 
inspeção deve obrigatoriamente incluir locais apontados na Figura 1: 

 
       

Na evolução de enfermagem, a presença de 
lesão de pele deve ser relatada contendo: 
a) Local 
b) Lateralidade 
c) Tamanho 
d) Profundidade 
e) Aspecto 
f) Classificação de acordo com estágio ( Fig. 2) 

 Figura 1                                                          
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2. Havendo lesão de pele a enfermeira do setor deve: 

a) Solicitar imediatamente a avaliação do Setor da Qualidade  através da solicitação do parecer 
pelo sistema MV/PEP  e por telefone nos ramais 830357 ou 830312 

b) Prescrever cobertura padrão de acordo com estágio da LPP  e sua indicação (Figura 2) 
definida neste POP até que O PARECER DA QUALIDADE - HPS seja realizado  

2.1 O PARECER DA QUALIDADE – HPS pode manter indicação ou alterá-la. 

a) A prescrição diária da Enfermeira do Setor deve acompanhar o PARECER DA QUALIDADE 
- HPS até nova avaliação (rotina: 07 dias). Caso a enfermeira do setor observe piora da lesão ou 
surgimento de novas lesões, o setor de qualidade deve ser reacionado, no período inferior a 
sete (07) dias. 

ATENÇÃO: Caso o tamanho da lesão permita uso de cobertura única para mais de um dia, o 
prazo deve ser alterado na prescrição diária (Ex: A cada 48 h ou a cada 72 h). 

Nesses casos, a cobertura fracionada deve ser protocolada e guardada no armário chaveado da 
sala do gerente. 

 

3.  Estágio da LPP e sua indicação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 2 
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3.1 O Setor da Qualidade deve ser acionado em 24h após o surgimento da LPP, com exceção 
nos feriados e finais de semana (nesses períodos a solicitação deverá ser realizada no próximo 
dia útil)   

3.2 O Setor da Qualidade deverá ser acionado através da solicitação do parecer pelo sistema 
MV/PEP  e por telefone nos ramais 830357 ou 830312 

 

4.  Solicitação de Parecer Cuidados da Pele Via MVPEP 

4.1 Após realizar o login do usuário e senha, o sistema será direcionado a lista de pacientes 
internados no setor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  Ao selecionar o paciente, clicar do lado esquerdo a opção Parecer Solicitação/Resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.3 Ao realizar este comando, clicar na aba nova solicitação de parecer que se localiza no 
canto esquerdo da tela e será aberto um novo pedido de parecer 
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4.4 Clicar na caixa de texto a especialidade e direcionar para a enfermagem 

4.5 Solicitar o prestador da Qualidade (Ex: Cintya Kelly Gomes Cavalcanti) 

4.6 Determinar a prioridade da solicitação 

4.7 Justificar a razão pela qual necessita da Avaliação da Qualidade (se razão distinta do 
fluxo estabelecido nesse POP) 

4.8 Descrever as condições do paciente 

4.9 Clicar em salvar. Sua solicitação será automaticamente, enviada ao SETOR DA 
QUALIDADE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. CONFERENCIA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOVOS 
NO HPS 

 
 
OBJETIVO: 

Essas orientações se destinam a auxiliar profissionais envolvidos no processo de recebimento de 
equipamentos e materiais, incluindo instrumentais cirúrgicos, recém-adquiridos. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Almoxarifado (ALMOX), Bloco cirúrgico (BC), Central de Material Estéril (CME) 

 

COMPETÊNCIA:  

Técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, enfermeiros, médicos e outros 
funcionários HPS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Materiais e equipamentos recém-adquiridos necessitam de registro de recebimento e 
conferencia contra solicitação realizada. 
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Do mesmo modo, materiais e equipamentos enviados para outros setores (internos ou 
externos ao HPS) para limpeza, manutenção ou conserto, necessitam de registro de chegada, 
conferência e redistribuição para uso 

Essa normativa enfatiza o processo a ser realizado no âmbito do ALMOX, CME e BC HPS 
concernente a equipamentos, instrumentais cirúrgicos e materiais mas pode ser usado como 
base para processos similares em outros setores 

 

 DESENVOLVIMENTO:  

1. Princípios Gerais: 

1.1 Materiais equipamento e instrumentais novos 

1.1.1 Todo material, equipamento ou instrumental novo, adquirido pela Instituição deve dar 
entrada pelo ALMOX HPS. 

1.1.2 O profissional responsável pelo ALMOX HPS autoriza entrada dos materiais, registra a 
data e tipo de material recebido em Protocolo do Setor e procede a conferencia (abaixo) OU 
direciona material para conferência no Setor solicitante (material especializado) e comunica por 
email ao Setor COMPRAS HPS. 

Obs. 1: Caso a chegada dos materiais/equipamentos ocorra em horário após expediente normal 
de trabalho, o profissional responsável pelo ALMOX HPS autoriza entrada dos materiais, 
registra a data e tipo de material recebido em Protocolo do Setor e comunica ao Setor 
solicitante via email institucional, copiando os Coordenadores envolvidos. 

1.1.3 O profissional responsável pelo Setor solicitante confere a Nota Fiscal e compara com 
pedido de compra do material e equipamento, de preferencia na presença do funcionário do 
ALMOX HPS ou outro funcionário HPS 

1.1.4 É necessário desempacotar os equipamentos e materiais verificando alterações em 
quantidade de peças, danos visíveis, conferindo medidas e quantidades especificadas e 
funcionalidade do material recebido 

Obs. 2: Conferir todos os materiais recebidos com a Nota Fiscal e com o Pedido de Compra 
específico para cada equipamento ou material. 

1.1.5 Fotografar todos os equipamentos, partes e peças para anexar ao formulário de 
recebimento de materiais e equipamentos (Anexo). 

1.1.6 Preencher formulário de recebimento específico para cada equipamento, registrando 
dados da transportadora (inclusive responsável pelo transporte). 

Obs. 3: Nos casos em que alguma anormalidade for identificada nos materiais e equipamentos a 
Coordenação do ALMOX HPS e do Setor solicitante devem ser informadas e o equipamento 
deverá ser reenviado pela transportadora para troca. 

1.1.7 Assinar comanda da transportadora, depois de verificado que todos os materiais 
encontram-se em conformidade e sem danos. Esse passo libera a saída da transportadora. 

1.1.8 Dar ciência via email aos Setores COMPRAS, CME, BC, ALMOX e outros envolvidos 
(DA, DEP, DT, SUPERINT) na chegada do equipamento e suas condições, anexando cópia 
digitalizada do FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO preenchido. 

1.1.9 Arquivar todos os documentos devidamente preenchidos e assinados pelos profissionais 
que realizam o recebimento em Pasta Compartilhada BC-CME-ALMOXHPS e via física no 
Setor Solicitante. 
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IV. CORRIGINDO ERROS DE DADOS DO PACIENTE 
DETECTADOS DURANTE O INTERNAMENTO HPS 

 

OBJETIVO: 

Corrigir erros de dados do paciente detectados durante o internamento no HPS visando 
minimizar os riscos à saúde e garantir a segurança do paciente 

Obs.: Este POP não se aplica à situação de geração de novo registro (atendimento) quando o 
paciente tem registro HPS anterior 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores Assistenciais do HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médico, Enfermeiro, Assistente Administrativo, Serviço Social, Técnico de Radiologia e Técnico 
de Enfermagem 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Erros nos dados cadastrais do paciente podem ser identificados mesmo quando o paciente já 
realizou exames, procedimentos, foi medicado ou evoluído. Nessas situações a correção dos 
dados deve ser realizada em TODAS essas esferas e o registro das correções realizadas deve 
ser preservado. 
 

PREVENINDO, IDENTIFICANDO E CORRIGINDO ERROS DURANTE PROCEDIMENTOS 
DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE: 

 Cabe à equipe de enfermagem da classificação de risco realizar a dupla checagem dos dados 
cadastrais. 

 O Assistente Administrativo (AA) do setor, no momento de organizar o prontuário do 
paciente, deverá realizar dupla checagem dos dados cadastrais do paciente admitido, 
confrontando os dados registrados contra documento de identificação do paciente. 

 O Assistente Administrativo (AA) do setor deverá realizar a dupla checagem dos dados 
cadastrais do paciente quando realizar internamento e transferência de um setor para outro. 

Obs.: caso o paciente não esteja com documento de identificação no momento da admissão, o 
AA deverá colocar uma observação no Sistema MV/ Módulo PAEU, campo “OBSERVAÇÕES” 
(FIG.1) e planilha (FIG.2). 

 Ao ser detectado erro, o AA deverá solicitar correção do erro pela Recepção da Emergência, 
preencher o Comunicado de Eventos e encaminhar à Gerência de Risco (setor Qualidade – 
ramal:830357 ). 

 Se exames foram solicitados antes da detecção do erro, o AA deverá contatar a T.I (plantonista 
– Ramal: 830310) responsável por deflagrar e-mail padrão (FIG.3) aos setores abaixo 
relacionados: 
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Em caráter IMEDIATO, comunicando o evento para medidas de correção em cada um desses 
setores. 

Quando flagrados erros de identificação do paciente durante o INTERNAMENTO, o AA do 
setor em que o paciente se encontra deve: 

1. Anexar cópia do documento de identificação do paciente (RG, Certidão de Nascimento 
e/ou Casamento) no prontuário do paciente. 

2. Acionar Serviço Social para realização do Comunicado de Atendimento que deve ser 
anexado ao prontuário do paciente. 

3. De posse de cópia do Comunicado de Atendimento do serviço social, o AA do setor em 
que o paciente se encontra solicita correção do erro pela Recepção da Emergência, 
preenche o comunicado de eventos e encaminha à Gerência de Risco (setor Qualidade – 
ramal:830357). 

4. O AA do setor no qual o paciente se encontra deve preencher o cheklist para 
reimpressão do prontuário (FIG. 4) em três vias.  

5. O AA do setor em que o paciente se encontra deve separar os documentos com erros e 
encaminhá-los ao SAME sob protocolo juntamente com uma das vias do cheklist para 
reimpressão do prontuário. 

6. O AA do setor em que o paciente se encontra após depositar os documentos com erros 
deve se dirigir à T.I com o cheklist (02 vias) e solicitar a reimpressão dos documentos 
corrigidos. Uma via ficará com a T.I e outra via segue ao setor em que o paciente se 
encontra sob protocolo com aprazamento de 48 horas (corridas) para reimpressão dos 
documentos corrigidos pela T.I 

7. O AA do setor em que o paciente se encontra deve pegar o documento corrigido junto 
à T.I no prazo estabelecido, inserir os documentos corrigidos no prontuário e recolher 
as assinaturas dos documentos necessários. 

8. Cabe aos Técnicos de Radiologia do plantão vigente reeditar os exames nos 
equipamentos (ver observações abaixo). 

9. Cabe ao Setor de Qualidade acompanhar o processo global de correção, orientando e 
registrando em Relatório mensal da Qualidade/Gerência de Risco as alterações 
pertinentes ao mês e correções realizadas por cada setor. 
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Obs.1: Exames de imagem:  

 Exames de Ecocardiograma e Ultrassom não podem ser editados na máquina, 
contudo, o laudo do ECO poderá ser reeditado. Exame de Tomografia e 
Hemodinâmica poderão ser diretamente editados nos equipamentos. 

 Na ausência de identificação do paciente, encaminhar o caso ao serviço social.  

Obs. 2:  

 Nos finais de semana, nos setores que não dispõem de AA, as atribuições do AA 
descritas nesse POP devem ser realizadas pela enfermeira assistencial. 

 Nos plantões noturnos que não dispõem de assistente social, a correção de dados deve 
ser realizada ANTES do Comunicado de Atendimento do serviço social. Nesses casos, 
o Comunicado de Atendimento do serviço social deve ser realizado na manhã seguinte. 

 
 

Figura 1- Sistema MV/ Módulo PAEU, campo “OBSERVAÇÕES” 

 

Figura 2 : Planilha para Controle de Dados de Identificação do Paciente 
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Figura 3: E-mail Padrão destinado aos Setores CERPE, Imagem, Hemodinâmica, BIC, Gerência 
de Risco, Coordenação de Enfermagem, Diretoria Técnica, Superintendência do HPS  e Setor 
de Qualidade 
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Figura 4: Checklist para Reimpressão de Documentos do Prontuário 
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V. CUIDADOS DE ENFERMAGEM DIANTE DA REAÇÃO 

TRANSFUSIONAL 

 

OBJETIVO: 

 Padronizar rotina de cuidados de enfermagem diante de reações transfusionais, garantindo 
qualidade e segurança no atendimento ao paciente. 

 

COMPETÊNCIA: 

 Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

•Reação transfusional é o efeito ou resposta indesejada ao uso terapêutico do sangue ou 
componente que ocorra durante ou após a transfusão e a ela relacionada 

•Podem ser classificadas quanto ao tempo de ocorrência em: Imediata ou Aguda (ocorre 
durante a transfusão ou em até 24 horas após) e Tardia ou Crônica (ocorre após 24 horas da 
transfusão) - (Tabela 01) 

•Podem ser classificadas de acordo com gravidade em moderadas e graves - (Tabela 02) 

 

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE REAÇÃO TRANSFUSIONAL: 

1.1 Causas: 

1. Preenchimento incorreto da Solicitação (STS) de Transfusão Hemocomponentes 

2. Erro na identificação de paciente e coleta das amostras sanguíneas 

a) no momento da coleta da amostra 

b) no momento da realização das provas 

c) no momento da comunicação dos resultados 

d) no momento da infusão 

3. Incompatibilidade sanguínea doador x receptor 

4. Não realização de prova de compatibilidade (extrema urgência) 

5. Uso mediante autorização de Heterogrupo 

6. Uso mediante autorização de bolsas incompatíveis 

7. Problemas imunohematológicos 

8. Temperatura da bolsa 

9. Demora na instalação da bolsa 

10. Manuseio inadequado das bolsas 

11. Adição de substâncias 

12. Abertura de circuito 
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2.  CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

2.1 Medidas Preventivas: 

 Certificar indicação da transfusão na prescrição médica 

 Realizar dupla checagem de rótulos (amostras, requisições, produtos, bolsas e dados de 
identificação do paciente/receptor) 

 Vigilância dos primeiros 10 minutos da transfusão e durante o transcurso do ato 
transfusional o paciente será monitorado periodicamente 

 Registro hora do início e término da transfusão 

 

2.2 O que fazer em caso de reação transfusional: 

• Interromper IMEDIATAMENTE a transfusão 

• Posicionar o paciente em Fowler (45°)  

• Manter acesso venoso calibroso 

• Instalar infusão de solução salina (SF 0,9%)  

para hidratação 

• Conferir identificação do paciente com dados  

da bolsa 

• Verificar unidade e pacientes corretos 

• Recolher a bolsa de sangue com o transfuso 

  e equipo utilizados, mantendo a extremidade do equipo protegida 

• Comunicar IMEDIATAMENTE à Agência Transfusional para resgate da bolsa, onde será 
realizada a coleta de 2 amostras de sangue (1 com anticoagulante-EDTA e 1 tubo seco) 

• Solicitar presença do médico assistente ou plantonista 

• Preencher Ficha de Reação Transfusional, Censo Diário  

de Notificação de Eventos Adversos e Comunicado de  

Eventos Adversos  

• Acionar Laboratório para coleta de amostra de sangue para 

     exame de Hemograma completo do paciente 

• Verificar e anotar sinais vitais (PA, FC, FR e Temperatura) 

• Instalar SVD para monitorização do débito urinário em caso  

de reação transfusional grave 

• Coletar amostra da primeira urina eliminada após reação Transfusional para pesquisa de 
hemoglobinúria 

• Manter ventilação adequada 

• Providenciar todos os medicamentos, materiais e equipamentos necessários para 
atendimento emergencial, no caso de reação moderada ou grave 

• Registrar em prontuário a ocorrência, sinais e sintomas, medicações administradas e 
intervenções realizadas 

O paciente permanece semi-sentado, 
cabeceira elevada a um ângulo de 45°, 
joelhos ligeiramente elevados.   

LEMBRE:  
Não colete amostra de 

sangue no mesmo local de 
infusão de soro ou 

medicamentos 
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• Manter vigilância do paciente até estabilização do quadro clínico 

3. Reações Transfusionais – Classificação 
 
Tabela 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
VI. DEVOLUÇÃO DE MEDICAÇÃO À FARMÁCIA HPS 

 
 

OBJETIVOS: 

 Definir rotina para os profissionais HPS na devolução das medicações 

 Garantir a correta devolução de medicamentos e materiais pensos não utilizados pelos 
pacientes, evitando assim divergências no estoque e cobranças indevidas 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Farmacêutico e Auxiliar de farmácia 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Padronizar condutas relacionadas à devolução de medicações e materiais pensos 

Uso racional do medicamento 

Evitar acúmulo, sobras e excessos no setor 

Garantir a qualidade e segurança da assistência prestada ao paciente 

 

PROCEDIMENTO: 

 
1. A enfermagem deve entregar diariamente as devoluções e deve ser realizada via Acesse o 

Sistema PARI (Pronto Atendimento Registro de Internação) do MV 2000i 
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VII. FLUXO DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS 
INSTITUCIONAIS 

 
 

 
 

 

VIII. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DE COMUNICADOS 
INSTITUCIONAIS HPS 
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IX. FLUXO DE ENTREGA E RESGATE DE MATERIAIS EM 

CONTAINER DE PLÁSTICO NO CME-HPS 
 
 

 

OBJETIVO: 

Explicar o processo de Entrega e Resgate de Materiais no CME HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

 Enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas 

 

ABRANGÊNCIA: 

 Enfermarias, Emergência, UTIs, SR, Imaginologia, Ambulatório e CME 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

CONTAINER de plástico identificado como “MATERIAL SUJO” (Figura 01) ou “MATERIAL 
LIMPO” (Figura 02) 

Luvas de Procedimento 

 

1) PROCEDIMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUJO 
EM CONTAINER (EXPURGO CME-HPS)  

2) PROCEDIMENTO DE RESGATE DE MATERIAL 
LIMPO EM CONTAINER (ARSENAL CME-HPS) 

 
Acondicionar no CONTAINER de plástico 
previamente identificado como “MATERIAL SUJO” 
(Figura 01) os materiais sujos e vencidos 
- Fazer o TRANSPORTE e entrega no EXPURGO do 
CME utilizando luvas de procedimento 
- Após entrega do material sujo e/ou vencido, 
conforme POP CME HPS nº 01 no expurgo, o 
funcionário irá retornar ao setor de origem 
- Realizar a limpeza do CONTAINER de plástico 
identificado como “MATERIAL SUJO” utilizando o 
ANIOSURF (Conforme fluxograma ANIOSURF NPC 
no HPS) 
- Armazenar o CONTAINER de plástico “MATERIAL 
SUJO” em local apropriado no EXPURGO do setor de 
origem 
- Realizar higienização das mãos 
 

 
                     
 
 
 
 

Figura 1 
 

 
Quando for necessário o resgate de material limpo 
o funcionário irá retornar ao CME (ARSENAL) 
com o CONTAINER de plástico identificado como 
“MATERIAL LIMPO” (Figura 02) 
- Após o resgate do material limpo no ARSENAL, 
conforme POP CME HPS nº 12 e 14, o 
funcionário irá retornar ao setor de origem e 
dispensar os materiais resgatados em área limpa, 
seca e livre de umidade do setor (armários 
específicos) 
- Guardar o CONTAINER de plástico “MATERIAL 
LIMPO” e em local adequado em ÁREA LIMPA, 
SECA E LIVRE DE UMIDADE 
- LEMBRE: O container de plástico “MATERIAL 
LIMPO” deve ser armazenado VAZIO 

 

 
                Figura 02 
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3) DESINFECÇÃO DOS CONTAINERS NO CME 

 
- Mensalmente, será feita no CME-HPS a desinfecção dos containers para transporte de materiais limpos e 
sujos (Figuras 01 e 02). TODO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS os containers deverão ser entregues, sob 
protocolo, no expurgo do CME por um funcionário designado do setor de origem. A entrega dos containers 
deverá ser realizada RIGOROSAMENTE entre 09 e 11:00 horas da manhã 
- O Ambulatório-HPS deverá entregar os containers na última sexta-feira de cada mês, no horário 
determinado (entre 09 e 11:00 horas da manhã) 
- Após a desinfecção, os Containers serão devolvidos sob protocolo pelo CME, com identificação da data do 
procedimento realizado, data de validade e assinatura de quem realizou o procedimento em etiqueta 
específica para tal fim (Figura 3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X. FLUXO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE 
PERTENCES, PRÓTESES E ÓRTESES DE PACIENTES HPS 

 

OBJETIVO: 

Definir o fluxo de registro e acompanhamento de pertences, próteses e órteses de pacientes 
HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos, fisioterapeutas, médicos, 
assistentes sociais e equipe da segurança HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS 

 

PERTENCES (carteira, relógio, joias, sapato, celular, adornos, roupas, calçados, etc): 

 Na admissão do paciente todos os pertences deverão ser entregues ao acompanhante 
ou familiar-cuidador, de preferência, sob protocolo 

 Na ausência do acompanhante ou familiar-cuidador, os pertences deverão ser 
recolhidos, identificados (nome completo, data de nascimento e registro HPS), 
REGISTRADOS NO PEP-HPS em campo específico denominado “Registro de 
Pertences, Órteses e Próteses” (Figura 1) e PROTOCOLADOS COM DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA E GUARDADOS EM LOCAL ESPECÍFICO: 

a) CASA DAS BOLSAS: deverão ser entregues, sob protocolo, as roupas e 
calçados dos pacientes; 

DESINFECÇÃO CONTAINER 

DATA ÚLTIMA 

DESINFECÇÃO:  /  /   

VALIDADE:  /  /   

ASS. RESPONSÁVEL:  ________________ 

 (CME) 
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b) SALA DE SEGURANÇA: deverão ser entregues, sob protocolo, pertences 
como joias, carteira, celular e qualquer outro objeto de valor. 

 Na alta do paciente ou chegada do acompanhante ou familiar-cuidador, os pertences 
previamente guardados pela equipe, deverão ser entregues sob protocolo, com 
assinatura e nome legível do familiar que recebeu os pertences. 

 

OBJETOS FUNCIONAIS: Órteses, próteses, óculos, aparelhos auditivos, etc 

 Objetos funcionais são necessários ao cuidado e reabilitação dos pacientes e por isso 
deverão acompanhar o paciente durante toda sua estada no HPS 

 O controle dos objetos funcionais é de responsabilidade dos profissionais envolvidos 
nos cuidados do paciente (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de 
enfermagem, assistente social) que deverão registrar em campo específico 
denominado “Registro de Pertences, Órteses e Próteses” no PEP-HPS todas as 
informações, tais como: nome do produto, fabricante, tamanho, quantitativo, 
integridade e todo histórico (local de armazenamento, transferências internas, 
externas, entrega ao acompanhante ou familiar cuidador, etc) do objeto funcional. 

 Próteses Dentárias: 

a) A prótese dentária, sempre que possível, deverá permanecer com o paciente. 
Na impossibilidade do paciente permanecer com a prótese, esta deverá ser 
entregue ao acompanhante ou familiar-cuidador. 

b) Na ausência do acompanhante ou familiar-cuidador e quando necessário (Ex.: 
Cirurgias, procedimentos hemodinâmicos, entubação orotraqueal, 
intercorrências etc) as próteses deverão ser acondicionadas em sacos plásticos 
identificados (nome completo, data de nascimento e registro HPS) e entregues 
na Casa das Bolsas HPS, sob protocolo e registro no campo específico no PEP-
HPS 

Obs.:  

 Na admissão do paciente e/ou ausência do acompanhante ou familiar-cuidador o 
Serviço Social-HPS deverá ser acionado imediatamente para contato com a família e 
entrega dos pertences 

 Na chegada do acompanhante ou familiar cuidador e após checagem no PEP, o 
Serviço Social HPS realizará as devidas orientações e encaminhamento para resgate 
dos pertences, órteses e próteses 

 Os pertences esquecidos pelos pacientes serão guardados na Casa das Bolsas (2º 
andar). Para retirada do pertence, o paciente ou responsável deverá contatar a 
Equipe de Segurança HPS através do telefone 3183-0316, onde passarão todas as 
orientações e informações necessárias 

 Os pertences permanecerão guardados na Casa das Bolsas por 90 dias. Após esse 
período, serão doados a instituições de caridade/assistência social. Pertences 
inaproveitáveis serão descartados 

 As próteses dentárias não deverão ser colocadas dentro de luvas, papel-toalha, 
papel higiênico ou copo descartável 

 O HPS não se responsabiliza por perdas, danos ou extravios de quaisquer objetos, 
inclusive joias, dinheiro, cartões de crédito, celulares e pertences em geral. 
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Figura 1: Registro de Pertences, Órteses e Próteses no PEP-HPS 
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XI. GUIA PRÁTICO NO DESCARTE DE RESÍDUOS HPS 
 
 

O presente documento foi elaborado a partir da demanda interna dos profissionais, e por 
isso utilizou exatamente o termo empregado pelos colaboradores nos momentos de 
dúvidas. Organizado em ordem alfabética e com intuito de ser uma forma rápida de 
consulta, o presente consenso procura garantir o descarte adequado do resíduo da 
assistência à saúde, atendendo a classificação da ANVISA, de acordo com sua procedência 
e potencial infectante em diferentes grupos. Segue abaixo a orientação padrão adotada no 
HPS-IMIP/SES/SUS. 
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Para orientar os usuários no descarte adequado do lixo na Unidade, o HPS disponibiliza as 
etiquetas abaixo nos recipientes de descarte:  
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XII. IDENTIFICAÇÃO DAS ENFERMARIAS HPS 

 
 

OBJETIVO 

Facilitar o processo de identificação do paciente e do profissional responsável por seu cuidado 
durante seu internamento nas enfermarias HPS. 
 

COMPETÊNCIA 

Assistentes administrativos e Enfermeiros. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A identificação das enfermarias HPS deve ser realizada através da placa de identificação de 
acrílico constituída de um informativo padrão contendo as informações dos pacientes 

 
Cada quarto de enfermaria HPS deverá dispor em sua porta (parede) externa uma placa de 

acrílico 
 

 No início de cada plantão, o enfermeiro do setor realizará a atualização das 
informações da placa de identificação da enfermaria através da modificação do 
informativo padrão 

 O informativo padrão para identificação dos pacientes alocados em cada enfermaria 
encontra-se disponível em todos os desktops dos computadores HPS e deverá ser 
confeccionado em papel ofício A4, composto das seguintes informações: 

 Nome do paciente 
 Leito 
 Técnico responsável pelo paciente  
 Riscos 
 Nome do enfermeiro 
 

 A atualização do informativo padrão para identificação das enfermarias HPS deve ser 
atualizado pela manhã a cada 24 horas e/ou admissão de um novo paciente. 

 Após visita diária e atualização dos pacientes internados no setor, o enfermeiro e 
assistente administrativo realizarão a confecção/atualização do informativo padrão a ser 
incluído na placa de identificação da enfermaria. 

Obs.: Toda equipe multiprofissional será responsável pela verificação e identificação 
de inconsistências presentes no informativo da placa de identificação das enfermarias 
HPS e substituição deste quando estiver danificado ou suas informações inadequadas. 

 Nas situações em que as informações contidas na placa de identificação da enfermaria 
estiverem ilegíveis, ou suas informações não condizerem com as informações dos 
pacientes neste local, este incidente deverá ser notificado através do censo diário 
(planilha de notificação de eventos adversos) para construção do indicador de falhas na 
identificação. 

 Modelo padrão do INFORMATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ENFERMARIAS HPS: 
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XIII. PAPEL DA ENFERMAGEM NO DESESCALONAMENTO DAS 
MEDICAÇÕES VENOSAS 

 

 

OBJETIVO: 

Definir o papel da enfermagem no desescalonamento/descalonamento das medicações venosas 
no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTIs, Enfermarias  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e farmacêuticos  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Desescalonamento/descalonamento de medicações se refere ao ajuste (adequação, 
substituição) ou suspensão de terapia medicamentosa ou outro, a fim de proporcionar maior 
segurança ao paciente sem prejuízo do tratamento. 

Para os antimicrobianos, o termo envolve a noção que após a utilização inicial de 
antimicrobianos de amplo espectro, o desescalonamento está indicado (de acordo com a 
resposta clínica e resultados microbiológicos) para um esquema mais simples ou de espectro 
antimicrobiano mais estreito, com objetivo de reduzir a resistência antimicrobiana, toxicidade e 
custos. 

Já para a corticoterapia, desescalonamento da dose de forma gradual até subsequente retirada, 
reduz risco de retorno da atividade da doença de base ou aparecimento de sintomas da 
deficiência de cortisol devido à supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (insuficiência 
adrenal secundária). 

O termo desescalonamento também se aplica a modificação de itens injetáveis por análogos 
orais ou enterais, visando suspensão subsequente da terapia venosa e preparação para alta 
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hospitalar. O desescalonamento das medicações venosas reduz riscos (por ex. flebite), custos e 
desgaste da equipe, pacientes e familiares. 

Cabe ao enfermeiro conhecer a implicação destas ações, sinalizar à equipe momento em que o 
desescalonamento pode ser benéfico e entender seu impacto na redução dos custos, 
morbidade e mortalidade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

É recomendado que o desescalonamento de medicações venosas seja precedido de avaliação 
das prescrições, resultados  de  exames  e  evolução  clínica  do  paciente.  Esse  POP  enfatiza  
desescalonamento  de  medicações injetáveis. 

 

1.  MOMENTOS EM QUE O DESESCALONAMENTO PODE ESTAR INDICADO: 

1.1 Na alta hospitalar: Orientar paciente e familiar/cuidador, se necessário, na continuidade da 
terapêutica. A continuidade  pode  ser  realizada  no  PSF.  Para  isso,  o  enfermeiro  deve  
realizar  encaminhamento  em formulário específico ao serviço social. (Pauta de Condutas, 
Enfermagem, Volume 3, QUANDO E COMO ESTABELECER CONTATO COM O PSF – 
PAPEL DA ENFERMAGEM págs. 403 e 404). Na preparação para  alta,  sinalizar  quando  o  
paciente  pode:  a)  receber  hidratação  exclusiva  Via  Oral  (VO),  b)  trocar analgésicos 
endovenosos (EV) para VO, c) substituir proteção gástrica EV por análogo VO 

1.2 Pacientes em uso de corticóides: Sinalizar melhora clínica com potencial troca da medicação 
EV para VO, redução gradual da terapêutica e/ou suspensão. Comunicar ao médico quando o 
efeito terapêutico máximo for obtido, se obteve benefício terapêutico inadequado apesar do 
uso, e/ou se os efeitos colaterais se tornam sérios ou incontroláveis com a medicação 

1.3 Pacientes em uso de sedativos: Monitorar o nível de sedação através da Escala de Richmond 
de Agitação- Sedação (RASS) de 12-12h e os sinais vitais do paciente, a fim de permitir o melhor 
ajuste de doses. A dose de cada sedativo deve ser redefinida diariamente para minimizar os 
efeitos da sedação prolongada. (Pauta de Condutas, Enfermagem, Volume 3, ORIENTAÇÃO 
SOBRE SEDAÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM págs. 354 e 355) 

1.4 Pacientes em uso de antibióticos: Sinalizar médico para reavaliar o esquema antimicrobiano 
inicial após 48-72 horas com  o resultado das culturas e estreitar o espectro,  sempre que 
possível, para minimizar toxicidade, custos e desenvolvimento de resistências 

  

2.  OUTROS DESESCALONAMENTOS: 

2.1 No tratamento de hemorragia subaracnóidea na fase aguda (durante investigação e até 
tratamento definitivo  do  aneurisma):  considerar  profilaxia  medicamentosa  do  vasoespasmo  
arterial  (nimodipina 360mg/dia - início até 4 dias do sangramento e manutenção por 21 dias). 
(Pauta de Condutas, Enfermagem, Volume 3, CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO 
ANEURISMA ROTO –TRATAMENTO, pág. 181) 

2.2 Preparo para o exame de Gastrostomia Endoscópica Percutânea: verificar suspensão do uso 
de aspirina (AAS), clopidogrel, marevam por 5-7 dias antes do procedimento. Caso o paciente 
necessite do uso contínuo dessas medicações ou adicionalmente faça uso de anticoagulantes, 
comunicar o médico assistente para orientar e autorizar a interrupção; suspender o uso de 
anticoagulantes 24h antes do procedimento. O uso de grande parte das medicações de uso 
crônico pode ser postergado para após o exame. Caso o paciente seja diabético, ele não deve 
fazer uso de insulina ou dos hipoglicemiantes orais no dia do exame. O controle dos níveis 
glicêmicos será realizado durante sua internação, a critério médico (Pauta de Condutas, 
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Enfermagem, Volume 3, GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA – PREPARO 
PARA O EXAME pág. 257) 

2.3 No pré-operatório de neurocirurgia: verificar suspensão dos anticoagulantes e 
hipoglicemiantes orais 24 horas antes do procedimento cirúrgico (Pauta volume 3, 
Enfermagem, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATÓRIO DE 
NEUROCIRURGIA pág. 56) 

2.4  Antes de procedimento de traqueostomia: verificar suspensão de Enoxaparina nas últimas 
24 horas; comunicar ao médico que realizará o procedimento se o paciente faz uso de AAS 
(Pauta de Condutas, Enfermagem, Volume 3, CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO – ANTES DO PROCEDIMENTO págs. 107 e 108) 

2.5  Pacientes   em   uso   de   anticoagulação   oral:   monitorar   os   sinais   vitais,   exames   
laboratoriais (PROTROMBINA e INR) para controle do tratamento, e comunicar ao médico, se 
alterações. (Pauta de Condutas,  Enfermagem,  Volume  3,  CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM  
AO  PACIENTE  EM  USO  DE ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CUIDADOS GERAIS pág. 103) 

Obs.: 

1.  Periodicamente deve-se avaliar junto ao médico assistente a possibilidade de substituição da 
terapia venosa pela oral.  Os  dispositivos  intravasculares  deverão  ser  removidos  assim  que  
seu  uso  não  for  necessário  (POP RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE FLEBITES 
NO HPS) 

2.  Recomendar substituição  da  prescrição  de  medicamento  não  padronizado  por  
padronizado  e  da  via  de administração, quando houver necessidade 

3.  Comunicar sobre pacientes que possuem alergias, mas tem prescrição da droga causadora 
da reação 

4.  Solicitar a devolução dos produtos à Farmácia via sistema MV, anexar a solicitação de 
devolução aos produtos a serem devolvidos e devolver imediatamente a farmácia 

5.  Realizar comunicado de eventos, quando necessário 

6.  A medicação não padronizada no HPS (que está sob guarda do paciente/cuidador-familiar) 
deverá ser sinalizada na prescrição com o seguinte indicativo: “COM PACIENTE”. Essa 
sinalização pode ser realizada pelo médico ou enfermeiro  HPS  que  assiste  o  paciente.  
Aprazamento,  preparo,  administração,  checagem  do  horário  de administração e assinatura 
em prescrição médica também devem ocorrer para essas medicações. 

7.  A prescrição médica deve ser validada a cada 24  horas, sendo reavaliada  nesse prazo a 
continuidade do tratamento  com  medicação  não  padronizada.  (Pauta  de  Condutas,  
Enfermagem,  Volume  3,  ROTINA  DE MANUSEIO DAS MEDICAÇÕES NÃO 
PADRONIZADAS NO HPS págs. 421 e 422) 

 

 

XIV. PLACA DE PREPARO PARA EXAMES/PROCEDIMENTOS 

 

OBJETIVO: 

Assegurar a suspensão adequada da dieta para realização de exame/procedimento a fim de 
garantir redução do risco de aspiração de alimento e evitar períodos excessivos de cessação da 
nutrição oral 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Nutricionistas e Assistentes Administrativos 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados ou em observação 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A identificação do paciente para realização de procedimento que necessite de jejum deverá ser 
realizada através da placa de preparo de exame (FIGURA 1), que será colocada após 
confirmação do exame/procedimento 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

1. A identificação dos pacientes deverá ser realizada através da placa de preparo para exames, 
após confirmação do procedimento. Essa placa deverá ser colocada na parte externa do 
protetor inferior do leito (peseira), que fica ao nível dos pés do paciente e na prancheta anexo à 
prescrição médica. Deverá permanecer em jejum até a realização do procedimento, ou, caso 
haja cancelamento da retirada da placa de preparo 

2. A placa de identificação deverá ser impressa em folha de ofício A4 e fixada com pequeno 
pedaço de fita adesiva transparente ou fita crepe e fixada no protetor inferior do leito (peseira) 

3. Caso o paciente se encontre sem a placa de preparo do exame, esta deverá ser 
providenciada imediatamente por qualquer membro da equipe multiprofissional 

4. A equipe deverá observar a presença da placa de identificação do preparo de exame 

5. Caso seja necessária a remoção da placa do preparo do exame para realização de algum 
procedimento no leito (limpeza, desinfecção), uma nova placa deverá ser providenciada 

6. O modelo padrão da placa do preparo do exame HPS encontra-se disponível em todos os 
desktops dos computadores HPS e deve conter as seguintes informações: 

 Procedimento 

 Data do procedimento (Data) 

 Início jejum 

 Término jejum 

 Nome completo do paciente 

 Número do Registro Hospitalar HPS (No Reg) 

 Suspensão de anticoagulante 

 Realização do preparo 

 Assinatura e Carimbo dos Responsáveis (Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 
Nutricionista) 

7. No item „responsáveis‟: deverá conter o carimbo e assinatura dos citados 

8. Ao término do exame, retirar a placa de preparo imediatamente do leito e da prancheta. 

Obs.1: Caso haja cancelamento a equipe responsável pelo procedimento deve comunicar ao 
setor no qual o paciente se encontra. 
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Obs.2: Enfermeiros, técnico de enfermagem e assistente administrativo do setor e responsável 
pelo paciente devem comunicar ao serviço de nutrição sobre liberação da dieta e registrar o 
horário desse comunicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. PLANO DE EVACUAÇÃO HPS  
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES 

 Checar se pacientes tem pulseiras de identificação  

 Fisioterapeutas agrupam pacientes em uso O2 

 Fechar acessos venosos (se possível Hidrolizar/Heparinizar). 

 Fechar sondas e linhas (arterial/urinária/drenos cirúrgicos). 

 Retirar soluções/dietas e outros 

 Não gastar tempo coletando pertences dos pacientes 

 Durante evacuação, afastar pacientes dos vidros e janelas 

 
 

FLUXO DE EVACUAÇÃO PESSOAL E CUIDADORES – 5º ANDAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Figura 1a 

 
 



 

61 
 

 
FLUXO DE EVACUAÇÃO PESSOAL E CUIDADORES – 4º ANDAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 1b 

 
ORIENTAÇÃO PARA EVACUAÇÃO PESSOAL NO 3º ANDAR  

Todos descem pelas escadas 

 
FLUXO DE EVACUAÇÃO DE PACIENTES E CUIDADORES - 2º ANDAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 1c 
 

FLUXO DE EVACUAÇÃO DE PACIENTES E CUIDADORES - TÉRREO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

Figura 1d 
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REVISÃO PERIÓDICA DA MANUTENÇÃO E ENFERMAGEM HPS PARA CONTINGÊNCIA 
DE PLANO DE EVACUAÇÃO HPS 

 

 Distribuição, tipo e validade de extintores de incêndio 

 Antiderrapante nas escadas 

 Rever luzes 

 Rever funcionamento dos portões (portas, travas e maçanetas) 

 Rever funcionamento dos elevadores 

 Verificar presença de quadros nos elevadores e escadas com Plano de Evacuação 
do andar 

 
 

XVI. PREVENÇÃO DE HIPOTERMIA 
 

OBJETIVO:  

Prevenir e atenuar as complicações ocasionadas pela Hipotermia intra operatória 
Promover a promoção da Segurança do Paciente e a qualidade na assistência à saúde 
Padronizar a forma de manutenção de soluções parenterais em aquecimento contínuo. 
Adequado aquecimento de soluções e controle do processo 
 

ABRANGÊNCIA:  

Bloco Cirúrgico 
 

COMPETÊNCIA 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 Hipotermia, definida como temperatura corpórea central inferior a 36 °C é um 
problema comum em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os 
pesquisadores estimam que 50% a 90% dos pacientes apresentam hipotermia peri-
operatória ainda no Centro Cirúrgico.  

 Anestesia Geral – a indução anestésica é responsável por reduzir a produção 
metabólica de calor devido à diminuição da resposta ao frio e através da redistribuição 
do calor devido vasodilatação periférica que reduz de 1.0º a 1.5ºC na primeira hora de 
anestesia. 

 A manutenção da temperatura corporal durante o ato anestésico-cirúrgico é 
importante porque a hipotermia está associada a numerosas complicações. Dentre as 
complicações, são citadas isquemia miocárdica, hipertensão, taquicardia, coagulopatias, 
ativação plaquetária, diminuição da produção de cortisol e insulina, levando a 
hiperglicemia, alterações do sistema imunológico, aumentando a incidência de 
infecções, distúrbios hidro-eletrolíticos, como hipocalemia, hipomagnesemia.  

 Analisando-se a as implicações no ato anestésico, há retardo do despertar, diminuição 
da metabolização de fármacos como propofol e bloqueadores neuromusculares. 
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METÓDOS 

 Passivos 

 Cobertores de Algodão  

 Lençol de algodão 

 Ativos 

 Manta térmica 

 Colchão Térmico 

 Infusão venosa aquecida (estufa) 
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Cobertores de algodão 

 Lençol de algodão 

 Manta térmica 

 Colchão térmico 

 Estufas 

 Soluções Parenterais 

 

PASSO A PASSO PARA O MÉTODO PASSIVO   

 Manter o paciente coberto durante a indução anestésica com cobertor ou lençol de 
algodão 

 

PASSO A PASSO PARA O MÉTODO ATIVO (COLCHÃO E MANTA TÉRMICA) 

 Observar a integridade do colchão térmico e o funcionamento do equipamento antes 
do uso 

 Instalar e cobrir com lençol o colchão térmico na mesa cirúrgica, antes da entrada do 
paciente em sala operatória 

 Cobrir o paciente com a manta térmica após a indução anestésica 

 

PASSO A PASSO PARA O MÉTODO ATIVO - AQUECIMENTO DE SOLUÇÕES 
PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME 

 Abrir a estufa 

 Armazenar em seu interior as soluções parenterais para serem aquecidas, rotulando 
previamente  com data e hora e acordo com o mapa cirúrgico é o porte da cirurgia 

 Verificar diariamente, no turno da tarde, a permanência da solução na estufa, ao qual 
NÃO DEVE ULTRAPASSAR 72 HORAS 

 Retirar as soluções que excederam o prazo de aquecimento e deixá-las separadas para 
uso.  

 Estas não poderão retornar a estufa para aquecimento 

 Fechar a estufa 
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Obs.: 

 A temperatura da estufa deve ser mantida em 37°C, com registro rigoroso dos 
enfermeiros diurnos e noturnos 

 Aquecimento deve ser feito em estufa, calor seco, não deve exceder 66°C, por um 
período 

máximo de 72 horas e após retirada não deve voltar novamente à estufa 

 Não é recomendado o uso de microondas para aquecer ou descongelar soluções, 
devido as muitas variáveis a serem consideradas como potência, tipo de solução, 
volume, temperatura inicial, localização dentro do microondas 

 O aquecimento deve ocorrer de forma homogênea e com controle de temperatura 

 As soluções não devem permanecer em contato com a parede da câmara interna 

 Manter semi-aberto o ventilador existente no topo da estufa, para exaustão do ar 
interno 

 Quando houver grande umidade, certificar que o ventilador existente no topo da estufa 
esteja semi-aberto, a pós o processo, com a câmara vazia elevar a temperatura da 
estufa até 70°C por um período de 60 minutos, para total exaustão da umidade interna 

 
Fotos: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Aquecedor            Estufa 
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XVII. RECONHECIMENTO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E 
MEDIDAS BÁSICAS 

 

OBJETIVO: 

Capacitar os funcionários HPS a reconhecer a Parada Cardiorrespiratória (PCR), garantindo 
atendimento imediato à vítima e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de qualidade 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os funcionários HPS (socorristas leigos treinados) 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Define-se como Parada Cardiorrespiratória (PCR) a interrupção súbita da circulação sistêmica e 
da respiração. Pessoas que tem uma PCR dependem de socorristas, por vezes, leigos, os quais 
precisam reconhecer a PCR, acionar ajuda, iniciar a RCP e aplicar desfibrilação (choque) até que 
a equipe multiprofissional assuma a responsabilidade e, em seguida, transporte a vítima para 
uma unidade de cuidados intensivos 

• No HPS, o socorrista leigo treinado ao identificar uma vítima arresponsiva, deve solicitar 
ajuda nas proximidades, avaliar a respiração e o pulso central simultaneamente, e em seguida, 
se necessário, iniciar RCP e aplicar desfibrilação (conforme Fluxograma a seguir)
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DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 
 

1. Reconheça a PCR 

1.1 Avalie se a vítima responde ao ser chamada e/ou 
tocada 
1.2 Avalie qualidade da respiração (normal ou anormal)  
e pulso carotídeo (região lateral do pomo-de-adão) 
simultaneamente (durante 10 segundos) 

1.3 Se a vítima não responder, não respirar ou apresentar respiração anormal, e não tiver pulso, 
deve-se presumir que haja uma PCR. 
Neste caso, deve-se: 

2. Acionar ajuda 

2.1 Peça que uma segunda pessoa ligue para a Sala de Circuito Fechado de Televisão (CFTV - 
Ramal: 830316) HPS, para que seja levado até o local de ocorrência da PCR, o Kit básico de 
atendimento à PCR (prancha, AMBU e DEA) que se encontra na Recepção Hospitalar 

2.2 A segurança aciona maqueiro (SAÍDA DE ALTA – Ramal: 830565) que deverá dirigir-se ao 
local de ocorrência da PCR com maca para transporte da vítima 

3. Iniciar manobras de RCP 

3.1 Aplique compressões torácicas com as mãos a  
uma frequência de 100 a 120/min e profundidade  
de 5 cm, até a chegada e preparação do 
Desfibrilador Externo Automático (DEA) ou até  
que profissionais de saúde com treinamento  
adicional assumam o cuidado, ou a vítima comece a  
se mover. Reavalie a cada 2 minutos. 
 
4. Utilizar o DEA (assim que disponível) 
 
4.1 Ligue o DEA, ouça as orientações realizadas pelo mesmo 
4.2 Posicione as pás adesivas ao tórax da vítima, um na borda 
 esternal superior direita e a outra no ápice cardíaco (Figura 1) 
4.3 Solicite que todos se afastem da vítima 
4.4 Pressione o botão de análise do ritmo 
4.5 Siga a mensagem emitida pelo aparelho 
4.6 Se o aparelho indicar o choque (ritmo chocável), 
o mesmo carregará seu capacitor e recomendará ao  
operador (socorrista) aplicação de choque através 
de mensagem sonora. Após o 1º choque, reinicie a  
RCP imediatamente por cerca de 2 minutos  
(até avisado pelo DEA para verificação do ritmo) 
4.7 Se o aparelho não indicar o choque (ritmo não chocável), reinicie a RCP imediatamento por 
cerca de 2 minutos (até avisado pelo DEA para a verificação do ritmo)   
Continue até o socorro médico chegar e assumir os cuidados/transferir a vitima para 
Emergência Vermelha. 
 

 

 
 

 

LEMBRE-SE: Garanta a segurança da 
vítima e do socorrista 

- Delimite a área do atendimento 
- Utilize equipamentos de proteção 

sempre que possível 

 

LEMBRE: Com a chegada do AMBU, 
intercale 30 compressões a cada 2 

ventilações (30:2) 
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GARANTA A SEGURANÇA DA 
VÍTIMA E DO SOCORRISTA 

-Delimite a área do 
atendimento 
-Utilize Equipamentos de 
Proteção (sempre que 
possível) 

- Avalie se a vítima responde ao chamado ou toque 

- Avalie respiração e pulso simultaneamente (durante 10 
segundos) 

Se a vítima não responder, não respirar ou apresentar 
respiração anormal, e não tiver pulso, 

DEVE-SE PRESUMIR QUE HAJA UMA PCR 

- Peça que uma segunda pessoa ligue para a Sala de CFTV 

(Ramal: 830316) HPS, para que seja levado até o local de 
ocorrência da PCR, o Kit básico de atendimento à PCR 
 
- A segurança aciona maqueiro SAÍDA DE ALTA (Ramal: 830565) 
que deverá dirigir-se ao local de ocorrência da PCR com maca 
para transporte da vítima 

Com a chegada do AMBU, 
intercale 30 compressões a 

cada 2 ventilações (30:2) 

- Aplique compressões torácicas com as mãos a uma frequência 

de 100 a 120/min e profundidade de 5 cm, até a chegada e 

preparação do Desfibrilador Externo Automático (DEA) ou até 

que profissionais de saúde com treinamento adicional assumam 

o cuidado, ou a vítima comece a se mover. 

- Reavalie a cada 2 minutos. 

- Assim que disponível, ligue o DEA, e siga as orientações 
realizadas pelo mesmo 
- Posicione as pás adesivas ao tórax da vítima 
- Solicite que todos se afastem da vítima 
- Pressione o botão de análise do ritmo 

Recomendará ao operador (socorrista) 
aplicação de choque através de mensagem 
sonora. Após o 1º choque, reinicie a RCP 
imediatamente por cerca de 2 minutos 
(até avisado pelo DEA para verificação do 
ritmo) 

Reinicie a RCP imediatamente por cerca 
de 2 minutos (até avisado pelo DEA para 
a verificação do ritmo) 

FLUXOGRAMA 
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XVIII. UTILIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO CARRO DE  
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) 

 
 

OBJETIVO:  

Definir a rotina para a utilização, controle, conferência e reposição do carro de parada do HPS 
de acordo com a utilização e vencimento do prazo de validade 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

É de fundamental importância que a equipe de enfermagem utilize, controle, confira e reponha 
o carro de parada, para que os medicamentos e materiais estejam sempre disponíveis, válidos e 

em condições de uso, nas situações que se fizer necessário. 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER: 

 O carro de parada HPS (Figura 01 e 02) é um armário padronizado que contém os 
equipamentos usados pelos profissionais de saúde em uma parada cardiorrespiratória. 
Todos os carros de parada HPS devem ser organizados e disponibilizados de acordo 
com orientação a seguir 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ATENDER, DE 
FORMA SISTEMATIZADA E PADRONIZADA, UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.  

Para que isso ocorra, é fundamental que todo o material necessário para esse momento 
esteja disponível de imediato e que toda equipe esteja familiarizada com o local e 
método de guarda de cada material 
 

CUIDADOS COM O CARRO DE PARADA  

 O carro de parada deve estar sempre organizado e toda a equipe familiarizada com o 
procedimento e materiais utilizados.  
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 O excesso de material que dificulte a localização deve ser retirado do carro de parada 
(Ver lista de materiais a seguir) 

 O local do carro de parada deve ser de fácil acesso, não conter obstáculos que 
dificultem sua remoção e deslocamento. 

 A farmácia deve revisar o carro de parada mensalmente e após cada uso, registrando 
em etiqueta específica (Figura 03) fixada sobre o carro de parada a data, horário, 
número do lacre e assinatura dos responsáveis pela reposição e conferência dos 
materiais 
 

 
 

 
ROTINAS PARA CONTROLE DO CARRO DE PARADA: 
 

 Os materiais e medicamentos indispensáveis devem estar disponíveis em quantidade 
suficiente, conforme discriminação e quantificação da lista localizada na lateral do carro 
(Figura 4), facilitando o trabalho de revisão e reposição. Esse cuidado evita a colocação 
de material insuficiente ou excessivo, o que igualmente dificulta o atendimento 
adequado. 

 

 
 

  
 Os equipamentos de atendimento emergencial (desfibrilador, laringoscópio e AMBU) 

devem ser checados e testados no início de cada plantão e após cada atendimento. A 
checagem dos equipamentos deverá ser registrada e assinada pela(o) enfermeira(o), 
em planilha específica (Figura 5) localizada sobre o carro de parada em pasta 
identificada para tal fim (Ver POP Enfermagem 2015) 
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CONFERÊNCIA DO CARRO DE PARADA: 
 

 A conferência do carro de parada será realizada pela(o) enfermeira(o) sempre que for 
utilizado e após o reabastecimento e revisão da farmácia, para ser lacrado 

 A conferência deve contemplar estoque mínimo, prazos de validade de todo o material, 
bem como o funcionamento do desfibrilador, laringoscópio, ambú e outros 
equipamentos 

 Os medicamentos serão vistos: em número, qualidade e data de vencimento 

 Os materiais serão vistos: em número de acordo com o previsto, funcionamento, 
limpeza e vencimento 

 A checagem do material pela enfermagem deverá ser registrada, datada e assinada em 
impresso próprio no campo adequado (Figura 03) 

 Todo o material quebrado, vencido ou insuficiente deve ser imediatamente reposto 

 Após o uso de medicação, o material deverá ser reposto pela farmácia mediante 
solicitação da enfermagem, com o nome e leito do paciente que necessitou o uso 

 O carro deve manter-se fechado e lacrado, anotando número do lacre na planilha 
específica do setor (Figura 05) 

 A abertura do carro deve acontecer em casos de parada cardiorrespiratória de paciente 
ou urgência que justifique seu uso 

 As irregularidades encontradas deverão ser comunicadas a Coordenação de 
Enfermagem por comunicação interna 

 

MATERIAIS QUE DEVE CONTER O CARRO DE PARADA: 
 

 Material de proteção individual  

 Monitor e desfibrilador  

 Tábua de massagem cardíaca, em acrílico  

 Equipamentos de laringoscopia (com baterias funcionantes), de intubação e de 
aspiração  
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 AMBU, máscara facial, tubos endotraqueais e orotraqueais  
 Equipamentos de anestesia tópica, de punção venosa e de administração de 

medicamentos 

 Para que tenhamos uma agilidade no atendimento à PCR, o carro de parada HPS deve 
conter (conforme lista de materiais fixada na lateral do carro de parada - Figura 4) 
OBRIGATORIAMENTE: 
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ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS NO CARRO DE PARADA: 
 

 Na primeira gaveta, devem ficar armazenados os medicamentos acomodados dentro 
de divisórias devidamente identificadas (Figuras 6 e 7) 
 

 
 
 

 Na segunda gaveta, devem ficar armazenados os materiais de acesso venoso, através do 
qual, pode-se administrar toda a medicação necessária, os eletrodos e as sondas 
nasogástrica e uretral (Figuras 8 e 9) 
 

 
 

 Na terceira gaveta, devem ficar armazenados os tubos orotraqueais, coletores, luvas e 
latex (Figuras 10 e 11) 
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 Na quarta gaveta, devem ficar armazenadas as soluções (Figuras 12 e 13) 
 

 
 
 
ETIQUETAS PADRÃO: 
 
As gavetas do Carro de Parada serão identificadas na parte externa com etiquetas padrão 
FACILITANDO O ACESSO e MENOR PROBABILIDADE DE ERRO 
 
 

 Na primeira gaveta 

 
 

 Na segunda gaveta 

 
 

 Na terceira gaveta 

 
 

 Na quarta gaveta 
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Obs.:  

 O carro de parada deverá ser revisado e atualizado sempre que for utilizado 
medicamento ou material médico hospitalar. Utilizado algum item, a enfermagem 
informa a farmácia para reposição e realiza a solicitação pelo Sistema de 
Gerenciamento Hospitalar (MV) em nome do paciente. Esta solicitação deve ser 
realizada imediatamente após o uso, a fim de que o carro seja reposto o mais rápido 
possível e esteja pronto para próxima ocorrência. Quando a medicação for um 
medicamento controlado, deverá ser anexado à solicitação, o receituário de 
controlado carimbado e assinado pelo médico. 

 O fechamento do carro de parada ocorre na presença do auxiliar de farmácia 
juntamente com o enfermeiro do setor solicitante. Ambos terão que assinar a etiqueta 
do carro de parada (Figura 03) a cada reposição. 

 Providenciar a lavagem e desinfecção imediata da(s) lâmina(s) do laringoscópio (Ver 
POP Enfermagem 2015); Limpar as pás do desfibrilador quando este for utilizado e 
conectá-lo à corrente elétrica (Ver Pauta de Condutas HPS Vol2 Enfermagem no XI 
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Pauta de Condutas 
 

 

CONDUTAS EM FARMÁCIA 

 
 

Temas 
 
 

I. CARRO DE PARADA 

II. DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES 

III. DILUIÇÃO E PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO COM CLORETO DE SÓDIO 

IV. DISPENSAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS 

V. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES (ORIGEM: FARMÁCIA DI; UTI; EMERGÊNCIA/ DESTINO: 
PACIENTES) 

VI. DISPENSAÇAÕ DE PRODUTOS (ORIGEM: FARMÁCIA SATÉLITE DO 
BLOCO/HEMODINÂMICA/ DESTINO: PACIENTE)  

VII. DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS MULTIDOSES 

VII.1 DETERMINAÇÃO DE VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS MULTIDOSES 

VIII. MEDICAMENTOS ASSOCIADOS A RISCO DE QUEDA 

IX. MEDICAMENTOS DE GATILHO 

X. MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE 

XI. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE MEDICAMENTOS 

XII. PLANO DE CONTINGÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 
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I. CARRO DE PARADA 
 
 

CONCEITO: 
 
O carro de parada é um armário que contém medicamentos e equipamentos usados por 
médicos e enfermeiros quando acontece uma parada. Esta é uma situação que exige 
procedimento de socorro imediato, desta forma, a quantidade de medicamentos, materiais 
médicos hospitalares e equipamentos deve ser estipulada conforme a necessidade e rotina do 
Hospital a fim de que médicos e enfermeiros estejam preparados para atender de forma 
sistematizada e padronizada uma situação de emergência. Todo o material necessário para este 
momento deve estar disponível de forma imediata para garantir o atendimento no paciente. 
O carro de parada tem que repor seus produtos sempre que for utilizado medicamento ou 
material médico hospitalar. Utilizado algum item, a enfermagem informa a farmácia para 
reposição e realiza a solicitação pelo MV em nome do paciente. Esta solicitação deve ser 
realizada imediatamente após o uso, a fim de que o carro seja reposto o mais rápido possível e 
esteja pronto para próxima ocorrência. Quando a medicação for um medicamento controlado, 
é anexada a solicitação, o receituário de controlado carimbado e assinado pelo médico. O 
fechamento do carro de parada ocorre na presença do auxiliar de farmácia juntamente com o 
enfermeiro do setor solicitante. Ambos terão que assinar a etiqueta do carro de parada a cada 
reposição. 
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II. DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES  

 

OBJETIVO: 

Instruir os envolvidos no processo de devolução de produtos, demonstrando de maneira mais 
eficiente sobre como proceder com a devolução dos itens, quando os mesmos não forem 
utilizados pelo paciente. Evitando medicamentos e materiais médico-hospitalares não utilizados 
pelo paciente nos setores. 
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NORMAS: 

As devoluções deverão ser realizadas para a Farmácia que realizou a liberação dos itens ao 
paciente, podendo ser a Dispensação Interna ou as Farmácias Satélites. 

Rotina Hospital: A enfermagem deve zelar pelo relatório „Saída para Paciente‟ e manter o 
mesmo juntamente com os medicamentos e materiais médicos dentro da „Fita do Paciente‟ 
(pacientes dos setores das enfermarias e emergências) para realizar a devolução dos produtos 
fornecidos pela farmácia. 
: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. IDENTIFICAR OS PRODUTOS QUE NÃO FORAM CONSUMIDOS PELO PACIENTE 

Os responsáveis pela administração dos medicamentos e materiais médicos utilizados pelos 
pacientes deverão identificar os casos de recusa, evasão de paciente, alta, óbito, etc. que 
repercutiram na ausência de consumo dos itens prescritos pelo médico; 

2. REGISTRAR A DEVOLUÇÃO DESSES PRODUTOS NO MÓDULO PAGU 

A enfermagem deverá solicitar a devolução de todos os medicamentos e materiais médicos 
hospitalares, respeitando o lote e validade de cada item, identificados como ausência de 
consumo pelo paciente no sistema informatizado MV; 

3. IMPRIMIR A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO 

O documento de solicitação de devolução deverá ser impresso pelo sistema informatizado 
MV para confirmação de que o procedimento foi realizado através do sistema de acordo 
com o físico; 

4. DEIXAR AS FITAS DE DEVOLUÇÃO EM LOCAL ESPECÍFICO/ENFERMARIAS 

A Enfermagem do setor deverá reservar as fitas para devolução em local indicado e 
apropriado para o recolhimento por parte da farmácia, sempre duas vezes ao dia, uma pela 
manhã às 08:00 horas  e outra à noite às 20:00 horas; 

5. RECEBER PRODUTOS PARA DEVOLUÇÃO/ BLOCO CIRÚRGICO; EMERGÊNCIA; UTI; 
SALA DE RECUPERAÇÃO. 

Para o processo de devolução dos setores, Hemodinâmica, Bloco Cirúrgico, Emergência, UTI e 
Sala de Recuperação, as farmácias satélites deverão receber os produtos encaminhados pela 
enfermagem de acordo de sua origem; 

6. ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AOS PRODUTOS/BLOCO CIRÚRGICO; 
EMERGÊNCIA; UTI; SALA DE RECUPERAÇÃO. 

O técnico de enfermagem do setor deverá anexar à solicitação de devolução juntamente 
com os produtos que serão devolvidos à farmácia que realizou a dispensação dos itens; 

7. RECOLHER AS FITAS/ENFERMARIAS 

  O auxiliar de farmácia deverá recolher as fitas que foram colocadas no local indicado nas 
enfermarias duas vezes ao dia. Sob nenhuma hipótese o auxiliar de farmácia poderá recolher 
fitas encontradas em qualquer outro local; 

8. CONFRONTAR O RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO COM OS PRODUTOS QUE SERÃO 
DEVOLVIDOS 

Os auxiliares de farmácia deverá conferir o relatório de solicitação de devolução com os 
itens físicos a fim de identificar se o procedimento foi realizado de forma correta; 

9. SOLICITAR AJUSTE DA INFORMAÇÃO (FÍSICO E SISTEMA) 
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Após a conferência, caso sejam identificados divergências, o responsável pela farmácia 
deverá solicitar a enfermagem para a devida correção pelo sistema informatizado MV, 
conferindo fisicamente por lote, validade e quantidade; 

10. ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NO SISTEMA 

O auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina de „Devolução de Produtos Paciente‟, para 
todos os itens em conformidade; 

11. ARQUIVAR DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO 

O documento demonstrando o processo de devolução de produtos efetuados pelo sistema 
informatizado MV, deverá ser arquivado na farmácia onde recebeu a devolução; 

12. ALOCAR OS PRODUTOS NO REFERIDO LOCAL DE ESTOQUE 

Os produtos devolvidos deverão ser alocados nos respectivos locais de estoque; 

13. PACIENTES COM ALTA E ÓBITO 

No caso de alta médica, alta hospitalar e óbitos, a fitas que não forem abertas poderão ser 
excluídas pelo Farmacêutico no sistema informatizado MV, desde que não haja checagem de 
itens na prescrição.  

Nota: Caso haja checagem de algum item na prescrição, a enfermagem deverá realizar a 
devolução de todos os itens pelo sistema MV. 

 
 

 

III. DILUIÇÃO E PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO COM CLORETO DE 
SÓDIO 

 
 
Padronização do Cloreto de Sódio do Hospital Pelópidas Silveira possui as seguintes 
apresentações: 
 
- Cloreto de sódio 0,9% 50mL 
- Cloreto de sódio 0,9% 10mL 
- Cloreto de sódio 0,9% 100mL 
- Cloreto de sódio 0,9% 250mL 
- Cloreto de sódio 0,9% 500mL 
- Cloreto de sódio 0,9% 1000mL 
- Cloreto de sódio 20% 10mL 
 

Este medicamento é destinado ao restabelecimento de fluído e eletrólitos. A solução também é 
utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau 
moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. 

Antes de serem administradas as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente 
para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na 
embalagem primária. 

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as 
recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviço de Saúde quanto a: 
desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos e uso de EPIs. 
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A dosagem deve ser determinada pelo médico e é dependente da idade, do peso, das 
condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em 
laboratório. 

 A diluição ocorre quando for prescrita pelo médico uma concentração diferente destas 
mencionadas, deve ser feito o ajuste. 
 
PREPARO DE DILUIÇÕES COM CLORETO DE SÓDIO (NACL) 
 
PASSO 1: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução disponível. No soro a 0,9% existem 
0,9 gramas de soluto para cada 100ml. 
 
Regra de três 
 
100mL da solução --------- 0,9g                     X = volume do soro que estou utilizando 
XmL da solução ------------Y                          Y = quantidade em gramas de NaCl 
 
Ex.: 100mL da solução ------ 0,9g 
       500mL de SF --- ----Y 
       Y = 4,5g de NaCL 
 

PASSO 2: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução desejada 

Ex.: Se a prescrição for uma solução a 0,3% de cloreto de sódio (significa que temos 0,3g de 
NaCl em 100mL de SF) 
 
100mL ------ 0,3g de NaCl                            500ml= volume da solução desejada 
Preparar 
 
500mL ------ X                                               X = gramas de NaCl 
X = 1,5g 
 

PASSO 3: Ajuste da Concentração 

No exemplo em uso, o terceiro passo consiste em desprezar parte do soro e acrescentar água 
destilada. Sabendo que a cada 100mL temos 0,9%, só precisamos saber quantos mL de SF tem 
a quantidade de gramas que descobrimos no cálculo anterior: 
 
Ex.: 100mL de SF ------ 0,9g                          Z = quantidade de soro que ficará no frasco 
       Z --------------- 1,5g 
       Z = 166mL 
 

Desprezar a quantidade do SF e completar o volume final com água destilada. 

Ex.: 250 ml (volume do soro que pretendo ter) – 166 ml (quantidade a ser utilizada) = 84 ml 
(quantidade desprezada) 

A quantidade de SF 0,9% desprezada será substituída pela mesma quantidade de água destilada. 
Desta forma, será possível obter diversas concentrações do soro fisiológico necessárias ao 
tratamento de nossos pacientes. 
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IV. DISPENSAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS 
 

OBJETIVO: 

Instruir os envolvidos nas atividades de dispensação de itens, tendo como especificação os 
antimicrobianos, proporcionando uma estrutura de controle e segurança no processo. 

 

NORMAS: 

Considera-se „Medicamento Antimicrobiano‟, todo o medicamento voltado ao tratamento de 
infecções microbianas sensíveis. 

Todas as liberações de medicamentos antimicrobianos somente devem ser realizadas mediante 
retenção dos seguintes documentos: a) Prescrição Médica pelo prontuário eletrônico; e b) 
„Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito‟. Apenas a Solicitação de Antimicrobianos deve 
ser entregue nas farmácias, devidamente assinados e carimbados pelos respectivos médicos 
solicitantes. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

1. PROTOCOLAR AS PRESCRIÇÕES E FORMULÁRIOS 

A enfermagem deverá protocolar o formulário de „Solicitação de Antimicrobiano de uso 
restrito‟  no momento da chegada das prescrições médicas eletrônicas na DI (Dispensação 
Interna) e nas farmácias satélites; 

 

2. SOLICITAR COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS 

A farmácia DI e farmácias satélites verificarão se os dados das prescrições e formulários 
estão completos, com nome do paciente, número do atendimento, setor, horário de 
administração aberto, assinatura e carimbo do médico. Caso os dados não estejam 
completos, o auxiliar de farmácia deverá solicitar à enfermagem do setor a complementação 
dos dados; 

 

3. TIRAR CÓPIA DA “SOLICITAÇÃO DE ANTIMICROBIANO DE USO RESTRITO” 

O auxiliar de farmácia deverá tirar uma cópia do documento „Solicitação de Antimicrobiano 
de Uso Restrito‟; 

 

4. ANEXAR CÓPIA DA SOLICITAÇÃO DE MICROBIANOS NA PASTA DE SOLICITAÇÕES 

A cópia da „Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito‟ será anexada à pasta de 
solicitações de antimicrobianos para consulta do tratamento; 

 

5. SEPARAR OS ITENS DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR 

Os auxiliares de farmácia deverão separar os itens para dispensação, de acordo com o 
documento de solicitação impresso; 

 

6. BIPAR OS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E EFETIVAR A SAÍDA PARA 
PACIENTE 
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O auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina de 'Saída para Paciente', junto com os demais 
medicamentos, passando todos os produtos no leitor de código de barras; 

 

7. IMPRIMIR DUAS VIAS DO DOCUMENTO DE SAÍDA 

Deverão ser impressas duas vias do documento de „Saída para Paciente‟, devendo uma ser 
anexada à prescrição médica e a segunda à fita do paciente; 

 

8. AGUARDAR O RECOLHIMENTO DA SOLICITAÇÃO ORIGINAL 

O auxiliar de farmácia deverá aguardar o burocrata da CCIH (Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar) recolher as solicitações de antimicrobiano que ainda não tenham 
passado pela avaliação do Médico da CCIH para validação; 

 

9. ENTREGAR OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS 

Os medicamentos separados pelo auxiliar de farmácia deverão ser entregues aos técnicos de 
enfermagem do setor solicitante; 

 

10.  RECEBER E CONFERIR OS ITENS COM O DOCUMENTO DA SAÍDA 

Os técnicos de enfermagem dos setores deverão receber os medicamentos, conferindo 
sempre as quantidades e especificidades com o documento de „Saída para Paciente‟ anexo; 

 

11.  ASSINAR O DOCUMENTO “SAÍDA PARA PACIENTE” 

Após conferência, os técnicos de enfermagem deverão assinar o documento „Saída para 
Paciente‟, como forma de confirmação de recebimento; 

 

12.  ARQUIVAR O DOCUMENTO JUNTAMENTE COM A PRESCRIÇÃO 

A DI e Farmácias Satélites deverão proceder com o arquivamento das Prescrições Médicas e 
do documento „Saída para Paciente, atendidas e assinadas. 

 

 
V. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 

HOSPITALARES (ORIGEM: FARMÁCIA DI; UTI; EMERGÊNCIA/ 
DESTINO: PACIENTES) 

 

OBJETIVO: 

Instruir os envolvidos no processo de dispensação de medicamentos e materiais médicos 
hospitalares, tendo como destino direto para o paciente, proporcionando um melhor 
direcionamento e segurança nas atividades desenvolvidas. 

 

NORMAS: 

Todas as saídas de medicamentos somente devem ser realizadas mediante a prescrição médica 
pelo prontuário eletrônico na farmácia. 
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A prescrição médica deverá conter as informações dos medicamentos que precisam ser 
utilizados pelo paciente, onde a informação descrita deverá ser pela Denominação Comum 
Brasileira e não pelo nome comercial. Fica estabelecido que a farmácia atenda todos os 
pacientes com medicamento fracionado. 
  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES: 
 

1. PRESCRIÇÕES MÉDICAS 

Todos os dias as prescrições médicas chegam pela impressora no setor da farmácia através 
do prontuário eletrônico pelo sistema informatizado MV, prescrita pelo médico. Nas 
prescrições contemplam as informações de setor, número do atendimento, nome do 
paciente, nome do médico, número da prescrição, data, código de barra da solicitação e 
hora da emissão; 

2. RECEBER PRESCRIÇÕES MÉDICAS 

A Farmácia deverá receber as prescrições médicas, conforme horário pré-estabelecido, 
visando o tempo necessário para que a farmácia analise as prescrições, realize a separação 
dos itens, realize a saída pelo sistema MV através do código de barras, preparação das fitas, 
checagem pelo farmacêutico e entrega das medicações e materiais; 

3. SEPARAR OS MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 

O auxiliar de farmácia deverá separar os medicamentos e materiais médicos hospitalares 
para dispensação, de acordo com a prescrição médica. Os medicamentos controlados são 
separados dos demais medicamentos, para controle interno da Farmácia.  

4. REALIZAR A SAÍDA PARA O PACIENTE ATRAVÉS DO CÓDIGO DE BARRAS DE TODOS 
OS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 

Após separação física dos produtos, o auxiliar de farmácia deverá atender a solicitação pelo 
sistema MV, passar código de barra da solicitação da prescrição e bipar cada item solicitado 
da prescrição. 

5. PREPARAR E SELAR A FITA DO PACIENTE POR HORÁRIO 

Os medicamentos e materiais médicos hospitalares deverão ser organizados em fitas e por 
horários para a dispensação, distribuídos por horário para 24h. 

6. IMPRIMIR DUAS VIAS DO DOCUMENTO DE SAÍDA 

Deve ser impressa uma via do documento de “Saída para Paciente”, devendo ser anexada à 
prescrição médica e a conferência pela enfermagem ocorre tanto fisicamente como pelo 
sistema MV; 

7. CONFERIR O RELATÓRIO DE SAÍDA COM OS ITENS FÍSICOS ANTES DE SEGUIR PARA 
O PACIENTE 

Antes de seguir com a entrega dos itens para o paciente, o farmacêutico deverá conferir os 
itens confeccionados na fita do paciente com o relatório de „Saída para Paciente‟ a fim de 
verificar a conformidade. Realizar registro com assinatura e carimbo;  

Nota: Farmacêutico na Dispensação Interna. 

8. ENTREGAR AS FITAS AOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

Os Auxiliares de Farmácia deverão entregar as fitas em horário estabelecido, considerando o 
horário de administração da 1ª dose; 

9. RECEBER E CONFERIR AS FITAS DOS PACIENTES 
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Os Técnicos de Enfermagem dos setores deverão receber as fitas dos pacientes pelos 
auxiliares de farmácia, ambos devem confrontar o prontuário com a solicitação de produtos, 
a fim de verificar se há divergências.  O auxiliar de farmácia registra o horário da entrega das 
fitas do setor; 

10.  ENTRAR EM CONTATO COM O MÉDICO E SOLICITAR AJUSTES 

Havendo divergências, os medicamentos não poderão ser dispensados. A farmacêutica 
deverá entrar em contato com o médico para realizar os ajustes na solicitação; 

11. ENTREGAR OS PRODUTOS SOLICITADOS 

O auxiliar de farmácia deverá entregar os medicamentos e materiais médicos à  
enfermagem; 

DI (Dispensação Interna): Os auxiliares de farmácia irão entregar as fitas nas enfermarias 
para a enfermagem. 

Farmácias Satélites da UTI e Emergência: A enfermagem irá resgatar as fitas nas farmácias 
satélites. 

12. ASSINAR O DOCUMENTO “SAÍDA PARA PACIENTE” 

Após conferência, a enfermagem deverá assinar o documento „Saída para Paciente‟, como 
forma de confirmação de recebimento; 

13. ARQUIVAR O DOCUMENTO JUNTAMENTE COM A PRESCRIÇÃO 

A Farmácia deverá proceder com o arquivamento das „Prescrições Médicas‟ e do 
documento „Saída para Paciente‟, atendidas e assinadas em todos os campos e arquivar na 
Farmácia.  

 

 

VI. DISPENSAÇAÕ DE PRODUTOS (ORIGEM: FARMÁCIA SATÉLITE 
DO BLOCO/HEMODINÂMICA/ DESTINO: PACIENTE) 
 

 

OBJETIVO: 

Explanar as atividades relacionadas ao processo de dispensação de medicamentos e materiais 
médicos, tendo como origem a Farmácia Satélite do Bloco Cirúrgico/Hemodinâmica e como 
destino direto o paciente, visando estabelecer uma estrutura segura e ágil durante o 
procedimento cirúrgico. 

 

NORMAS: 

Este processo aborda especificamente a rotina dos hospitais que apresentam uma Farmácia 
nomeada como Satélite para atender de forma mais eficiente os setores mais próximos. Fica 
estabelecido que as Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica atenderão todos 
os pacientes destes setores, com medicamento e material médico, devendo os itens 
classificados como medicamentos ser liberado mediante nota de sala solicitada pelo médico.  

 
 
 
 
 



 
 

85 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. DISPENSAÇÃO DE KIT 

As Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica possuem kits distintos, contendo 
medicamentos e materiais médicos específicos para execução de cada cirurgia. 

Os kits disponíveis para atendimento das demandas deverão estar com todos os 
medicamentos e materiais médicos com código de barras para que as saídas dos produtos 
sejam realizadas através da bipagem. 

2. MONTAR O KIT COM OS PRODUTOS CADASTRADOS 

De acordo com os medicamentos e materiais médicos específicos para atendimento dos 
procedimentos cirúrgicos, repor os produtos ao kit cirúrgico e em seguida o kit deverá ser 
montado. 

3. REALIZAR AS SAÍDAS DOS MEDICAMENTOS E MATERIAISMÉDICO-HOSPITALARES 
PARA O PACIENTE 

De acordo com a programação de cirurgias, a equipe de farmácia deverá realizar as saídas 
dos medicamentos e materiais médicos em nome do paciente, passando o leitor no código 
de barras em todos os itens vinculados 

4. ENTREGAR O KIT PARA A CIRURGIA 

O auxiliar de farmácia deverá entregar ao „Circulante‟ o kit cirúrgico contendo dentro do 
mesmo a impressão do relatório da composição do kit específico para cirurgia a ser realizada 
protocolando sua saída; 

5. ASSINAR O CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE KITS 

A farmácia deverá possuir um controle de Liberação de Kits, realizado através do Mapa 
Cirúrgico onde existem todas as informações referentes à cirurgia.  Os dados do paciente 
para qual o kit está sendo entregue e assinatura campo  do „Circulante‟ que levará o kit para 
cirurgia; 

6. SOLICITAR ITENS EXTRAS PARA A CIRURGIA 

Durante a cirurgia, caso seja identificado à necessidade de medicamentos ou materiais 
médicos extras, deverão ser solicitados pelo „Circulante‟ à Farmácia Satélite do Bloco ou 
Hemodinâmica; 

7. ANOTAR NO FORMULÁRIO DE „SAÍDA PARA PACIENTE‟ 

Antes da entrega dos itens solicitados ao circulante, o auxiliar de farmácia deverá anotar em 
formulário intitulado „Formulário Saída para Paciente‟, os itens que serão utilizados para 
complementação da cirurgia. Deve registrar código do item, o lote, validade e quantidade 
dispensada. 

8. SOLICITAR ASSINATURA DO CIRCULANTE NO FORMULÁRIO COMPROVANDO A 
RETIRADA 

O auxiliar de farmácia deverá solicitar ao „Circulante‟ que o mesmo assine o formulário de 
itens extras, comprovando a retirada destes na farmácia satélite; 

9. RECOLHER A “FICHA DE SALA”, AS PRESCRIÇÕES E O KIT UTILIZADO 

O „Circulante‟ deverá recolher da sala de cirurgia as prescrições e o kit usado, juntamente 
com a ficha de sala em nome do paciente com os produtos que foram utilizados. Todo o 
material deve ser entregue sem sujidades. 
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10. PROVIDENCIAR CÓPIA DA “FICHA DE SALA” PARA ENTREGAR NA FARMÁCIA 

O „Circulante‟ deverá providenciar uma cópia da ficha de sala e entregar para a farmácia 
satélite; 

11.  ARQUIVAR AS VIAS ORIGINAIS NO PRONTUÁRIO 

As vias originais da ficha de sala deverão ser arquivadas no prontuário do paciente no Bloco 
Cirúrgico ou Hemodinâmica 

12.  ENTREGAR A SOBRA DO KIT E A CÓPIA DA “FICHA DE SALA” 

O „Circulante‟ deverá entregar as prescrições e o kit com as sobras à Farmácia Satélite, 
juntamente com a ficha de sala em nome do paciente com os produtos que foram utilizados; 

13. CONFERIR FORMULÁRIO DE ITENS EXTRAS X FICHA DE SALA X KIT ENTREGUE 

O responsável pelo recolhimento da sobra dos itens deverá proceder com a conferência 
sobre os itens entregues, o formulário de itens extras e o documento denominado ficha de 
sala a fim de constatar a conformidade. 

14.  SOLICITAR JUSTIFICATIVA PELA DIVERGÊNCIA 

Caso seja identificado alguma divergência no comparativo a farmácia deverá solicitar uma 
justificativa pela não conformidade; 

15. SOLICITAR A PRESCRIÇÃO AO MÉDICO RESPONSÁVEL 

Os medicamentos que estiverem no formulário „Saída para Paciente‟ e que não possuírem 
prescrição médica deverão ser solicitados pela farmácia satélite ao médico responsável; 

16. PROVIDENCIAR A REPOSIÇÃO DO KIT 

A equipe da farmácia satélite deverá proceder com a reposição do kit utilizado para atender 
a demanda das próximas cirurgias 

17. ARQUIVAR DOCUMENTAÇÕES 

O Auxiliar de Farmácia deverá arquivar as cópias das prescrições e o formulário „Saída para 
Paciente‟ na farmácia. 

  
 

VII. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS MULTIDOSES 
 
 

OBJETIVO: 

Estabelecer os princípios necessários para a dispensação de medicamentos multidoses, como 
por exemplo: A Insulina Regular e NPH, medicamentos que são resuspendidos. O processo 
tem a finalidade de esclarecer e conscientizar os colaboradores quanto à forma devida de 
dispensação e acondicionamento. 

 

NORMAS: 

A dispensação dos medicamentos multidoses é de responsabilidade dos auxiliares de farmácia e 
deve ser realizada mediante prescrição em nome do paciente. 
Para medicamentos de multidose, deve-se verificar na tabela de diluição a estabilidade do 
medicamento, para poder acondicioná-lo de forma correta. 



 
 

87 
 

No que concerne à insulina, a estabilidade após aberta é determinada pelo fabricante. Sempre 
com margem de segurança. 

 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

1. PRESCRIÇÃO MÉDICA RECEBIDA NA FARMÁCIA 

Todos os dias as prescrições médicas chegam à Farmácia através do prontuário eletrônico, 
pelo médico e aprazada pela enfermagem; 

2. SEPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

O auxiliar deverá separar os medicamentos para dispensação, de acordo com a prescrição 
médica. A enfermagem recebe os medicamentos na farmácia assina o recebimento e segue 
para realizar a administração no paciente; 

3. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO MULTIDOSE 

Se o medicamento for classificado como multidose a enfermagem irá verificar na tabela de 
diluição a estabilidade do medicamento para que ele seja acondicionado de forma correta 

4. MEDICAÇÃO INSULINA 

Em relação à medicação Insulina (Regular e NPH), a enfermagem realiza solicitação em 
nome de paciente pelo sistema informatizado MV e o auxiliar de farmácia atende a 
solicitação. A enfermagem registra no documento o recebimento da medicação. Caso seja 
necessário, acondicionar sob refrigeração na farmácia, o auxiliar de farmácia calcula a data 
de validade após a medicação aberta e insere a etiqueta no recipiente do medicamento. 

Nota: A data de validade é recalculada mediante as informações de estabilidade fornecidas pelo 
fabricante com margem de segurança. 

Nota: Na Farmácia Satélite das Enfermarias a medicação multidose deve ser acondicionada sob 
refrigeração e é armazenada no posto de enfermagem dos andares porque possuem 
refrigerador. 

 

 

VII.1  DETERMINAÇÃO DE VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS MULTIDOSE 

 
Medicamentos multidoses são as soluções orais (gotas); Suspensões; Xaropes; Soluções tópicas 
(cremes, pomadas, geleias). Os prazos de validades para medicamentos na forma de 
preparações líquidas orais e tópicas devem ser ajustados após abertura do produto (lacre 
violado). Neste caso, desconsideramos o prazo impresso na embalagem primária do 
medicamento e passamos a adotar a seguinte regra: Depois de violado o lacre de segurança, o 
prazo de validade será de 25% (1/4) do tempo remanescente constante na embalagem original 
ou de 60 dias, o que estiver mais próximo. 
 

Ex1: Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL Fr 20mL VAL 28/03/2019 

Ao abrir este medicamento hoje, 08/11/2017, o seu prazo de validade diminui em 25%, ou seja, 
em vez de 1 ano e 4 meses (16 meses), ele não poderá ser utilizado por mais que 2 meses. 

16 meses x 25% = 4 meses 
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Como este prazo de tempo é superior a 60 dias, seu novo prazo de validade será o menor de 
60 dias. 4 meses > 60 dias 

Ex 2: Simeticona 75mg/mL Fr 10mL VAL 31/05/2019 

Ao abrir este medicamento hoje, 08/11/2018, o seu prazo de validade diminui em 25%, ou seja, 
em vez de 6 meses, ele não poderá ser utilizado por mais que 1 mês e meio. 

6 meses x 25% = 1,5 mês (1 mês e meio) 

Como este prazo de tempo é menor que 60 dias, seu novo prazo de validade será o menor, de 
1 mês e meio. 2 meses > 1 mês e meio 

 
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS MULTIDOSES MONITORADOS 
 

o Dexclorfeniramina (maleato) 2mg/5ml xarope fr 120ml 
o Dipirona sódica solução oral gotas fr 10ml 
o Fenoterol (bromidrato) 5mg/ml solução oral gotas fr 20ml 
o Hidróxido de alumínio 6% suspensão oral fr 100ml 
o Ipratrópio ( brometo) 0,250mg/ml solução para inalação gotas fr 20ml 
o Lidocaína (cloridrato) 20mg/g uso uretral geléia bisn 30g 
o Metoclopramida (cloridrato) 4mg/ml solução oral gotas fr 10ml 
o Óleo mineral (petrolato/vaselina líquida) uso oral/tópico fr 100ml 
o Paracetamol 200mg/ml solução oral gotas fr 15ml 
o Simeticona 75mg/ml emulsão oral gotas fr 10ml 
o Sulfadiazina de prata 10mg/g creme dermatológico pote 400g 

 
 

 

VIII. MEDICAMENTOS ASSOCIADOS À RISCO DE QUEDA 
 

OBJETIVO: 

Ações preventivas da Instituição orientada pelo Núcleo de Segurança do Paciente, equipe 
multidisciplinar em adotar medidas gerais para evitar quedas nos pacientes independente do 
risco. Sabe-se que queda em pacientes internados em ambiente hospitalar tem sido 
considerado uma dos eventos mais frequentes. Esses danos ocorrem em instituições de saúde 
que implicam em custos associados à necessidade de tratamento adicionais e aumento do 
tempo de internação. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO: 

Os medicamentos associados ao risco de queda são classificados de acordo com sua classe 
terapêutica. As classes terapêuticas que mais causam risco de queda e quanto ao grau de risco: 
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MEDICAMENTOS QUANTO A CLASSE TERAPÊUTICA: 

As classes terapêuticas que mais causam risco de queda de acordo com a padronização 
medicamentosa do HPS: 
 
o ANSIOLÍTICOS                                         
o ANTIARRITMICOS                                      
o ANTICONVULSIVANTES                               
o ANTIDEPRESSIVOS 
o ANTIHIPERTENSIVOS                                 
o ANTIHISTAMÍNICOS                                  
o BENZODIAZEPÍNICOS 
o DIURÉTICOS 
o HIPNÓTICOS/ANESTÉSICOS GERAIS 
o  LAXATIVOS 
 

o ANTIARRITMICOS: 

• Acetazolamida 250mg 

• Adenosina 6mg/2ml 2ml 

• Amiodarona (Cloridrato) 150mg/3ml 3ml 

• Amiodarona 200mg 

• Metropolol 50mg 

 

o ANTICONVULSIVANTES: 

• Ácido Valproico 250mg 

• Ácido Valproico 250mg/5ml 100ml Xarope 

• Fenitoina 50mg/ml 5ml 

• Fenitoina 100mg 

• Fenobarbital 100mg 

• Fenobarbital Sódico 200mg/2ml 2ml 

• Topiramato 50mg 

 

o ANTIHIPERTENSIVOS: 

• Anlodipina 5mg                             

• Anlodipina 10mg 

• Captopril 12,5mg 

• Captopril 25mg 

• Clonidina 0,1mg  

• Clonidina 150mcg/ml 1ml 

• Diltiazen 60mg 
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• Enalapril 10mg 

• Hidralazina 50mg 

• Losartana 50mg 

• Metildopa 500mg 

• Nitropussiato de Sódio 25mg/5ml 2ml 

 

o ANTIHISTAMÍNICO: 

• Dexclorofeniramina (Maleato) 2mg/5ml Xarope 120ml 

• Prometazina 50mg/2ml 2ml 

• Prometazina 25mg 

 

o ANSIOLÍTICOS:  

• Diazepan 10mg 

• Diazepan 10mg/2ml 2ml 

• Clonazepam 2mg 

• Clonazepam 0,5mg 

 

o ANTIDEPRESSIVOS: 

• Amitriptilina (Cloridrato) 25mg 

• Fluoxetina 20mg 

• Sertralina 50mg (Cloridrato) 

 

o BENZODIAZEPÍNICOS: 

• Flumazenil 0,1mg/ml 5ml 

• Naloxona 0,4mg/ml 

 

o DIURÉTICOS: 

• Espironolactona 25mg 

• Espironolactona 100mg 

• Furosemida 40mg 

• Furosemida 10mg/ml 2ml 

• Hidroclorotiazida 50mg 

 

o HIPNÓTICOS/ANESTÉSICOS GERAIS: 

• Dextrocetamina Cloridrato 10ml (Cetamina S+) 

• Dexmedetomidina (Cloridrato) 100mcg/ml 2ml 
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• Etomidato 2mg/ml 10ml 

• Fentanil 10ml (Citrato) 0,0785mg/ml 10ml 

• Fentanil 2ml (Citrato) 0,00785mg/ml 2ml 

• Isoflurano Líquido 100ml 

• Midazolan 5mg/ml 3ml 

• Midazolan 50mg/10ml 

• Propofol 10mg/ml 20ml 

• Propofol 1% PSF Seringa 50ml 

• Remifentanil 2mg Cloridrato 

• Sevoflurano 100ml 

• Sulfetanil, Citrato 5mcg/ml 2ml 

• Tiopental 1G 

 

o LAXANTES: 

• Glicerina Adulto 

• Óleo Mineral Emulsão 100ml 

• Laxante a Base de Fosfato de Sódio Monobásico 6G e Fosfato 

• Loperamida 2mg 

 

o OPIOIDES: 

• Codeína 300mg+Paracetamol 500mg 

• Fentanil 10ml (Citrato) 0,0785mg/ml 10ml 

• Fentanil 2ml (Citrato) 0,00785mg/ml 2ml 

• Morfina (Sulfato) 1mg/ml 2ml 

• Morfina 0,2mg/ml 1ml 

• Morfina 10mg 

• Morfina Sulfato 10mg/ml 1ml 

• Naloxona 0,4mg/ml 1ml 

• Peptidina 50mg/ml 2ml 

  



 
 

92 
 

IX. MEDICAMENTO DE GATILHO 

 

CONCEITO: 

A ocorrência de uma reação adversa é utilizada um modelo de notificação espontânea. 
Entretanto, a utilização de busca ativa de reações como a metodologia chamada trigger tool se 
demonstra mais efetiva. Ela se baseia na identificação de gatilhos que podem indicar uma reação 
adversa, a partir deles é feita a confirmação de reação com revisão de prontuário ou a equipe 
de saúde. As ferramentas de rastreamento servem como uma abordagem para padronizar a 
identificação de erros, podendo trazer informações mais consistentes e precisas que os 
mecanismos habituais de notificação de erros. Um rastreador é uma indicação que ajuda uma 
organização de saúde a identificar eventos adversos e avaliar o dano geral causado pelo cuidado 
prestado dentro da organização. 
 

 Efeito Adverso: Qualquer ocorrência, dano ou injúria durante o tratamento. Não pode 
ser atribuído à evolução da doença de base. 

 Reação Adversa Medicamentosa (RAM): Resposta nociva e não intencional que ocorre 
em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma 
doença ou para modificação de uma função fisiológica. O RAM é caracterizado por 
suspeita de uma relação casual entre o fármaco e a ocorrência. 

 Notificação Espontânea: Sistema em que o profissional de saúde tem o livre arbítrio 
para comunicar relacionada a suspeita da reação adversa aos medicamentos. 

 Busca Ativa: Método que busca determinar o número de suspeitas de reações adversas 
por meio de um processo contínuo e organizado. É a monitorização de um paciente 
tratado com um medicamento em particular, por meio de um programa de 
gerenciamento de risco. Qualquer evento adverso relacionado como o medicamento 
selecionado deve ser notificado, e os pacientes podem ser identificados por meio de 
dados provenientes de prescrição médica eletrônica. 

 

A utilização de medicamentos-gatilho mostra a eficiência nas detecções das RAM. A partir delas, 
há uma verificação em prontuário e junto à equipe multidisciplinar para a confirmação da 
possível ação.  

A seguir temos os três medicamentos gatilho selecionados de acordo com a padronização 
medicamentosa do Hospital Pelópidas Silveira que podem indicar suspeitas de RAM e erros na 
prescrição médica. 

 

MEDICAMENTOS DE GATILHO 

 Difenidramina - Medicamento utilizado para profilaxia ou tratamento de reações adversas ou 
alérgicas. Em caso de utilização de medicamento, deve-se investigar a indicação terapêutica da 
difenidramina: tratamento da reação adversa ou utilização por outra indicação; 

 Vitamina K- Medicamento utilizado no tratamento de hemorragia como resultado de severa 
hipoprotrombinemia (deficiência de fatores de coagulação II, VII, IX e X), de várias etiologias, e 
para reverter altas doses de anticoagulantes do tipo cumarínicos, como Varfarina e outras 
formas de hipovitaminose K (Icterícia obstrutiva, disfunções hepáticas e intestinais, e após 
tratamento prolongado com antibióticos sulfonamidas ou salicilatos); 
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 Naloxona- Medicamento antagonista de opioides. Sua prescrição pode estar associada a 
reações adversas ou doses inadequadas associadas ao uso de opioides (reversão do quadro de 
prurido causado pela morfina). 

 
 

X. MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE 
 

OBJETIVO: 

Conscientizar os envolvidos sobre a importância do processo do monitoramento de 
temperatura e refrigeração nas farmácias, proporcionando uma gestão de controle mais 
eficiente sobre os equipamentos para manutenção da temperatura ideal do ambiente de 
armazenamento dos produtos. 

 

NORMAS: 

O auxiliar de farmácia deverá registrar diariamente nos horários 07:00h e às 19:00h, em 
formulário específico, as temperaturas mínima, máxima e atual, das geladeiras, ambiente e a 
umidade relativa do ar dos setores da farmácia: Centro Abastecimento Farmacêutico (CAF); 
Fracionamento; Dispensação Interna (DI); Farmácias Satélites, utilizando termohigrômetro. O 
equipamento termohigrômetro deverá ser resetado logo após o registro das marcações diárias 
para garantir a precisão das informações. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. VERIFICAR INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO TERMOHIGRÔMETRO 

 Termohigrômetro é um Instrumento de medição das temperaturas de refrigeração, do 
ambiente e da umidade relativa do ar no ambiente. 

O Auxiliar de Farmácia verifica duas vezes por dia as informações apontadas pelo 
termohigrômetro de cada farmácia; 

2. REGISTRAR INFORMAÇÃO NOS RESPECTIVOS FORMULÁRIOS 

Em seguida, registra nos respectivos formulários as informações de: temperatura ambiente e 
umidade relativa do ar nas farmácias e temperatura de refrigeração das geladeiras; 

3. RESETAR AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO TERMOHIGRÔMETRO 

Após a anotação das informações, o auxiliar de farmácia reseta os registros anteriores de 
temperatura mínima e máxima indicados no termohigrômetro; 

4. COMUNICAR AO FARMACÊUTICO AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA 

Em caso de variação de temperatura fora dos padrões, o Farmacêutico deve ser comunicado à 
coordenação de farmácia para averiguar a causa da mesma e tomar providências para sanar o 
problema. 

Refrigeração: 2 à 8 graus; Temperatura Ambiente: 15 à 30 graus; Umidade 40 à 70%; 

5. TOMAR PROVIDÊNCIAS QUANTO À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E/OU UMIDADE 

O farmacêutico responsável deverá tomar as devidas providências para solucionar o problema 
de variação de temperatura, verificando se o problema é no equipamento ou no ambiente 
interno (ar condicionado). Se for no equipamento, encaminha à Engenharia Clínica e reposição 
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do aparelho pela coordenação de farmácia; se for o ambiente interno, solicitar  à manutenção 
do hospital para investigar a mudança na temperatura do ar; 

6. CONFERIR OS FORMULÁRIOS DE REGISTRO 

O farmacêutico deverá conferir diariamente os registros de temperatura realizados pelo auxiliar 
de farmácia no momento do monitoramento; 

7. ASSINAR FORMULÁRIOS 

Após a conferência dos auxiliares de farmácia, o farmacêutico deverá assinar os formulários 
atestando o acompanhamento diário; 

8. ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO 

No final de cada mês, o farmacêutico arquivará os formulários com o histórico de medição de 
temperatura da geladeira e da umidade relativa do ar. 

 

 
XI. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE MEDICAMENTOS 

 
 

PREPARO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 A lavagem das mãos deve preceder todos os procedimentos envolvidos no preparo de 
medicamentos;  

 Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados entre si ou em solução, 
devendo também ser evitada a administração simultânea no mesmo horário ou via;  

 Quando for necessária a administração simultânea de dois medicamentos injetáveis 
verifique se eles são compatíveis. Caso não sejam, prepare cada um separadamente; 
entre a administração do primeiro medicamento e do segundo, administre 10 a 20 ml 
de água destilada e somente em seguida administre o outro medicamento;  

 Se o medicamento contiver um princípio vasoativo administrado de forma contínua, 
não interromper. Verifique a possibilidade de escolher outra via de acesso para a 
administração do medicamento. Na impossibilidade de outra via, evite infusões 
simultâneas prolongadas; 

 Não é recomendável a administração simultânea de qualquer medicamento com 
hemoderivados e hemocomponentes; 

 Antes de administrar qualquer medicamento, assegure-se de que ele está na 
temperatura ambiente, evitando dessa forma a ocorrência de hipotermia; Durante a 
reconstituição, diluição e administração dos medicamentos, observe qualquer mudança 
de coloração e formação de precipitado ou cristais. Caso ocorra um desses eventos, 
interrompa o processo, procure a orientação do Farmacêutico e notifique para a 
Gerência de Riscos;  

 Quando o medicamento for administrado pela via IM, não realize a mistura de 
medicamentos na mesma seringa;  

 Somente os comprimidos apresentando sulcos poderão ser partidos. Essa marca no 
comprimido nos indica onde podemos parti-lo. Portanto, se temos 1 sulco, só podemos 
partir o comprimido em 2 e se temos 2, poderemos partir o comprimido em 4;  

 Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos da luz durante a sua infusão, 
para tanto, utilize o equipo fotossensível apropriado;  
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 Não utilize agulhas como respiros em tubos de soro ou frascos de soluções, pois esta 
prática leva á contaminação da solução; 
 
 

ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS PÓS- RECONSTITUIÇÃO E DILUIÇÃO 
 
Reconstitua e dilua os medicamentos, de preferência, imediatamente antes do uso. Verifique a 
estabilidade pós-reconstituição/diluição junto ao fabricante do produto que você está utilizando. 

 

 Armazenamento Pós- Diluição  

Caso necessite armazenar o medicamento após reconstituição e/ou diluição, utilize etiqueta 
de identificação com no mínimo as seguintes Informações: A etiqueta deverá estar legível, 
utilize preferencialmente letras maiúsculas para o preenchimento e siga rigorosamente as 
informações do fabricante. 

 Administração de Medicamentos Injetáveis  

Antes de iniciar o preparo do medicamento leia atentamente a prescrição médica e confira 
os dados do rótulo do fármaco com os da prescrição; Verifique na prescrição o tipo de 
diluente recomendado e a via de administração; Selecione previamente todo o material 
necessário para realizar a diluição do medicamento, evitando que tenha que interromper o 
procedimento de diluição; Lave as mãos com água e sabão e seque-as com papel-toalha; 
Dilua um medicamento de cada vez; Após a diluição, alguns medicamentos podem ser 
guardados para serem utilizados posteriormente.  

Nestes casos, identifique corretamente o frasco do medicamento; ATENÇÃO: Nem todo 
medicamento pode ser diluído com soro fisiológico e nem todo medicamento pode ser 
guardado na geladeira. Siga as orientações dos fabricantes.  

A Solução diluída deve ser utilizada imediatamente depois de efetuada a diluição; Somente 
infundir soluções em temperatura ambiente, com aspecto homogêneo sem grânulos ou 
precipitados. Não deve associar outros medicamentos na mesma infusão. Em caso de 
aparecimento de reação adversa, diminua a velocidade de infusão ou interrompa até o 
desaparecimento dos sintomas. A administração deverá ser imediata e definidamente 
suspensa em caso de ocorrência de reação anafilática. 

 
 

 
XII.  PLANO DE CONTINGÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Estabelecer os princípios necessários para a gestão adequada do processo de plano de 
contingência para oscilação de temperaturas. Os equipamentos de refrigeração podem deixar 
de funcionar pelo não fornecimento de energia elétrica ou por falha do equipamento. Assim, 
para evitar perdas de medicamentos refrigerados, são necessários recursos estratégicos que 
orientem medidas de prevenção e controle de risco. 

 

NORMAS: 

O auxiliar de farmácia ao detectar oscilação na temperatura no momento do registro diário do 
refrigerador, chamar o farmacêutico para providenciar a transferência dos medicamentos 
refrigerados para outro equipamento. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CRÍTICAS: 
 

1. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, ou falha do equipamento, evitar 
abrir o refrigerador da rede de frios, mantendo o equipamento fechado e monitorar 
rigorosamente a temperatura interna até uma hora; 
 

2. Se por algum motivo técnico o gerador falhar e não houver o restabelecimento da energia em 
até 60 minutos, proceder imediatamente à transferência para outro equipamento com 
temperatura recomendada (refrigerador ou caixa térmica); 
 

3. No caso de falha no equipamento, refrigerador e não havendo outro equipamento disponível, 
utilizar caixa térmica. Inserir na caixa térmica baterias congeladas. Inserir o Termohigrômetro 
na caixa térmica e registrar a temperatura na planilha de monitoramento de temperatura; 
 

4. Limpar a caixa térmica antes e após o uso com Aniosurf; 
 

5. Após o retorno da energia e estabilização da temperatura de armazenamento do refrigerador 
da rede de frio, retornar imediatamente os medicamentos aos seus respectivos lugares de 
armazenamento; 
 

6. O farmacêutico deve registrar a ocorrência, o período de duração da ausência no fornecimento 
de energia elétrica e/ou falha no equipamento. Caso seja no equipamento (refrigerador), 
comunicar a instância superior imediata e ao setor de manutenção para conserto. 
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Pauta de Condutas 

 

 
 

CONDUTAS EM FISIOTERAPIA 

 
 
 
 
       Temas 
 
 

 

I. BANHO DE SOL PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HPS 
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I. BANHO DE SOL PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HPS 

 
 

OBJETIVO: 

Selecionar pacientes aptos, para que em cadeira de rodas, acompanhados do fisioterapeuta, sob 
disponibilidade de maqueiro e seu acompanhante, tenha condições de realizar o “banho de sol” 
em trecho pré-determinado. 

 

COMPETÊNCIA: 

Fisioterapeuta, Médicos, Enfermeiros, Maqueiros, Segurança. 

 

CRITÉRIOS: 

  

1. INCLUSÃO 

 MRC: 30; 

 GLASGOW: 13; 

 Sem secreção ou pouco secretivo; 

 Estável hemodinamicamente e clinicamente. 

 

2. EXCLUSÃO: 

 Febre; 

 Diarreia; 

 Hipotensão ortostática; 

 Agitação; 

 Sinais de insuficiência respiratória. 

 

CERTIFICA-SE QUE O PACIENTE ESTEJA: 

1. Devidamente vestido: 

 Roupa própria (vestido, calça, camisa); 

 Bata (do HPS); 

 Touca e pró-pé;  

Obs: caso paciente esteja em isolamento de contato, todos os membros envolvidos no 
processo devem conhecer e utilizar as medidas de precauções descritas na Pauta de Conduta 
HPS Vol. 1(pag. 101). 

2. Sondas e acessos devidamente controlados: 

 SNG/SNE; 

 Esvaziar previamente coletor urinário; 
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 Acesso venoso hidrolisado, fechado e tampado; 

 TQT com nariz artificial. 

3. Paciente devidamente monitorizado: 

 Observação contínua do padrão ventilatório; 

 Oxímetro portátil (se cabível): SaPO2 > 94% 

 Observação contínua do nível de consciência: ECGLA > 13 

4.  Roteiro: 

 Será realizado na área onde se encontra o Painel de Abelardo da Hora do HPS, 
paciente descerá pelo elevador de pacientes, para o (andar zero), passará pela saída de 
alta, e fará o trajeto todo pela calçada, até o trecho determinado; 

 Tempo de banho de Sol, de 15min; 

 No caso de intercorrências, utilizar as medidas de precauções descritas SBV 
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Pauta de Condutas 

 
 
 

   CONDUTAS EM MEDICINA DO TRABALHO 
 

 
 

             
 

Temas 
 
 

1. FLUXO EMERGÊNCIA FUNCIONÁRIOS 
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1. FLUXO EMERGÊNCIA FUNCIONÁRIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Em caso de impossibilidade de locomoção o serviço irá fornecer transporte ao serviço de 
pronto atendimento. 

 
 
 

 
 
 
 

Funcionário Doente 

CASOS LEVES / 
MODERADOS 

EMERGÊNCIA 

CHEFIA DO SETOR CHEFIA DO SETOR 

ESTÁ EM CONDIÇÕES 
DE TRABALHAR 

(CÓLICAS, CEFALÉIA, 
RINITE, GASTRITE LEVE) 

FUNCIONÁRIOS NÃO SE 
ACHA EM CONDIÇÕES 

DE TRABALHAR 

Setor de Emergência 
para atendimento 

MEDICICINA 
DO TRABALHO 

TRABALHO 

ATENDIMENTO EM 
UPAs ou serviço de 

prontoatendimento de 
escolha * 

Casos de Urgência/Emergência devem ser atendidos no setor de 
emergência. Os que não puderem ser resolvidos no serviço, 

estabilizados e transferidos a serviços com atendimento apropiado 

MEDICAÇÃO PARA 
CASOS LEVES 
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Pauta de Condutas 
 

 

CONDUTAS EM NÚCLEO EPIDEMIOLÓGICO E 

INFORMAÇÕES HOSPITALAR (NEPI) 

 
 
 
 

Temas 
 
 
 

 

I. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM ÂMBITO HOSPITALAR VEAR/NEPI 

II. DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

III. MORTALIDADE 
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I. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM ÁMBITO HOSPITALAR – 
VEAH/NEPI 
 

(ESSA PAUTA COMPLETA A PAUTA VOLUME II, P. 341 A 345, ANO 2014) 

 
 

OBJETIVO: 

Desenvolver um conjunto de ações que visa a detecção, investigação e notificação de qualquer 
agravo suspeito ou confirmado de DNC atendidos no serviço, utilizando-se das normas da VE. 

 

ABRANGENCIA: 

Todos os setores do complexo hospitalar. 

 

COMPETÊNCIA: 

As notificações devem ser preenchidas pelos profissionais da saúde, preferencialmente o 
profissional que teve o primeiro contato com o paciente, que prestam assistência ao paciente 
portador de uma doença ou de um agravo de notificação, ou por técnicos da VEAH/NEPI. 

 
SIGLAS: 
 
VEAH - Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar 
NEPI – Núcleo de Epidemiologia 
DNC - Doença de Notificação Compulsória 
VE - Vigilância Epidemiológica 
UTI – Unidade de Terapia Intensiva 
FIN - Ficha de Investigação/Notificação 
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
DNC - Doença de Notificação Compulsória 
DT - Doença Transmissível 
DANT - Doença/Agravo não Transmissível 
SES – Secretaria Estadual de Saúde 
VE – Vigilância Epidemiológica 
DO - Declarações de Óbitos 
 
 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Fichas de investigação/notificação padronizada pelo Ministério da Saúde (Disponível em todos 
os computadores HPS na pasta Informes EPP). 

 

 
II. DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 
 
 

Uma doença de notificação obrigatória ou doença de notificação compulsória é qualquer 
doença que a lei exija que seja comunicada às autoridades de saúde pública. Os dados permitem 
às autoridades monitorizar a doença e permitem antever possíveis surtos. 
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Agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por 
circunstâncias nocivas. 

As notificações realizadas são divididas em NOTIFICAÇÂO COMPULSÓRIA SEMANAL, onde 
a notificação e envio da informação para Secretaria de Saúde deve ser realizada em até 7 dias e 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA,  onde a notificação deve ser realizada em até 
24h e enviada para Secretaria de Saúde através do site do CIEVS ou pelo meio de comunicação 
mais rápido possível. 

As doenças e agravos estão listadas na Portarias Federal nº 204/2016 e Portaria SES 
nº390/2016.  

 

o Exemplos de Doenças e Agravos de Notificação compulsória Imediata: 
 
Meningites  
Violência Sexual 
Tentativa de suicídio 
SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) 
Sarampo 
Paralisia Flácida Aguda (Poliomielite) 
 
o Exemplos de Doenças de Notificação compulsória Semanal: 

 
Tuberculose 
Aids 
Esquistossomose 
Leishmaniose 
Intoxicação Exógena 
 
PROCEDIMENTO: 
 

1. Orientar os profissionais de saúde sobre a importância da VE, e do registro correto das FI 
que estão disponíveis em cada setor e também na Pasta Informes EPP/ NEPI; 

2. Elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa e passiva, para os pacientes 
atendidos e internados, visando a detecção precoce das DNC ou agravo inusitados, na 
Emergência, enfermarias, UTIs e laboratório diariamente;  

3. Analisar prontuários em busca ativa de Doença de Notificação Compulsória: 

A) Levantar a história clínica e realizando o preenchimento da FI específica para cada doença, 
preenchendo o mais corretamente possível sem rasuras. 

b) Orientar o médico na solicitação dos exames laboratoriais necessários. 

c) Abordar o paciente explicando sobre a sua função realizando a entrevista, a fim de coletar 
maiores informações para o esclarecimento do caso. 

4. Certificar que se trata de DNC com o médico e enfermeiros de cada setor, verificando os 
exames realizados, avaliar a história clínica e epidemiológica do paciente para preencher a FI;  

5. Acompanhar os exames complementares solicitados através da integração com o laboratório 
do hospital e outros laboratórios de referência, estabelecendo fluxo de envio das amostras e 
recebimento de resultados; 

6. Realizar a busca passiva através dos prontuários e censo hospitalar diariamente: 
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OBS1: A busca passiva consiste em resgatar dados nos prontuários, completando informações 
nas FI e posteriormente o envio das dessas fichas a Secretaria Municipal de Saúde – Recife; 

7. Acompanhar esses pacientes notificados em visita diária, observando sua evolução pelo 
prontuário ou pelo médico que o acompanha e essa ficha só será encerrada na sua alta, 
transferência, óbito ou pelos exames complementares; 

8. Realizar ou orientar medidas para contingência ou bloqueio de agravo junto a CCIH. 

9.  Notificação imediata deverá ser enviada em até 24h pelo site (www.cievspe.com) ou por e-
mail (notifica@saude.pe.gov.br) ou telefone (Disque notifica: 0800.281.3041 ou Plantão 24 
horas: 81- 99488-4267) para que ações de controle,  investigação e intervenção urgente sejam 
feitas pelas autoridades de saúde competentes para adoção de medidas pertinentes.  

10. Informar os casos de notificação sem evolução completa, fazendo um relatório da história 
clínica e laboratorial do paciente as autoridades de saúde competente para adoção de medidas 
pertinentes; 

11. Enviar a FIN original para a Secretaria Municipal de Saúde - Recife e arquivar cópia de todas 
as FIN realizadas no hospital encerradas, para controle e estudo; 

12. Treinar o corpo técnico da unidade de saúde segundo normas da VE; 

13. Detectar e solucionar agravos que possam acometer os profissionais da instituição; 

14. Elaborar e divulgar boletim epidemiológico Mensal/Trimestral/anual para gerência de 
enfermagem, direção médica e para os diferentes níveis de gestores do SUS quando solicitado 
referente a situação epidemiológica interna relativa a VE; 

15. Propiciar o intercâmbio técnico-científico com serviços similares de outras instituições; 

16. Participar de reuniões e eventos da VE no âmbito local, municipal, regional e nacional; 

17. Colaborar com as ações fiscalizadoras das Coordenações de Vigilância Epidemiológica, 
Ambiental e Sanitária, fornecendo informações epidemiológicas solicitadas. 

18. Enviar informação de notificação negativa diariamente, caso não ocorra nenhuma doença ou 
agravo imediato no dia da notificação, através do site do CIEVS (www.cievspe.com). 

19. Enviar informação de notificação negativa semanal dos agravos de dengue e chikungunya, 
caso não ocorra nenhuma caso dessas doenças na semana epidemiológica vigente, através do 
site do SINANonline (http://sinan.saude.gov.br/sinan/login/login.jsf) 

20. Realizar backup do SINAN a cada notificação realizada e salvar na pasta Qualidade/ NEPI. 

 
 

III. MORTALIDADE 
 

 
PROCEDIMENTO: 
 

1. Solicitar blocos de DO junto à Prefeitura do Recife e posterior entrega de todas as vias 
brancas protocoladas a Secretaria de saúde; 

2. Distribuir e acompanhar a utilização de DO na instituição; 

3. Fornecer 15 folhas de DO, mediante protocolo para UTI -2 (responsável pela distribuição 
nos demais setores da instituição) e verificar esse quantitativo diariamente fazendo a reposição 
quando necessário; 
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4. Realizar a investigação dos óbitos hospitalares de acordo com o que preconiza o Ministério 
da Saúde; 

5. Resgatar, através da busca ativa, as DO que não forem encaminhadas a VEAH/NEPI; 

6. Encaminhar a 1ª via (branca) da DO para a SES - Recife; 

7. Arquivar 3ª via (rosa) na VEAH/NEPI; 

8. Fornecendo relatórios estatísticos e informações à direção médica e de enfermagem; 

9. Fazer parte da Comissão de Revisão de Óbito com objetivo de estruturar o fluxo e a 
documentação dos óbitos hospitalares bem como capacitação do corpo clínico quanto ao 
preenchimento correto das DO emitidas na unidade de saúde. 

10. Orientar equipe sobre o Fluxo da entrega do documento D.O. com o intuito do 
cumprimento da meta 1 finalizando a etapa da identificação segura.  

11. Enviar informação diária para Imprensa HPS através de e-mail (imprensa.hps@gmail.com) 
com as informações dos óbitos da data anterior, conforme planilha do setor.  

12. Enviar Relação de óbitos de Mulheres em Idade Fértil do mês anterior para o e-mail da 
coordenação da VEAH de Pernambuco (coordenacaoveahpe@gmail.com) até o 5º dia útil do 
mês. 

13. Orientar a equipe enquanto as perdas de alguma via da D.O.: 

a) Perda das 3 vias da D.O. com testemunha (caso alguém venha rasgar): enviar e-mail para 
coordenação da mortalidade estadual, ligar informando através do telefone: 3355-1886 e 
enviar um ofício do HPS para coordenação com os dados da D.O. 

b) Perda das 3 vias da D.O. sem testemunha: Fazer um Boletim de Ocorrência, enviar cópia 
do B.O. e informações da perda por e-mail para coordenação da mortalidade estadual e 
ligar informando através do telefone: 3355-1886. 

c) Perda das vias rosa e branca: enviar e-mail para coordenação da mortalidade estadual 
com a informação e ligar avisando através do telefone: 3355-1886. 

d) Perda da via amarela pela família: Orientar o familiar a procurar o Fórum Tomás de 
Aquino e solicitar nova via através de fluxo judicial. 

14. Orientar equipe em caso de alteração da D.O. quando a via branca já estiver sido enviada 
para SES. Fluxo: Faz alteração nas vias rosas e amarela pelo médico do plantão (com 
comprovação dos dados a serem alterados), envia e-mail  e liga para o setor da mortalidade 
informando as alterações realizadas. 

15. Fazer contagem dos óbitos ocorridos no mês anterior juntamente com o técnico de 
informática HPS para auxiliar na confecção de relatórios.  
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Pauta de Condutas 
 

 

CONDUTAS EM NEUROCIRURGIA 
 

 
 
 

Temas 
 
 
 

I. ALTA NEUROCIRÚRGICA E TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS CLÍNICOS 

II. AVALIAÇÃO E ROTINA PRÉ-OPERATÓRIA NA NEUROCIRURGIA HPS 

III. ORIENTAÇÕES GERAIS NA ALTA NEUROCIRÚRGICA 

IV. PROTOCOLO DE CIRURGIA DE COLUNA 

V. ROTINA GERAL DE CUIDADOS NO PÓS OPERATÓRIO 
NEUROCIRÚRGICO 
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I. ALTA NEUROCIRÚRGICA E TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS 
CLÍNICOS 

 
 
A Neurocirurgia HPS é um Serviço terciário, especializado que atende pacientes da rede 
estadual e regional. 
Não é incomum que pacientes finalizem o cuidado neurocirúrgico mas ainda necessitem 
cuidados clínicos, que podem ser oferecidos em outras Unidades da Rede de Atenção à Saúde 
local e regional. 
Se essa necessidade está caracterizada é necessário iniciar fluxo de transferência do paciente 
para cuidados clínicos. 
 
QUE PACIENTES DEVEM SER INCLUÍDOS NESSE FLUXO? 
 

a) Pacientes com mais de 10 dias de internamento no HPS; 
b) Com sinalização de alta pela neurocirurgia (Laudo de Alta da Neurocirurgia no PEP-

HPS); 
c) Sem previsão de novas intervenções neurocirúrgicas ou de cirurgia plástica nos 

próximos 30 dias; 
d) Sem perspectiva de alta clínica nos próximos 07 dias; 

 
QUAIS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS? 

 
Pacientes nas condições descritas acima devem: 

 
1. Ter seu cuidador domiciliar identificado e treinado para a alta de acordo com Plano de 

Alta individual (PLANO DE ALTA INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O 
PACIENTE CHEGA NA ENFERMARIA DE NEUROCIRURGIA HPS). 
 
ATENÇÃO: O início das orientações, agendamentos e treinamentos necessários para 
alta a partir da admissão do paciente no setor visa evitar atrasos no momento da alta e 
garantir transição de cuidados sem perda de qualidade e deve acontecer para qualquer 
paciente neurocirúrgico. 

 
Essas orientações não estão limitadas, mas devem incluir os seguintes aspectos: 
 

 Orientação sobre uso de anti-hipertensivos e outras medicações de uso diário 

 Orientação sobre retirada gradual de medicações de acordo com agendamento por 
escrito (ex: retirada de corticóide) 

 Orientação para prevenção de escaras e uso do relógio de pele (pacientes acamados 
crônicos) 

 Orientação na prevenção de trombose venosa 

 Treinamento no uso de insulina (se necessário) 

 Treinamento nos Cuidados ao Lesado Medular e cadastro ambulatorial no ELeMe-HPS 

 Treinamento na anticoagulação e cadastro no Ambulatório de anticoagulação HPS 

 Orientação sobre higiene diária da cabeça e curativos neurocirúrgicos 

 Orientações no uso de colete/cinta ou colar 
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2. Ter RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA salvo no sistema de prontuário eletrônico para 
possível transferência imediata. 

Obs.: O SERVIÇO QUE RECEPCIONA O PACIENTE deve receber: 

a) Relatório de Transferência HPS 

b) Cópia do Resumo de Alta da Neurocirurgia HPS 

c) Cópia do Receituário de Medicações de Uso Após Alta Hospitalar 

d) Cópia da Prescrição HPS do Dia 

 

3. Sair do HPS com data de retorno ambulatorial (neurocirurgia, ELeMe, ambulatório de 
anticoagulação, ou outro) anotada em Resumo de Alta. 

4. Receber (entregue ao paciente ou seu cuidador domiciliar): 

a) Sumario de Alta/Resumo de Alta da Neurocirurgia  

b) Receituário de Medicações de Uso Após Alta Hospitalar 

 

 
II. AVALIAÇÃO E ROTINA PRÉ-OPERATÓRIA NA NEUROCIRURGIA 

HPS 
 

PRINCÍPIOS: 

 

 A avaliação é baseada predominantemente na anamnese e no exame físico; 

 Pacientes da NCR devem ter admissão completa no prontuário incluindo CID, 
conciliação medicamentosa (drogas em uso prévio) exame neurológico pré-operatório 
e avaliação funcional. 

 Deve-se avaliar o risco cirúrgico de acordo com as condições do paciente e 
procedimento proposto; 

 Como regra geral cirúrgica se pacientes atingem 4 equivalentes metabólicos de 
capacidade funcional (energia para subir dois lances de escada) apresentam aptidão para 
suportar o estresse cirúrgico. Registrar capacidade funcional na admissão 
neurocirúrgica. Escala de Barthel disponível no (PEP-HPS) 

 Merecem avaliação de especialista, pacientes que apresentam descompensarão clínica 
de suas doenças de base; 

 Exames laboratoriais e de imagem devem ser pedidos somente se forem interferir na 
conduta perioperatória; 

 A maioria das medicações de uso crônico é segura para uso até o dia da cirurgia. 

 

ANAMNESE E EXAME FÍSICO: 

 

 Rastrear sinais e sintomas que indiquem doenças sistêmicas que interajam com estresse 
cirúrgico; 
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 Registrar presença de comorbidades, uso de medicamentos, alergias, passado cirúrgico, 
problemas relacionados à anestesia, além de hábitos e vícios que atuem como fator de 
risco; 

 Interrogar sobre história de sangramento. 

 Questionar história familiar de hipertermia maligna. 

 

ITENS DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ADMISSÃO NA NEUROCIRURGIA HPS: 

 

 Todos os pacientes neurocirúrgicos devem possuir no PEP-HPS: história clínica, 
medicações em uso (conciliação medicamentosa), CID (hipótese de trabalho), achados 
do exame neurológico, preenchimento do campo: alergias, avaliação pré-operatória e 
fatores clínicos otimizáveis no perioperatório. 

 Todos os pacientes devem ser submetidos a avaliação de risco e ao checklist pré-
cirúrgico HPS. 

 As cirurgias em estruturas com bilateralidade devem ser marcadas pelo neurocirurgião 
com um “X” no local operatório e no ombro do paciente homolateral ao sítio cirúrgico. 

 

ASA: 

 

 Pontuação que correlaciona o estado físico do paciente com o risco de morte durante o 
ato cirúrgico, independente de doença ou procedimento. 

 Em cirurgias de emergência, faz o uso da letra “E” após a classificação ASA. 

 
 
Tabela 1.1 Classificação de risco anestésico da American Society of Anesthesiologists (asa) 

 
ASA DEFINIÇÃO RISCO 

I Paciente sadio sem doenças orgânicas 
0,06-

0,08% 

II 

Paciente com alteração sistêmica leve ou 
moderada causada pela cirurgia ou doença 
sistêmica 

0,27-
0,40% 

   

III 
Paciente com alteração sistêmica grave de 
qualquer causa com limitação funcional 1,8-4,3% 

   

IV 
Paciente com alteração sistêmica grave que 
representa risco de morte 7,8-23% 

   

V 
Paciente moribundo que não se espera que 
sobre viva à cirurgia 9,4-51% 

   

VI 
Paciente doador de órgãos em morte 
encefálica - 
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EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS: 
 

 Pacientes saudáveis com menos de 45 anos, não necessitam de exames 
complementares, pois a avaliação clínica é suficiente; 

 Pacientes com morbidades, os exames passam a ter valor para estratificação do grau de 
atividade da doença; 

 Na neurocirurgia HPS, a avaliação complementar é individualizada e está disponível na 
Pauta de Condutas HPS Vol. 1, 2012, conforme tabela abaixo: 

 
 

Tabela 1.2 Avaliação Complementar Individualizada HPS 
 

ESTADO FÍSICO DOENÇA OU CONDIÇÃO ASSOCIADA EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS 

 
ASA I Idade >65 anos Hemoglobina, Hematócrito 

Idade> 60 anos Glicemia de jejum, Creatinina 

Idade >45 anos Eletrocardiograma 
 
 
 

ASA II 

Diabete melito Hemoglobina, Hematócrito, 
Glicemia (jejum), Creatinina, Sódio, 

Potássio, Eletrocardiograma 

Doença cardiovascular Eletrocardiograma, 

creatinina 

Uso de diuréticos Sódio, Potássio 

Doença pulmonar Radiograma do tórax 

Tabagismo crônico ( acima de 20 anos) Eletrocardiograma 
 

ASA III Doença cardiovascular, diabete ou doença 
respiratória 

Hemoglobina, Hematócrito, 
Glicemia (jejum), Creatinina, Sódio, 

Potássio, Eletrocardiograma, 
Radiograma de tórax 

 
ASA I e II Outras doenças Exame de acordo com quadro 

apresentado 
 

ASA I, II e III Anemia, Cirurgia de grande porte, Uso de 
fitoterápicos, História de sangramento 

Hemoglobina, Hematócrito, 
Coagulograma 

Obs.: Avaliação cardiológica quando indicado eletrocardiograma 

 

 

MEDICAMENTOS 

 As medicações de uso contínuo não devem ser suspensas. Exceções se fazem para 
antidiabéticos orais e drogas de uso em nefropatas: sevelamer, eritropoietina, vitamina 
D, diuréticos de alça. 

 

ÓRTESES 

 Pacientes admitidos com patologia de coluna: Inserir na primeira prescrição PEP-HPS 
órtese indicada para providencias de medida e confecção de órteses com agilidade 
(Programa alta precoce HPS) 
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 A rotina das órteses na neurocirurgia HPS segue a tabela abaixo. Indicações 
individualizadas que se afastam da recomendação abaixo precisam ser justificadas. 

 Colar deve descer com paciente para o bloco cirúrgico e ser colocado no paciente após 
curativo. 

 Colete deve ser colocado para sentar o paciente e deambular. 

 
TABELA 1.3 – INDICAÇÃO GERAL PARA USO DE COLAR CERVICAL HPS 
     

INDICAÇÃO TIPO FLUXO 

  Inserir na prescrição, 

Analgesia e repouso Colar 
incluindo tamanho 

(P/M/G) 

muscular em paciente macio de  

não cirúrgico espuma Dispensado pelo 

  almoxarifado 

Qualquer cirurgia 
Colar 

 
Inserir na prescrição 

coluna cervical 
 

Philadelfia 
 

       Medida e confecção 
 

Prova e ajustes 
  

OBS: Tamanho do colar cervical é dado pela distancia crânio-caudal entre mento e esterno com paciente 
com cabeça em posição neutra 

 
 
Tabela 1.4 Indicação Geral para Uso de Coletes no HPS 
 

INDICAÇÃO TIPO FLUXO 

  Inserir na prescrição 

Cirurgia da coluna Colete de  

torácica e junção Jewett Medida e confecção 

tóraco-lombar   

  Prova e ajustes 

  Inserir na prescrição 

Cirurgia da coluna 

Colete de  

Putt Medida e confecção 
lombar   

  Prova e ajustes 

 
 
PREPARO DA PELE 
 

 Realizar tricotomia na sala de cirurgia (Ver capítulo Recomendações da CCIRAS para 
pacientes neurocirúrgicos no HPS). 
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PROFILAXIA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) E EMBOLIA PULMONAR (EP) NO 
PRÉ-OPERATÓRIO NEUROCIRÚRGICO 
 

 Deambulação é a principal medida preventiva da trombose venosa na enfermaria de 
neurocirurgia HPS. Nossos corredores são marcados (sinalização em vermelho no 
rodapé) a cada 5 metros para quantificar a deambulação diária de todos os pacientes 
capazes de realizar essa atividade. 

 Estimula-se uso de meias de compressão graduada como método somativo na profilaxia 
da TVP dos pacientes no HPS. Orientação para meia de compressão graduada segue 
tabela abaixo: 

 
Tabela 1.5 – Indicação geral para uso de Meias de compressão como medida somativa na 
profilaxia de TVP 

 

COMPRIMENTO TIPO DE   MEDIDAS DO PACIENTE 

 COMPRESSÃO  

Perna Média compressão 1. Medida circunferencial, em 

 (preferencialmente centímetros, do ponto mais 

 18mmHg, mas amplo da panturrilha (10 cm 

 podendo ser até abaixo da borda inferior da 

 22mmHg) rótula) 

  2.Medida circunferencial do 

  tornozelo (imediatamente 

  acima do maléolo medial) 

  3. Medida circunferencial, em 

  centímetros, da coxa (5cm 

  abaixo da virilha) 

 
Meia coxa (acima Média compressão 1. Medida circunferencial, em 

joelho) (preferencialmente centímetros, do ponto mais 
 1 mmHg, mas  amplo da panturrilha (10 cm 
 podendo ser até  abaixo da borda inferior da 
 22mmHg)  rótula) 

  2.Medida circunferencial do 
   tornozelo (imediatamente 
   acima do maléolo medial) 
  3. Medida circunferencial, em 
   centímetros, da coxa (5cm 
   abaixo da virilha) 

 

 Pacientes com déficit motor e imobilidade devem receber profilaxia TVP com heparina 
de baixo peso (enoxaparina)  

 Pacientes neurocirúrgicos não devem ser medicados com fondaparinux sódico. Caso 
paciente esteja fazendo uso dessa medicação, intervalo de 09 dias deve ser aguardado 
após suspensão do medicamento para procedimento neurocirúrgico. 

 Pacientes que desenvolvem trombose venosa profunda no período pré-operatório de 
neurocirurgia devem ser submetidos a filtro de veia cava antes do procedimento. 

 Para mais informações, ver capítulo de profilaxia de tromboembolismo venoso. 
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ANTIBIOTICOPROFILAXIA 

 Não deverá ultrapassar o tempo cirúrgico; (Orientação atualizada a partir da Pauta de 
Condutas HPS Vol. 2, pag 121) 

 Deverá ser administrado prévio à incisão, preferencialmente antes da indução (pico de 
ação deve coincidir com momento da incisão); 

 Dose adicional deve ser feita após atingir tempo de meia vida da droga e após 
sangramento maciço (> 1500 ml). 

 

JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO 

 Até 2h para líquidos claros. 

 Medicações orais devem ser administradas no período de jejum, com mínima 
quantidade de água. 

 Até 8h para sólidos e leite. 

 

CARDIOPATAS 

 Pacientes internados para neurocirurgia no HPS com idade acima de 45 anos devem 
registrar eletrocardiograma e receber avaliação cardiológica. 

 Pacientes com baixa capacidade funcional requerem estratificação não invasiva 
(ecocardiograma, cintilografia, ergometria) antes do procedimento. 

 

HIPERTENSOS 

 Devem-se manter os anti-hipertensivos inclusive no dia da cirurgia. Manter PA 
controlada evita riscos de desenvolvimento de emergências hipertensivas com 
manipulação cirúrgica e de vias aéreas do paciente. 

 

DIABÉTICOS 

 Antidiabéticos orais devem ser suspensos na noite anterior à cirurgia e reiniciados no 
pós-operatório caso função renal normal (principalmente metformina – risco de acidose 
lática pós-operatória); 

 Durante jejum, deve-se iniciar infusão venosa de glicose (5-10g/h) e controle de 
glicemia capilar com insulina regular conforme esquema; 

 Valores de hemoglobina glicosilada abaixo de 08 são seguros para cirurgia; 

 Níveis glicêmicos acima de 250mg/dl são associados a complicações como deiscência, 
infecção de sítio cirúrgico e distúrbios metabólicos. 

 

NEFROPATAS 

 Creatinina superior a 2mg/dl está associado a maior risco de eventos cardiovasculares 
no pós-operatório; 

 Nefropatas costumam apresentar distúrbios hidroeletrolíticos, anemia, disfunção 
plaquetária, hipertensão e desnutrição associados ao quadro; 

 Nesses pacientes programar procedimentos nos intervalos da diálise. 
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 Atentar para heparinização realizada no procedimento dialítico. 

 

HEPATOPATAS 

 Deve-se investigar e avaliar causas, sinais clínicos e gravidade das hepatopatias; 

 A classificação mais usada para avaliar o risco é a de Child-Pugh ou MELD; 

 Em portadores de hepatites crônicas, cirurgia é considerada segura; 

 Pacientes com hepatites agudas em atividade ou com doença hepática avançada (Child 
C ou MELD >15) não devem ser candidatos a cirurg-ias eletivas; 

 Os pacientes cirróticos Child A/B, ao corrigir icterícia, encefalopatia, coagulopatia e/ou 
ascite, podem ser liberados para cirurgia; 

 Nos cirróticos Child C, a cirurgia deve ser adiada até que o paciente atinja um Child 
menor. 

 
 

III. ORIENTAÇÕES GERAIS NA ALTA NEUROCIRÚRGICA 

 

A alta neurocirúrgica é um momento crucial no cuidado especializado desses pacientes. 

Alta planejada garante a qualidade do cuidado ofertado no momento da transição entre equipe 
de cuidadores institucionais treinados e cuidador domiciliar leigo, garantindo adesão ao 
tratamento proposto e prevenindo re-internamentos desnecessários. 

Por outro lado, uma alta sem planejamento, incompleta ou sem registro arrisca o resultado 
neurocirúrgico obtido e pode resultar em complicações e morte. 

Como muitos cuidados são novos para paciente e cuidadores a alta em neurocirurgia deve 
obedecer ao Plano de Alta, uma construção da equipe terapêutica que se inicia no momento da 
admissão. 

 
PLANO DE ALTA NEUROCIRÚRGICA: 

 
1. Identificação do cuidador domiciliar 
 

Cada paciente precisa ter identificado o ou os cuidadores domiciliares responsáveis pelo seu 
cuidado. Idealmente o cuidador domiciliar deve residir com o paciente (presente), estar 
disposto a assumir essa responsabilidade (motivado), ser capaz de seguir orientações (treinável) 
e ser capaz de seguir orientações escritas (alfabetizado). 

Em situações desfavoráveis 2 cuidadores podem ser usados de modo complementar na 
assistência ao paciente após a alta O Serviço Social HPS pode ser acionado durante a 
identificação do cuidador domiciliar 

 
2. Treinamento do cuidador domiciliar 
 

O início das orientações e treinamentos necessários para que o cuidador domiciliar de 
continuidade aos cuidados após a alta devem iniciar o quanto antes a partir da admissão do 
paciente no setor. 
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O início precoce dessas orientações visa evitar atrasos no momento da alta e garantir transição 
de cuidados sem perda de qualidade e deve acontecer para TODO e QUALQUER paciente 
neurocirúrgico HPS 

As orientações e treinamentos ao cuidador devem incluir (mas não estão limitadas a) os 
seguintes aspectos: 

a) Orientação para prevenção de escaras, uso do relógio de pele (pacientes acamados 
crônicos) e regra 15/15 da cadeira:  

Pacientes e cuidadores HPS devem conhecer o relógio de pele e fazer uso regular dele durante 
o internamento. Pacientes identificados como acamados crônicos (não deambuladores, em 
estado vegetativo persistente, etc) devem manter uso da filosofia do relógio de pele após a alta 
e no internamento em outras unidades. Pacientes sentadores (cadeirantes) devem conhecer e 
fazer uso da regra da cadeira (15seg a cada 15min). A equipe terapêutica é responsável por 
orientar e treinar os pacientes e cuidadores nesse cuidado. 

b) Orientação sobre uso de anti-hipertensivos e outras medicações de uso diário de 
acordo com prescrição do paciente: 

Para orientação adequada na prescrição para a alta, é crucial que a prescrição do peciente na 
enfermaria se aproxime da prescrição domiciliar ao máximo possível, evitando inclusão de itens 
se necessário, para que a equipe terapêutica reconheça os medicamentos-chave em uso e possa 
repassar orientações de tomada e horários. 

c) Orientação sobre retirada gradual de medicações de acordo com agendamento por 
escrito (ex: retirada de corticóide): 

Pacientes em retirada gradual de medicação devem receber essa informação, em especial se 
essa retirada se estenderá após a alta hospitalar. 

d) Orientação na prevenção de trombose venosa: 

Pacientes acamados crônicos, pacientes sentadores e aqueles com déficit motor precisam ser 
orientados sobre o risco de trombose venosa, necessidade do uso de meias de compressão e 
meta dos 21 passos diários. 

Se paciente tem indicação de uso de meias de compressão após a alta a orientação e medidas 
devem ser fornecidas o mais cedo possível para que o paciente tenha chance de usar meias no 
ambiente hospitalar e cuidador treinado na técnica adequada de aplicação das meias de 
compressão 

e) Treinamento no uso de insulina (se necessário) 

Paciente identificados com diabetes insulino requerente ou insulino dependente durante o 
internamento HPS devem ser treinados, junto aos seu cuidadores na aplicação da medicação, 
descarte adequado dos perfuro-cortantes associados a esse uso, monitorização glicêmica e 
sinais de alerta. 

Aconselha-se que para os pacientes que iniciam uso de insulina durante o internamento HPS e 
que farão esse uso após a alta hospitalar, o Serviço Social HPS faça contato específico com o 
Serviço de Saúde da Família de seu distrito de residência ANTES da alta hospitalar definitiva. 

f) Treinamento nos Cuidados ao Lesado Medular e cadastro ambulatorial no ELeMe-HPS. 

Pacientes com lesão medular no HPS devem ser cadastrados no Serviço de Enfermagem na 
Lesão Medular (ELeMe) o quanto antes para avaliação e treinamento do paciente e cuidador em 
cuidados específicos (cateterismo vesical técnica limpa, mobilização, higiene e outros) 

g) Treinamento na anticoagulação e cadastro no Ambulatorio de anticoagulação HPS 
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Pacientes em uso de anticoagulação devem ser cadastrados no Ambulatório de Anticoagulação 
HPS o quanto antes para avaliação inicial, orientação do paciente e cuidador e agendamento 
após alta hospitalar 

h) Orientação sobre higiene diária da cabeça e curativos neurocirúrgicos 

i) Orientações no uso de órteses (cinta/colete ou colar) 

 
3.  Agendamentos 

 

Nos dias que antecedem a saída de alta, cada paciente neurocirúrgico ou seu cuidador devem 
realizar o agendamento dos primeiros retornos ambulatoriais. Para que isso aconteça cada 
paciente ou seu cuidador deve receber o Laudo da Neurocirurgia e com esse documento em 
mãos, comparecer ao Ambulatorio HPS e realizar agendamentos necessários. 

O Laudo da Neurocirurgia e o Resumo de Alta não são o mesmo documento, embora possam 
dividir muitas similaridades. O Laudo da Neurocirurgia deve conter as principais orientações 
NEUROCIRÚRGICAS para a alta, bem como observações quanto a repouso e afastamento da 
atividade profissional. 

Paciente neurocirúrgico deve ser agendado para o ambulatório da equipe (dupla de 
neurocirurgiões) que esteve a frente de seu cuidado durante o internamento, no prazo 
aproximado especificado no Laudo da Neurocirurgia 

 
CUIDADO COM FERIDAS OPERATÓRIAS: 

 

 Feridas operatórias em neurocirurgia devem ser mantidas limpas e secas 

 Feridas na cabeça, pescoço, abdome, dorso ou membros devem ser lavadas 
diariamente com água e sabão (neutro) 

 Feridas no crânio requerem lavagem diária da cabeça e cabelos (se houver). 

 Unhas do paciente neurocirúrgicos devem ser mantidas limpas, aparadas e regulares, 
para evitar contaminação e trauma da região operada. 

 
RETIRADA DE PONTOS: 

 

 Retirada de pontos deve ser realizada após 10 dias nos procedimentos do crânio 
Retirada de pontos deve ser realizada após 15 dias do procedimento 

 Pontos podem ser retirados em Unidade Básica de Saúde 

 Após retirada dos pontos, os curativos neurocirúrgicos incluem lavagem cuidadosa da 
área com água e sabão neutro, secagem com toalha limpa e aplicação de álcool 70% 
em chumaço de algodão. 

 Após a alta e a retirada dos pontos não há necessidade de curativo com gaze, atadura 
ou esparadrapo. 

 Se ferida apresentar excesso de crostas: embeber chumaço de algodão em óleo mineral 
(óleo para bebê), aplicar na área das crostas e aguardar alguns minutos antes de cada 
banho. Proceder à lavagem com água e sabão, secagem da ferida operatória e aplicação 
de álcool 70%. 
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 Ferida operatória avermelhada, inchada e com saída de secreção são motivos para 
reavaliação na neurocirurgia HPS (Ambulatório HPS) 

 
ÓRTESES: 

 
1. Colete e cinta 

 Pacientes operados da coluna torácica e/ou lombar podem receber alta em uso de 
órtese. Para evitar atrasos no momento da alta essa preparação deve iniciar na 
admissão do paciente na enfermaria de neurocirurgia HPS 

 O colete ou cinta deve ser confeccionado sob medida para o paciente e essa solicitação 
deve constar nas primeiras prescrições do paciente após sua admissão. 

 Na Pauta Avaliação e Rotina Pre-Operatória da Neurocirurgia HPS estão as indicações 
gerais para órteses e qualquer profissional da equipe terapêutica, seguindo essas 
instruções pode dar início ao processo de solicitação. 

 O colete ou cinta confeccionado para o paciente deve ser aplicado sobre camiseta de 
malha fina e deve-se evitar aplicar colete/cinta diretamente sobre a pele 

 O colete/cinta é aplicado com o paciente na posição deitada, ajustado no corpo e 
fechos ajustados antes do paciente ser colocado sentado e/ou iniciar deambulação. 

 Havendo necessidade de ajustes, a empresa responsável pela confecção da órtese deve 
ser comunicada para realizar ajustes necessários para garantir comodidade e ação 
terapêutica desejada. Atenção para pele nasa áreas de proeminências ósseas ou nos 
locais onde paciente tem sensibilidade alterada: vermelhidão ou abrasão nessas áreas 
pode indicar necessidade de ajuste da órtese 

 O paciente não deve usar colete ou cinta para dormir 

 O paciente deve usar colete e ou cinta para períodos em que estiver sentado (ex.: 
durante viagens de automóvel, consultas, na escola ou para assistir TV) 

 O paciente deve usar colete e ou cinta para caminhar, durante algumas atividades de 
reabilitação ou durante períodos de pé. 

 No início do uso do colete/cinta o uso deve ser progressivamente maior a cada dia 

 No final do período indicado de uso do colete/cinta o uso diário deve ser reduzido 
gradativamente. 

 Colete/Cinta em geral são utilizados nos primeiros 60 dias após tratamento 
neurocirúrgico 

 Colete deve ser higienizado periodicamente 

 
2. Colar 

 Pacientes operados da coluna cervical podem receber alta em uso de órtese. Para 
evitar atrasos no momento da alta essa preparação deve iniciar na admissão do paciente 
na enfermaria de neurocirurgia HPS 

 O colar deve ser confeccionado sob medida para o paciente e essa solicitação deve 
constar nas primeiras prescrições do paciente após sua admissão. 

 Na Pauta Avaliação e Rotina Pre-Operatória da Neurocirurgia HPS estão as indicações 
gerais para órteses e qualquer profissional da equipe terapêutica, seguindo essas 
instruções pode dar início ao processo de solicitação. 
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 O colar deve ocupar o espaço abaixo do queixo e acima do tórax do paciente com o 
paciente confortavelmente olhando para frente. 

 A função principal do colar cervical é prevenir a flexão/extensão da cabeça, embora 
algum grau de rotação e inclinação lateral tambpem esteja limitado com o uso do colar. 

 O colar é aplicado com o paciente na posição deitada, ajustado no decúbito dorsal ou 
lateral e o paciente com colar deve ser trazido a posição sentada a partir do decúbito 
lateral. 

 Havendo necessidade de ajustes, a empresa responsável pela confecção da órtese deve 
ser comunicada para realizar ajustes necessários para garantir comodidade e ação 
terapêutica desejada. Atenção para pele nas áreas de proeminências ósseas ou nos 
locais onde paciente tem sensibilidade alterada: vermelhidão ou abrasão nessas áreas 
pode indicar necessidade de ajuste da órtese 

 O paciente não deve usar colar para dormir 

 Para dormir a cabeça deve ser apoiada no decúbito lateral com travesseiro/encosto 
firme da altura do ombro. Apenas travesseiro baixo está indicado no decúbito dorsal. 

 O paciente deve usar colar para períodos sentado (ex: durante viagens de automóvel, 
consultas, na escola ou para assistir TV) ou recostado. 

 O paciente deve usar colar para caminhar ou durante períodos de pé. 

 No final do período indicado de uso do colar o uso diário deve ser reduzido 
gradativamente. 

 Colar em geral está indicado nos primeiros 60 dias de tratamento neurocirúrgico 

 Colar deve ser higienizado periodicamente 

 
 

IV. PROTOCOLO DE CIRURGIA DE COLUNA 
 
 
PRÉ-OPERATÓRIO: 
 

 Tomar banho com clorexidine degermante 2 dias antes da cirurgia (NASS) 

 Avaliar regularidade intestinal antes da cirurgia. Se necessário usar laxantes ou até fleet 
enema. Pode-se usar manitol com suco de laranja dois dias antes da cirurgia. 

 Solicitar o colete necessário (avaliar a necessidade): 

a) Cola cervical tipo Philadelphia – cirurgias cervicais 

b) Cinta de Putti – para lesões de L2 a S1 

c) Colete de Jewett – para lesões de T8 a L2 

 
TRANS-OPERATÓRIO: 

 

 Cirurgias de coluna cervical 

 - Entubação com mínimo de manipulação cervical 

i.  Ideal com dois anestesistas ou com colar cervical 
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ii. Manter em sala o kit de via aérea difícil 

iii. Disponibilizar a torre de broncoscopia 

 

 Sugere-se o uso de duas luvas cirúrgicas para todos os membros da  equipe   

 Sugere-se lavagem abundante com solução fisiológica morna ao fim da cirurgia antes 
da síntese cutânea, evitando molhar campo cirúrgico. 

 Conduta em lesão dural: 

a) Sutura dural com prolene cardio 4-0 ou 5-0 

b) Aposição de fáscia, músculo ou gordura 

c) Uso de cola biológica 

d) Fechamento da fáscia muscular com fios separados, complementado com 
sutura continua com vicryl 1 

e) Deixar drenagem lombar continua se sutura não pude ser realizada 
adequadamente. 

f) Sutura cutânea continua ou pontos simples separados  mais próximos 

 

 Dreno 3.2 ou 4.8 para cirurgias acima de dois níveis 

 Uso de bota pneumática 

 Uso de cobertor térmico 

 
A VIRADA (TRANSFERÊNCIA): 

 

 Deve ser feito por pelo menos por 4 pessoas 

 Travar maca e mesa. Posicionar a mesa mais baixa que a maca. Alinhar o paciente aos 
suportes. 

 Todos os monitores devem ser retirados, (exceto monitorização fisiológica) e o tubo 
orotraqueal desconectado no exato momento da virada. 

 O paciente deve ser virado com colar cervical nas patologias cervicais 

 O anestesista fica responsável pela rotação da cabeça e pescoço e manutenção de um 
tubo orotraqueal seguro. Posição das mãos cruzadas para virada. 

 O cirurgião fica responsável em receber o  tronco do paciente e conduzi-lo. 

 O joelho contralateral ao cirurgião deve ser fletido. 

 Braços firmemente mantidos ao longo do tronco. 

 Uma pessoa fica na cintura pélvica e outra na cintura escapular , giram sobre os braços 
do cirurgião e em seguida empurram para colocar o paciente sobre os coxins 

 Se houver mais uma pessoa ela fica responsável em empurrar as coxas e pernas do 
paciente 
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EXEMPLO DE UMA POSIÇÃO PRONTA 
 

 

 
 
 
 
DIFERENÇAS DE PONTOS DE PRESSÃO ENTRE AS POSIÇÕES CIRÚRGICAS 
 

 

 
 
 
 
POSICIONAMENTO COM MESA INESPECIFICA 
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POSICIONAMENTO ADEQUADO COM MESA EXCLUSIVA PARA CIRURGIA DE COLUNA 

 
 

 
 
 
 
POSICIONAMENTO ADEQUADO E MESA ADEQUADA DISPONÍVEL 

 
 

 
 
 
 
PÓS-OPERATÓRIO: 
 
I. Introdução: 
 

 O pós-operatório imediato das cirurgias de coluna deve basear-se, principalmente, na 
avaliação da presença de déficits motores e no controle da analgesia. Nos 
procedimentos de coluna cervical, atenção especial deve ser dada para a possibilidade 
de hematomas no sítio cirúrgico, podendo provocar alteração no padrão respiratório 
(cirurgias cervicais), com intervenção rápida. 

 
II. Cuidados Pós-Operatórios: 

 

 Dieta após liberação médica. Se o paciente estiver bem acordado e não houver contra-
indicação, do ponto de vista clínico, pode ser liberada dieta leve após seis horas do 
procedimento. 

 Protetor gástrico – Omeprazol 40mg (iv ) /dia no 1 dia e omeprazol 20mg VO /dia a 
partir do 2 dia 
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 Analgesia: Deve ser baseada na avaliação da intensidade da dor, através da Escala Visual 
Numérica (EVN) que é aplicada pela equipe de enfermagem: 

 

Em casos de dor leve (EVN até 4) - Anti-inflamatórios não-hormonais: 

 Dipirona – 2ml (iv) a cada 6 horas ou  

 Paracetamol  – 500 – 750mg (vo) a cada 6 horas 

 

Em casos de dor moderada (EVN entre 5 – 7): 

 Dipirona – 2ml (iv) a cada 6 horas 

 Tramadol – 100mg (iv) até de 4/4horas 

 Codeína + Paracetamol – 30 – 60mg (vo) até 4 horas 

 

Em casos de dor intensa (EVN entre 8 – 10): 

 Dipirona – 2ml (iv) a cada 6 horas 

 Morfina – 10mg diluído em 10ml de água (iv ou sc) – 1 a 2 ml, com máximo de 10mg. A 
cada 4 horas. Recomendado por no máximo 3 dias com redução progressiva da dose 
após 48h 

 Metadona – 10mg vo 

 Fentanil transdérmico (Durogesic®) – utilizado em casos excepcionais, onde não houve 
controle da dor. 

 
Observações: 

 Pacientes com histórico de sangramento gastrintestinal ou úlcera gastroduodenal ativa, 
não devem receber anti-inflamatórios. Também está classe de medicamentos deve ser 
usada com cautela em idosos e pacientes com alteração da função renal. 

 A náusea é um efeito colateral muito frequente em pacientes que utilizam Tramadol, 
portanto, deve ser administrado Ondasetrona (Zofran®) ou Metoclopramida (Plasil®) 
20 minutos antes do Tramadol. 

 Em todo paciente em uso de AINH, deve ser prescrito protetor gástrico – Omeprazol 
(Losec®) ou Esomeprazol (Nexium®) ou Pantoprazol (Pantocal®) 

 Antibioticoterapia profilática transoperatória : cefazolina 1g IV de 4/4h até fechamento 
de pele 

 Mobilização de decúbito – desde o 1 dia , a depende da dor. Otimizar a analgesia. 
Deambulação precoce se possível. 

 Glicemia capilar a cada seis horas, nas primeiras 48h, podendo ser alterado se níveis 
glicêmicos elevados, períodos prolongados de jejum, histórico de diabetes. Manter 
níveis glicêmicos entre 100 – 180mg/dL. 

 Controle do hematócrito e hemoglobina. Manter hemoglobina acima de 9 nas primeiras 
48h. Se necessário realizar hemotransfusão 

 Retirar dreno com 48 h independente da drenagem. O uso prolongado do dreno 
aumenta chance de fistula 
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 Em caso de fistula reforçar sutura cutânea e usar decúbito ventral e repouso 

 Enoxiparina a partir de 24h : dose profilática. Uso de anticoagulação plena, se 
necessário, só é seguro a partir de 15 dias. 

 Bota pneumática no transoperatório. 

 Uso de colete ou cinta ao sentar ou deambular 

 Manter estimulação intestinal : dieta, lactulona e fleet. 

 SVD por 48h para mulheres (diminuir a dor ao usar equipamento de coleta de urina – 
aparadeira) 

 
 
INFECÇÃO EM CIRURGIA DE COLUNA: 

 

 Definir se infecção é superficial ou profunda. Uso de US de partes moles pode ser 
necessário para localizar coleções assim como tomografia com contraste 

 Infecção superficial deve ser tratada com curativos e antibioticoterapia guiada 
preferencialmente por cultura 

 Infecção profunda em vigência do uso de material de síntese deve ser tratada com 
abordagem cirúrgica e limpeza abundante da ferida com: debridamento, agua oxigenada 
e lavagem abundante com solução aquosa de povidine/clorexidine, além das medidas 
acima 

 
III. Cuidados em pós-operatório de cirurgias por via anterior: coluna cervical: 

 
Atenção para formação de hematomas e obstrução de vias aéreas:  
 

 Manter vias aéreas pérvias: se  necessário  intubação  orotraqueal.  Ver necessidade de 
intubação com broncoscopia. - Se não conseguir realizar intubação orotraqueal = 
cricotomia de urgência. Há contraindicação de uso de máscara laríngea. 

 
IV. Cuidados de enfermagem: 
 

 Protocolo de avaliação neurológica 

 Mobilização de decúbito – a/c neurocirurgia 

 Cuidados no pós-operatório de coluna cervical: 

 Observação de formação de hematomas/ edema local 

 Avaliar queixas: falta de ar, dificuldade de deglutição, disfonia, disfagia 

 Troca de curativo se necessário - manter colar cervical adequadamente posicionado até 
2ª ordem 

 Retirar dreno com 24 h (cervical) ou 48h (toracolombar) 

 Prevenção de escaras 

 Sonda de alivio se necessário 
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Obs: iniciar imediatamente administração da analgesia quando prescrito e alternar os horários 
dos analgésicos. Observar se analgesia está sendo eficaz, caso contrário, notificar equipe 
médica. 
 
 

V.  Fisioterapia 

 Avaliação clínica 

 Oxigenioterapia: manter com máscara de nebulização. Reavaliar e adequar o O2 para 
manter paO2 ≥ 80 e SpO2 ≥ 95%. 

 Avaliar sinais de incompetência glótica ou dificuldade respiratória, especialmente por 
obstrução parcial, com ênfase nos pós-operatório de cirurgia de coluna cervical. 

 Avaliar força e sensibilidade no pós-operatório imediato. 

 Mobilização precoce, respeitando os limites de dor (Escala Visual Numérica de Dor), 
após liberação médica, geralmente no 1 DPO. 

 Na presença de pneumopatia prévia e atelectasias, enfatizar higiene brônquica, 
exercícios respiratórios e mudanças de decúbito. A respiração por pressão positiva 
intermitente e espirometria incentivada também poderão beneficiar os pacientes. 

 Decúbito em até 45º para pós-operatório de coluna lombar e elevação de decúbito 
liberada para pós-operatório de coluna cervical. 

 Nos casos de recirculação da sedação, onde houver rebaixamento do nível de 
consciência e/ou queda da base da língua – avaliar utilização de cânula de Guedel / 
intubação orotraqueal. 

 Avaliar necessidade de protetor de pé eqüino (disponível na UTI). Em casos de padrões 
neurológicos já instalados: órteses. 

 Compressão Pneumática Intermitente, de acordo com o risco de trombose venosa 
profunda. 

 
EQUIPAMENTOS IMPORTANTES PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE EM CIRURGIAS DE 
COLUNA EXISTENTES NO HPS: 
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ROTINA GERAL DE CUIDADOS NO POS OPERATÓRIO NEUROCIRÚRGICO 
 
 
DRENOS E SONDAS: 

 

1. TODO dreno e sonda no HPS deve ser identificado com (no mínimo): 

 O nome do dreno (se mais de um dreno do mesmo tipo, adicionar numeração) 

 Data de inserção 

2. Anotar RIGOROSAMENTE débito de cada dreno (conforme nome na identificação), no 
PEP, a cada 12h. 

 
Drenos aspirativos 
 

 Retirar drenos aspirativos cefálicos e cervicais anteriores 24h após procedimento (salvo 
anotação especifica em prescrição). 

 Retirar drenos aspirativos da coluna cervical posterior, torácica e lombar com 48h 
(salvo anotação específica) 

 
Sonda vesical 
 

 Está indicada em procedimentos de duração superior à 2h ou quando parte da 
monitorização clínica do paciente. 

 Retirar sonda vesical de demora 24h após procedimento, EXCETO cirurgia de hipófise 
ou quando houver anotação especifica em prontuário/prescrição.  

 Pacientes paraplégicos e quadriplégicos: 

a) Retirada da sonda vesical feita após desmame de 24h (sonda fechada, abrir a cada 
2h, esvaziar e fechar novamente) 

b) Seguindo-se cateterismo intermitente com orientação paciente (auto-cateterismo, 
preferencialmente) e familiar (quando tetraplégico).  

 
Sonda gástrica ou enteral 
 

 Dieta enteral e medicações: 

o Se paciente entrou em sala com pontuação na Escala de Coma inferior a 13, 
deve receber sondagem enteral ou gástrica para alimentação precoce segura e 
medicações no pós-operatório imediato. 

o Hidratação por via enteral 

Gavagem é um método útil de garantir a hidratação do paciente. A Nutrição 
HPS deve calcular água livre a ser administrada nos intervalos da dieta enteral e 
a enfermagem estará envolvida nessa administração.  

Oferta de água ao paciente com SNE na enfermaria deve ser orientada ao 
cuidador e Postos de Enfermagem possuem pontos de água filtrada disponível 
para essa demanda. 
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ACESSO VENOSO: 
 

De modo geral, o acesso venoso deve ser mantido por até 72h no pós-operatório 
neurocirúrgico. Nesse período, medicações devem ser passadas para via oral/enteral. 
Manutenção do acesso venoso após esse período deve ser limitada aos pacientes em 
tratamento com antibióticos ou que apresentaram crise convulsiva nas últimas 24h. 

 

Acesso Venoso Periférico 
 

 Acesso venoso periférico de rotina no HPS é jelco 18, em membro superior, não 
parético. 

 Essa é uma regra fechada na Neurocirurgia para pacientes que necessitam de 
hidratação venosa com volumes superiores a 1500ml/24h (ex: no tratamento do 
vasosespasmo)  ou reposição de hemoconcentrado. 

 
Acesso Venoso Central 
 

 Se paciente operado de urgência requererá antibioticoterapia prolongada no pos-
operatório imediato, deve receber acesso venoso central na sala de cirurgia (antes ou 
após o procedimento neurocirúrgico) 

 Para pacientes eletivos que necessitarão de acesso central, recomenda-se punção antes 
da indução anestésica e confirmação radiográfica do posicionamento do cateter como 
método de evitar complicações transoperatórias. 

 
MOBILIZAÇÃO: 
 

 Variar decúbito no leito a cada 2h no pós-operatório imediato, inclusive no POI de 
pacientes de coluna sem órtese, obedecendo ao Relógio de Pele HPS. 

 Pacientes instáveis e/ou com dor podem receber modificação mínima do decúbito 
(alívio da pele) também de acordo com Relógio de Pele HPS 

 Sentar paciente e iniciar dieta precocemente, sempre que possível 

 Observar as 4 etapas de cuidados com o primeiro sentar (Medidas de Prevenção de 
Quedas no HPS): 

a) Levantar cabeceira da cama (5-10min), 

b) Sentar com pernas para fora da cama (5-10min), 

c) Levantar com auxilio, passando para poltrona (5-10min) 

d) Só então deambular, sob supervisão de cuidador familiar ou  institucional 

 

 Paciente possui órtese e não tem déficit motor grosseiro: deambular sob supervisão 
precocemente (Medidas de Prevenção da Trombose Venosa, Medidas para Alta 
Precoce) 
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PROFILAXIA DA TROMBOSE VENOSA (TVP) NO PERÍODO POS OPERATÓRIO: 
 

 Deambulação precoce é a principal medida preventiva da trombose venosa na 
enfermaria de neurocirurgia HPS. 

 Nossos corredores são marcados (sinalização em vermelho no rodapé) a cada 5 metros 
para quantificar a deambulação diária de todos os pacientes capazes de realizar essa 
atividade. 

 Pacientes operados em caráter de urgência com cirurgia de duração esperada superior 
a 6h ou cujo plano terapêutico pós-operatório envolve sedação por 24h ou em que haja 
impossibilidade do uso de heparina e seus derivados no pós-operatório imediato devem 
receber botas pneumáticas na sala de cirurgia. 

 Após 8h de imobilidade, as botas pneumáticas devem ser instaladas após 
ultrassonografia doppler dos membros inferiores negativa para trombose venosa. 

 Cranioplastias e outras cirurgias extracranianas podem receber enoxaparina SC no 
primeiro dia de pos-operatório. Nesses casos a prescrição deve incluir curativo 
compressivo. 

 Intervalo mínimo de 7 dias, deve ser observado para início da profilaxia medicamentosa 
em pacientes operados para hematoma intraparenquimatoso ou cirurgias medulares. 

 Estimula-se uso de meias de compressão graduada como método somativo na profilaxia 
da TVP dos pacientes no HPS. 

 
CUIDADO COM FERIDAS OPERATÓRIAS: 

 

 Feridas operatórias em neurocirurgia devem ser mantidas limpas e secas 

 Feridas na cabeça, pescoço, abdome, dorso ou membros devem ser lavadas 
diariamente com água e sabão (neutro) 

 Feridas no crânio requerem lavagem diária da cabeça e cabelos (se houver) 

 Unhas dos pacientes neurocirúrgicos devem ser mantidas limpas, aparadas e regulares, 
para evitar contaminação e trauma da região operada. 

 Feridas neurocirúrgicas com dreno devem receber curativo oclusivo: 

a) No crânio, o curativo oclusivo envolve gaze e atadura, com tensão suave. Para 
evitar queda na posição deitada o curativo oclusivo deve ser realizado em X (ou 
turbante) e passar na altura da nuca do paciente. O dreno deve ser colocado atrás 
da orelha (no local do óculos) e envolto em gaze para evitar desconforto no 
momento de deitar. 

b) Na coluna, curativo oclusivo envolve gaze e esparadrapo largo, com tensão suave 

 Nas primeiras 24h após retirada de drenos, os curativos neurocirúrgicos devem ser 
compressivos: 

a) No crânio, curativo compressivo envolve gaze e atadura, com tensão moderada. 
Após realizar curativo compressivo do crânio, as orelhas do paciente devem ser 
colocadas para fora do curativo, para evitar desconforto. 

b) Curativo compressivo com gaze e atadura pode ser reforçado com touca de 
natação. Nas feridas secas, a touca de natação pode substituir o curativo 
compressivo desde que aplicado esparadrapo micropore na linha de sutura. 
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c) Na coluna, curativo compressivo envolve gaze e esparadrapo largo colocado sob 
moderada tensão. Esse curativo pode ser reforçado com compressa e esparadrapo 

 Retirada de pontos 

a) Retirada de pontos deve ser realizada após 10 dias nos procedimentos do crânio 

b) Retirada de pontos deve ser realizada após 15 dias do procedimento 

c) Se o paciente está internado no HPS nesse período os pontos devem ser retirados 
na Unidade. Se paciente receber alta antes desse prazo, orientação específica 
quanto à retirada de pontos deve ser fornecida ao paciente ou a seus cuidados e os 
pontos podem ser retirados em Unidade Básica de Saúde 

 Após retirada dos pontos, os curativos neurocirúrgicos incluem lavagem cuidadosa da 
área com água e sabão neutro, secagem com toalha limpa e aplicação de álcool 70%. 

 Após a retirada dos pontos não há necessidade de curativo com gaze, atadura ou 
esparadrapo. 

 Ferida operatória avermelhada, edemaciada e com saída de secreção são motivos para 
reavaliação da neurocirurgia HPS. 
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Pauta de Condutas 

 

 

CONDUTAS EM NUTRIÇÃO 

 
 
 

Temas 
 
 

 
I. PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 
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I. PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 
 
ESSA PAUTA SUBSTITUI A PAUTA DE CONDUTA DO HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, PÁG. 288-

289, Vol 01, ANO 2012 (TEMA: I - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL; TEMA: II - IDENTIFICAÇÃO DO 
PACIENTE EM RISCO DE SUBNUTRIÇÃO). 

E SUBSTITUI A PAUTA DE CONDUTA DO HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, PÁG. 349 (TEMA: II - 

Protocolo de terapia nutricional); PÁG. 354-358 (TEMA: VI Protocolo de triagem nutricional), Vol 02, 

ANO 2014. 

 

 

Após a criação do Protocolo de Atendimento Nutricional do Paciente Hospitalizado foi 

estabelecido um único instrumento para triagem nutricional, a NRS 20021 (ANEXO A). A 

mesma tem como diferencial ser utilizada tanto para adultos como para idosos, e engloba 

pacientes clínicos e cirúrgicos no âmbito hospitalar, ou seja, não discrimina pacientes e abrange 

muitas condições patológicas. 

A aplicação da triagem nutricional é realizada no período de até 24 horas após admissão, 

classificando os pacientes com ou sem risco nutricional. Em seguida, são estabelecidos os níveis 

de Assistência Nutricional (NAN) apresentados no quadro 12, assim como metas e critérios 

para o atendimento do paciente, bem como a determinação das datas de visitas e evoluções 

(quadro 2)2. 

 
Quadro 1: Nível de assistência nutricional 

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 

Critérios relacionados ao paciente Primário Secundário Terciário 

Risco Nutricional Não Não Sim Sim 

Necessidade de dietoterapia 

específica 
Não Sim Não Sim 

Fonte: Asbran, 2014 (Adaptado) 
 
 

Quadro 2: Critérios de classificação do Nível de Atendimento Nutricional de Pacientes 
Internados 
 

NÍVEL DESCRIÇÃO 
AÇÕES PROPOSTAS EM NÍVEL 

HOSPITALAR/INTERNAÇÃO 

Primário 

- Pacientes cuja doença de base ou 
problema não exija cuidados die-
toterápicos específicos (pneumo-
nia, gripe, conjuntivite, varicela). 

- Pacientes que não apresentam ris-
co nutricional. 

 

-Triagem nutricional em até 24 horas 

- Verificação da prescrição médica 

- Planejamento dietético após análise da 
prescrição médica 

- Registro do atendimento em prontuário 

- Visita e evolução em prontuário em até 10 
dias. 
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- Avaliação antropométrica e retriagem a 
cada 15 dias. 

Secundário 

- Pacientes cuja doença de base ou 

problema não exija cuidados 

dietoterápicos específicos, porém 

apresentam riscos nutricionais. 

- Pacientes cuja doença de base 

exija cuidados dietoterápicos, mas 

não apresentam risco nutricional 

(disfagia, diabetes, alergia à prote-

ína do leite de vaca, hipertensão). 

- Triagem nutricional em até 24 horas 

- Verificação da prescrição médica 

- Planejamento dietético após análise da 

prescrição médica 

- Visita e evolução em prontuário em até 

7dias. 

- Avaliação antropométrica e retriagem a 

cada 15 dias. 

Terciário 

- Pacientes cuja doença de base 

exija cuidados dietoterápicos 

especializados (prematuridade, 

baixo peso ao nascer, erros inatos 

do metabolismo, câncer, caquexia 

cardíaca). 

- Pacientes que apresentam risco 

nutricional. 

- Triagem nutricional em até 24 horas 

- Verificação da prescrição médica 

- Planejamento dietético após análise da 

prescrição médica 

- Visita e evolução em prontuário em até 4 

dias. 

- Avaliação antropométrica e retriagem a 

cada 15 dias. 

Fonte: Asbran, 2014 (Adaptado) 

 

ANEXO A 

TRIAGEM NUTRICIONAL 

PARTE 1 

    Sim Não 

1 O IMC do paciente é < 20,5 kg/m2?     

2 O paciente teve perda de peso não-intencional nos últimos três meses?     

3 O paciente teve redução na ingestão alimentar na última semana?     

4 O paciente está em estado grave, mau estado geral ou em terapia intensiva?     

 

Sim: Se a resposta for “sim” a qualquer pergunta, a tabela a seguir deverá ser utilizada. 

Não: Se a resposta for “não” a todas as perguntas, o paciente deverá ser reavaliado 
semanalmente. Se o paciente, por exemplo, for sofrer uma grande cirurgia, o plano nutricional 
preventivo deve ser iniciado para evitar o risco nutricional. 

 
 

 



 
 

133 
 

PARTE 2 

Estado nutricional prejudicado Gravidade da doença (aumento nas necessidades) 

Ausente 
Pontuação 0 

Estado nutricional normal Ausente 
Pontuação 0 

Estado nutricional normal 

Leve 
Pontuação 1 

Perda de peso > 5% em 3 meses 
OU ingestão alimentar abaixo de 50 
a 75% das necessidades normais na 
semana precedente 

Leve 
Pontuação 1 

Fratura do quadril, pacientes 
crônicos, em particular com 
complicações agudas: cirrose, 
DPOC, hemodiálise crônica, 
diabetes, câncer. 

Moderado 
Pontuação 2 

Perda de peso > 5% em 2 meses 
OU IMC de 18,5 a 20,5 kg/m2 + 
prejuízo das condições gerais 
OU ingestão alimentar 25 a 60% das 
necessidades normais na semana 
precedente 

Moderado 
Pontuação 2 

Cirurgia abdominal de grande 
porte, fraturas, pneumonia 
grave, leucemias e linfomas. 

Grave 
Pontuação 3 

Perda de peso > 5% em 1 mês 
(>15% em 3 meses) 
OU IMC < 18,5 kg/m2 + prejuízo 
das condições gerais OU ingestão 
alimentar 0 a 25% das necessidades 
normais na semana precedente 

Grave 
Pontuação 3 

Traumatismo craniano, 
transplante de medula óssea, 
paciente em UTI (Apache > 10) 

 

A pontuação total será a soma da pontuação das duas colunas.  

Se o paciente tiver idade ≥ 70 anos: adicionar 1 na pontuação total. 

 

Resultados: 

Pontuação ≥ 3: paciente está nutricionalmente em risco, por isso, devem ser iniciados os 
cuidados nutricionais. 

Pontuação < 3: é indicada a reavaliação semanal do paciente. Se o paciente, por exemplo, for 
sofrer uma grande cirurgia, um plano nutricional preventivo deve ser aplicado a fim de evitar 
risco nutricional. 
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Pauta de Condutas 

 

 

CONDUTAS EM PSICOLOGIA 

 
 
 

Temas 
 
 

 

I. VISITA ESTENDIDA PARA FAMILIARES NO CONTEXTO DE UTI 

II. COMUNICADO DE PERDA FAMILIAR AO PACIENTE DURANTE O 

PROCESSO DE INTERNAÇÃO  
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I. VISITA ESTENDIDA PARA FAMILIARES NO CONTEXTO DE UTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionais da Equipe Multidisciplinar identificam o paciente 

que pode ser beneficiado pela Visita Estendida. 

 

Serviço Social é acionado pela equipe da UTI para convidar 

a família para atendimento junto ao setor de Psicologia. 

Profissional em Psicologia analisa a dinâmica familiar, 

identificando a presença de vínculos sólidos, que possam 

contribuir no processo de enfrentamento do paciente. 

Profissional em Psicologia identifica quais familiares estão 

emocionalmente aptos, no momento, para a Visita Estendida em UTI. 

 

Reforçados os papéis dos membros da família contemplados e 

esclarecidas condutas saudáveis, do ponto de vista emocional, que 

possam beneficiar o paciente. 

Dado feedback ao Serviço Social a respeito 

dos familiares aptos à Visita Estendida. 

Profissional de Psicologia monitora as Visitas Estendidas, analisando a 

participação e envolvimento da família e os benefícios ao paciente, 

verificando a necessidade de novas intervenções. 
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II. COMUNICADO DE PERDA FAMILIAR AO PACIENTE DURANTE 
O PROCESSO DE INTERNAÇÃO 

(ESSA PAUTA SUBSTITUI A PAUTA Vol I, TÓPICO IX, PAG. 306, ANO 2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familiares apresentam a demanda (comunicado de óbito ao 

paciente) à Equipe Multidisciplinar. 

O profissional de saúde que acolheu a 

demanda aciona o Serviço de Psicologia HPS. 

Profissional de Psicologia avalia as implicações do comunicado junto à equipe 

médica assistente (se possibilidade de comunicado imediato ou não), levando em 

consideração etapas processo investigativo da doença e/ou fases de tratamento. 

Profissional de Psicologia realiza atendimento inicial a família, para 

levantamento das questões envolvidas, e posteriormente ao paciente, 

para análise das condições emocionais. 

Nos casos em que a equipe médica assistente não visualiza impedimentos ao 

comunicado, um membro da família (preparado previamente pela 

Psicologia) realiza a citada comunicação. 

Nos casos em que a equipe médica assistente visualiza impedimentos ao 

comunicado, este será dado em momento oportuno e a Psicologia segue 

em acompanhamento ao caso.  

Após o comunicado do óbito, o profissional de Psicologia oferece o devido 

suporte emocional na condução do processo elaborativo da perda. 
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Pauta de Condutas 
 

 

CONDUTAS EM QUALIDADE 
 
 
 
 
 

Temas  
 

 

I. ANÁLISE PRIMÁRIA DOS EVENTOS ADVERSOS 

II. BOAS PRÁTICAS NA OCLUSÃO DOS DISPOSITIVOS DE ACESSO VENOSO 
NO HPS 

III. CLASSIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS FLEBITES NO HPS 

IV. COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE PEÇAS PARA 
HISTOPATOLÓGICO NO HPS 

V. COLETA, PRESERVAÇÃO, CUSTÓDIA E ENVIO DA PROVA PERICIAL NO 
ÂMBITO HOSPITALAR HPS. 

VI. DIAGNÓSTICO E CUIDADOS COM FLEBITES NO HPS 

VII. HIGIENE ORAL DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA NO HPS 

VIII. LESÃO POR PRESSÃO (LPP) – REGISTRO PARA ACOMPANHAMENTO 

IX. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA LÂMINA E CABO DO LARINGOSCÓPIO NO 
HPS 

X. NEVER EVENTS: CONCEITO, DESCRIÇÃO E RELAÇÃO COM OS SETORES 
DO HPS 

XI. NORMA ZERO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
PADRÃO (POP) NO HPS 

XII. NORMATIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE AVISOS NO 
HPS 

XIII. PADRONIZAÇÃO DAS CAIXAS DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 

XIV. POSICIONAMENTO ADEQUADO DOS MOBILIÁRIOS NAS ÀREAS 
ASSISTENCIAIS DO HPS 

XV. PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO NO INTRAOPERATÓRIO 

XVI. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – FLUXO DE 
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 

XVII. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS –FICHA DE 
REGISTRO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO NO PEP-HPS 

 Q
U

A
L
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A

D
E
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XVIII. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS –FLUXO DE 
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: SITUAÇÕES ESPECIAIS 

XIX. PROGRAMA 5S: REEDUCAÇÃO PARA A QUALIDADE - BASES E 
PRINCÍPIOS 

XX. RECEBIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS 
ADVINDOS DECONSERTOS NO HPS 

XXI. RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE FLEBITES NO HPS 

XXII. ROTINA E FLUXO DE MEDICAMENTOS RETIRADOS DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE 

XXIII. ROTINA NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO 
ENDOVENOSO 

XXIV. ROTINA NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA 
ENTERAL E OSTOMIAS 

XXV. ROTINA PARA UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TROCA DOS 
DOSÍMETROS NO HPS 
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I. ANÁLISE PRIMÁRIA DOS EVENTOS ADVERSOS 
 

 

OBJETIVO: 

 Analisar notificações dos eventos adversos que ocorrem no HPS 

 Classificar as notificações quanto à gravidade de dano ao paciente, tipo de evento e setor 
notificado. Fornecer dados para criação de planilhas setoriais semanais 

 Fornecer dados para planos de ação (POP em construção: Gerenciamento de Risco e 
Coordenação de Enfermagem) setoriais e gerentes institucionais (Qualidade HPS) 

 

ABRANGÊNCIA: 

Setor da Qualidade, Coordenação de Enfermagem, Diretoria Técnica. 

 

COMPETÊNCIA: 

Setor da Qualidade 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Recomenda-se leitura dos seguintes POP‟s e Pautas HPS: 

 POP Qualidade HPS Preenchimento de Censo Diário e Comunicado de Evento  HPS, 
2016 

 POP Qualidade HPS Calendário Semanal Qualidade HPS, 2017 
 POP Qualidade HPS Tabela de Eventos Adversos por Setor HPS, 2017 
 POP Qualidade HPS Relatório da Qualidade HPS, 2017 

 

FLUXO BÁSICO DA ANÁLISE DOS COMUNICADOS DE EVENTOS ADVERSOS: 

1. Comunicados, recebidos pelo Setor da Qualidade HPS serão classificados de acordo com  
gravidade, setor e tipo de evento 

2. Eventos graves e reincidentes (>2) serão repassados para Coordenação de Enfermagem e 
Diretoria Técnica via email e mensalmente na data de seu recebimento 

3. Os comunicados de eventos classificados como moderados/leves serão arquivados em 
pastas separadas por setor e de acordo com o Calendário da Qualidade (POP em 
construção) serão consolidados em planilha  Excel e  classificados transformados em Tabelas  

4. As Tabelas irão conter os tipos de eventos mais frequentes na semana por Setor HPS (POP 
de Tabelas para Eventos Adversos – em construção) 

5. Tabelas semanais serão impressas (01 via) carimbadas e assinadas, digitalizadas e 
disponibilizadas na Pasta da Qualidade nos Informes EPP, disponível na intranet HPS em 
todos os terminais da instituição 

6. As tabelas semanais serão apresentadas aos Gerentes Setoriais e Coordenadores HPS na 
visita de Auditoria da Qualidade, sendo explicitados os eventos mais frequentes na semana 
do setor correspondente. Cada Gerente/Coordenador HPS deverá apresentar Plano de 
Ação pontual e específico visando correções, sempre que dados mensais do setor estiverem 
fora das metas definidas para a Instituição naquele período. Evidencia  de ação corretiva (Ata 
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com Foto ou outro) deve ser entregue pelo Gerente/Coordenador ao Setor da Qualidade 
HPS no prazo de 01 semana da visita de Auditoria que apresentou o dado setorial 

7. O Setor de Qualidade realizará um consolidado mensal (Relatório da Qualidade) dos 
eventos adversos mais frequentes no HPS, utilizando Diagrama de Pareto (entre outros), 
incluindo ações corretivas do Setor da Qualidade e dos Gerentes/Coordenadores no 
período 

8. O Setor da Qualidade registrará em ata especifica a apresentação dos dados semanais do 
Gerente/Coordenador HPS 

 
 

 
II. BOAS PRÁTICAS NA OCLUSÃO DOS DISPOSITIVOS DE ACESSO 

VENOSO NO HPS 
  
 

OBJETIVO: 

 Organizar o fluxo de liberação das tampas para dispositivo de acesso venoso pela farmácia 
HPS. 

 Organizar o fluxo de uso descartável das tampas nas enfermarias e UTI‟s. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI‟s, Enfermarias  
  

COMPETÊNCIA: 

Setor da Qualidade, Farmácia, UTI‟s, Enfermarias, Gerentes Setoriais, Enfermeiros 
Assistenciais, Técnicos de Enfermagem, Emergência   

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Considerando a RDC 45 da ANVISA de 12 de Março de 2003, página 9, item 3.1.8: As agulhas, 
jelcos, escalpes, seringas, equipos e acessórios (filtros, tampas e outros) utilizados no preparo 
das soluções parenterais devem ser de uso único e descartados em recipiente apropriado  

Assim, além de ser considerada infração às normas da ANVISA, a reutilização das tampas 
proporciona o maior risco de Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS)  

Portanto, considerando o bom uso das tampas, dentro da realidade no HPS, sempre que 
prescrita medicação de uso contínuo (transfundida através de equipo simples/bomba de infusão) 
e seja necessária a remoção da tampa de acesso venoso do dispositivo correspondente 
(polifix/cateter central), será indicado o uso de tampa em caráter descartável (Pauta Vol.1– 
página 99- Recomendações para Período de Troca de Dispositivos) 

Desta forma é proibida a reutilização de tampinhas, seja em acesso venoso periférico ou 
central, bem como deixar o injetor sem proteção.  

Quando realizada infusão de medicação com conexão de equipo, ao término da infusão, o 
profissional de saúde deverá higienizar as mãos seguindo os 07 passos preconizados, e separar 
na cuba rim o material para desconexão: álcool swab (no caso das UTI‟s), flaconete Soro 
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Fisiolófico 0,9%,agulha para aspiração, seringa 5ml e tampa descartável embalada (POP de 
Preparo e Administração de Medicamentos, HPS 2017). 

Aproximando-se do paciente o profissional deverá: 

1. Higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabão (POP Higienização das Mãos com 
Preparação Alcoólica, HPS, 2015)  

2. Calçar luvas de procedimento 

3. Fechar a via do equipo e clampear o polifix 

4. Desconectar as duas partes da linha venosa, realizar fricção unidirecional em 10-15 
movimentos rotatórios na via do paciente, com álcool swab (para UTI‟s) 

5. Aspirar 3 a 5 ml de Soro Fisiológico 0,9% do flaconete de 10 ml, desprezar o volume 
residual, e lavar lentamente o polifix (“flush”), observando se há resistência ou queixas do 
paciente, a fim de infundir resíduo de medicação, retorno de sangue, que podem constituir 
meios de cultura para crescimento bacteriano. 

6. Clampear polifix  

7. Abrir embalagem da tampa e ocluir polifix 

8. Desprezar frasco de soro/medicação no recipiente apropriado, bem como o 
transfuso/equipo. 

 

FLUXO DE LIBERAÇÃO PARA O BOM USO DAS TAMPAS DE ACESSO VENOSO 

 
 Fluxo de liberação da farmácia 
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 Fluxo de uso nos setores 

 
 

 
 
Obs.: 
 

• Observar integridade da cobertura utilizada (IV – FIX para acesso venoso periférico e cobertura transparente para acesso venoso central) (Módulo PPD 
Nº 43: IV FIX- Fixador Estéril para Cateter Periférico) 
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• O treinamento dos fluxos descritos acima será realizado pelos Gerentes/Coordenadores de cada Setor envolvido (Farmácia, UTI e Enfermarias)  

• O Treinamento deverá ser registrado em ata com foto ou outro documento equivalente e entregue ao Setor de Qualidade, CCIH, Educação Permanente 
e Coordenação de Enfermagem no prazo máximo de 07 dias após apresentação em Reunião Científica. 

• O Setor de Qualidade, CCIH e Educação Permanente realizará em suas visitas setoriais a avaliação do bom funcionamento do fluxo e adesão às boas 
práticas do uso descartável das tampas. 

• Ficará terminantemente proibida a reutilização/acúmulo de tampas nos setores 

• Caso exista qualquer problema no fluxo de liberação/uso das tampas o Setor de Qualidade/CCIH/Educação Permanente deverá ser comunicado 
imediatamente 

• No Setor da Emergência as boas práticas no uso descartável das tampas serão realizadas mediante solicitação, via sistema PARI- MV, à farmácia sempre 
que necessário.  

 
 

III. CLASSIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS FLEBITES NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Auxiliar na classificação e comunicação das flebites no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, Imagem, Bloco Cirúrgico, UTI‟s, Enfermarias. 

 

COMPETÊNCIA:  

Equipe de Enfermagem e médica. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS FLEBITES NO HPS: 
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As flebites são classificadas como: 

 Mecânica: 

Atribuída ao uso de um cateter de maior lúmen em uma veia de menor calibre;  

Fixações inadequadas que facilitem a mobilização do cateter dentro do vaso sanguíneo; 

Manipulação do cateter durante infusão 

Acesso venoso em áreas de alta mobilidade (exemplo: fossa cubital). 

 

 Química: 

Medicações ou soluções irritantes;  

Medicações diluídas inapropriadamente; 

Infusão muito rápida; 

Presença de acidez: Quanto mais ácida a solução, maior o risco de flebite química; 

Fluídos Hipertônicos: Quantidade de soluto é superior a de solvente, sendo a solução mais concentrada facilita a entrada de líquido no vaso e consequente 
extravasamento; (exemplo: Glicose 10%). 

 

 Bacteriana:  

As duas principais fontes de infecções associadas a qualquer dispositivo intravenoso são infecções na inserção e contaminação da infusão  

Falha na técnica asséptica de punção; 

Falha na manipulação dos dispositivos IV (incluindo torneirinhas e Polifix). 

 

COMUNICAÇÃO DAS FLEBITES NO HPS: 

No HPS a suspeita de flebite é analisada através da articulação da Gerência de Risco, CCIH e Setor da farmácia via comunicado de eventos e seguindo o fluxo 
abaixo: 
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Para que a comunicação e rastreio das flebites seja efetiva, fique atento para as seguintes observações: 

 Preencha a ficha de comunicado de eventos sinalizando o nome o paciente, registro e leito;  

 Preencha a data que a flebite foi identificada e o horário;  

 Descreva os sinais e sintomas que foram identificados; 

 Descreva o jelco que o paciente estava usando quando a flebite foi detectada 

 Envie em anexo uma cópia da prescrição médica do dia que foi identificada a flebite, comprovando as medicações que foram administradas no dia que o 
evento adverso foi identificado; 

 Após a avaliação dos pacientes será dada devolutiva aos setores quanto à classificação das flebites e possíveis fontes causadoras, a fim de auxiliar na 
prevenção e redução de danos. 
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IV. COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE PEÇAS PARA HISTOPATOLÓGICO NO HPS 
 
  

OBJETIVOS: 

 Definir a rotina para coleta, acondicionamento e envio de peças anatômicas no HPS 

 Realizar a identificação adequada da peça anatômica 

 Assegurar a integridade e adequado acondicionamento da peça anatômica 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico  

 

COMPETÊNCIA: 

Cirurgião, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Devido a importância da análise anatomopatológica para definição clínica dos pacientes, devemos ter cuidados específicos na coleta e preservação,(fixação) do 
material, no acondicionamento, envio e preenchimento da requisição do exame. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1.  Coleta: 

1.1 A peça anatômica deverá ser coletada pelo cirurgião no momento da cirurgia 

1.2 A instrumentadora receberá à peça e solicitará ao circulante de sala, um recipiente adequado ao tamanho da peça. Considerando que o recipiente deve 
conter o material e 3x seu volume em fixador (formalina) 
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1.3 O material deve ser imerso em fixador (ex: formalina) assim que possível, evitando degradação tecidual, ressecamento e necrose que prejudicam análise 
subsequente. 

1.4 Sempre que possível, o médico assistente deve deixar pronta a solicitação de análise histopatológica ANTES do procedimento, facilitando o envio 
imediato do material para a patologista. Caso a solicitação não seja preparada  antecipadamente,  essa  deverá  ser  feita  imediatamente  após  o  término  do  
procedimento preferencialmente no prontuário eletrônico do paciente (Receituário) para devido arquivamento/rastreabilidade. 

1.5 A solicitação de análise histopatológica deve conter nome, registro do HPS, data do procedimento, tipo de procedimento, análise necessária e pequeno 
resumo da história e achados dos exames complementares, além da assinatura e carimbo do médico solicitante. 

 

2.   Acondicionamento: 

2.1 A circulante de sala deverá oferecer a instrumentadora o recipiente contendo formol a 10% em quantidade suficiente para cobrir toda a peça. (Veja 
coleta a cima) 

2.2 Realizar imediatamente a identificação da peça (nome completo do paciente, registro do HPS, CPF, data de nascimento, identificação da peça e a data da 
coleta). Figura 1 

2.3 A identificação deverá ser verificada com os dados do paciente no prontuário, em dupla conferência. 

2.4 Após a identificação adequada da peça, a circulante acondicionará a mesma na caixa térmica do setor. 

 

3. Envio: 

3.1 A enfermeira do plantão entrará em contato com o ramal/830303 para comunicar a existência de peça no bloco cirúrgico para envio ao laboratório 
externo 

3.2 A peça e a solicitação serão entregues ao motorista HPS mediante protocolo rubricado pela enfermeira 

3.3 Ao entregar a peça, a enfermeira deverá observar a vedação e o posicionamento do recipiente dentro da caixa térmica, a fim de prevenir extravasamento 
de formol e perda da peça. 
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IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA ANATÔMICA 

 
   Data:_____/_____/_____ 
 
   Nome do Paciente: _______________________________________ CPF:__________________ Registro do HPS:____________ 
   Data de Nascimento: _____/_____/____ 
   Figura 01 
   Peça: _____________________________________ 

 
 
 
 
 

V. COLETA, PRESERVAÇÃO, CUSTÓDIA E ENVIO DA PROVA PERICIAL NO ÂMBITO HOSPITALAR HPS 
 
 

OBJETIVOS:  

 Definir a rotina para coleta, preservação e envio de provas periciais no âmbito HPS. 

 Realizar a identificação adequada do corpo estranho. 

 Assegurar a integridade e a preservação da prova pericial. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Bloco Cirúrgico 

 

 COMPETÊNCIA:  

Cirurgiões, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 
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 CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Todo material retirado de paciente em procedimento cirúrgico deve ser submetido a análise. Quando o paciente sofrer a agressão qualquer objeto retirado 
pode constituir prova pericial e deve ser encaminhado adequadamente. 

Esse POP detalha o fluxo de encaminhamento adequado para materiais retirados do organismo de pacientes HPS e que podem constituir prova pericial. 

 

 DESENVOLVIMENTO:  

1. Coleta: 

1.1 O cirurgião deverá extrair projéteis de arma de fogo ou outros artefatos encontrados na anatomia topográfica da lesão. 

1.2 O projétil deverá ser manipulado com pinça com gaze ou ponta de borracha para evitar que sofra alterações durante o manuseio. 

1.3 Deverá coletar o corpo estranho em um saco plástico apropriado que deverá ser selado e individualizado. 

1.4 O circulante deverá preencher o formulário (Figura 1) e anexar junto ao material coletado. 

2. Acondicionamento: 

2.1 O matéria devidamente selado e identificado deverá ser acondicionado na caixa de transporte de materiais biológicos que se encontra no posto de 
enfermagem do bloco cirúrgico HPS. 

2.2 O médico responsável pelo paciente deve registrar em receituário MV/PEP-HPS o envio para Diretoria Técnica. Cópia física desse encaminhamento 
eletrônico deve seguir com o material. 

3. Envio 

3.1 O bloco cirúrgico deverá entrar em contato com a Diretoria pelo ramal (830303) e comunica que existe no setor um material de prova pericial para 
ser enviado. A entrega do material e encaminhamento entre esses setores deve ser registrada em protocolo interno HPS. 

3.2 A Diretoria deverá providenciar o encaminhamento do(s) projétil(is) e/ou outros objetos perfurante(s) extraído(s) de pacientes HPS, acompanhado(s) 
dos respectivos(s) boletim(ns) de Ocorrência e cartão(ões) de encaminhamento para o Instituto de Criminalística. A entrega do material deve ser registrada 
em protocolo HPS. 
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 OBSERVAÇÕES: 

 

  

   

 

Governo do Estado de Pernambuco 
Secretária de Saúde do Estado de Pernambuco 
Etiqueta de Identificação (projétil/Objeto Perfuro 
cortante) 

Paciente: Registro HPS: 
Data: 
Médico: CRM: 
Material: 

Figura 1  

 
 
 
 

VI. DIAGNÓSTICO E CUIDADOS COM FLEBITES NO HPS 
 
 

OBJETIVO: 

Auxiliar no diagnóstico e tratamento das flebites no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, Imagem, Bloco Cirúrgico, UTI‟s, Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe de Enfermagem e médica 
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DIAGNÓSTICO E CUIDADOS: 

O diagnóstico das flebites é baseado nas evidencias clínicas dos pacientes e pode ser esquematizada segundo a escala visual abaixo: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Na escala visual de Flebite acima, quando identificada Grau 1 (possível início de Flebite) no HPS, a observação do sítio de inserção deverá ser por um 
intervalo de tempo pequeno, até 12 horas. Persistindo os sinais/sintomas o Acesso Venoso Periférico deverá ser trocado, a fim de evitar o início da Flebite 
(Grau 2). Observar se as recomendações para prevenção das flebites foram cumpridas (POP Recomendações para prevenção de Flebites no HPS) Com base 
na escala visual acima é possível estimar os estágios da flebite assim como determinar as condutas a serem seguidas a fim de melhorar o quadro do paciente. 
Além disso, atentar para as seguintes condutas:  

 Assim que identificado sinais indicativos de flebite iniciar as condutas acima junto à equipe multiprofissional do setor; 

 É válida a aplicação de compressas frias no local afetado na fase inicial para diminuição da dor e a seguir compressas mornas para promover a 
vasodilatação e reduzir o edema; 

 Controle da dor e administração de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos quando manifestações sistêmicas (Em concordância com médico (a) 
e enfermeiro (a) do setor)   

 Registrar o início do quadro em evolução diária (enfermagem e médica) e progressão diária; 
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 Realizar comunicado de eventos para fins de investigação das causas das flebites através do setor da CCIH, Farmácia e Gerência de Risco. 

 

 
 
 

VII. HIGIENE ORAL DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA NO HPS 
 
 
 

OBJETIVO: 

1. Explicar a importância da higiene oral na prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) 

2. Padronizar a técnica adequada para realização da higiene oral dos pacientes em ventilação mecânica (tubo oro traqueal ou traqueostomia) 

3. Detalhar recomendações importantes para a realização segura do procedimento 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores que possuam pacientes em ventilação mecânica (seja por tubo oro traqueal ou traqueostomia) 

 

COMPETÊNCIA: 

Profissionais de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Medicina. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A higiene oral, além de proporcionar bem estar ao paciente, é essencial para evitar proliferação bacteriana e infecções, entre elas Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica (PAV)-(Pauta Vol.3 – Pág. 266) 

A forma mais comum de adquirir a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é por meio da aspiração de microorganismos que colonizam a cavidade 
oral 
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Nos pacientes em ventilação mecânica, as chances de acúmulo de secreção oral aumentam pelo excesso de  salivação e perda do reflexo de deglutição 

Além disso, o tubo endotraqueal pode funcionar como um meio de transporte para esses microorganismos, permitindo que sejam direcionados para a via 
aérea inferior com mais facilidade e predispondo o paciente ao maior risco de adquirir PAV 

A fim de prevenir danos decorrentes de Infecções Relacionadas à Assistência (IRAS) ressalta-se a importância da abordagem da prática de higiene oral nas 
instituições de saúde 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O procedimento de higiene oral em pacientes sob ventilação mecânica deve acontecer conforme os seguintes passos: 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reunir todo material necessário e equipamentos de proteção 

individual: 

Reúna todo material necessário antes de se dirigir ao leito do paciente (Pauta Vol. 

3-Pág. 261): 

 05 Espátulas 

 02 pacotes de gaze 

 Fita adesiva 

 01 látex para aspiração 

 01 sonda de aspiração com calibre igual ou maior que 10 cm 

 02 Capotes descartáveis 

 02 Máscaras cirúrgicas 

 02 Óculos de proteção individual 

 02 Toucas descartáveis 

 01 copo com 50 ml de Antisséptico bucal (preferência: Clorexidina 

aquosa 0,12%) 

 01 Seringa de 20 ml 

 01 Cadarço para fixação do tubo oro traqueal/traqueostomia 

 20 ml de água filtrada 

Caneta permanente 
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2. Montagem da Alavanca e “bonecas” de gaze e higienização das mãos: 

Montagem das alavancas de gaze que auxiliarão na abertura da cavidade oral: 

 Selecione 3 ou 4 espátulas e empilhe umas sobre as outras; 
 Corte a fita adesiva e envolva a pilha de espátulas a fim de fixá-las 
 Selecione 03 unidades ou mais (de modo a evitar lesão na mucosa oral 

pelo atrito da espátula) do pacote de gaze e posicione-as abertas na 
palma da mão não dominante 

 Posicione a pilha de espátulas no centro da gaze 
 Dobre as bordas da gaze, uma a uma, em direção ao centro da gaze 

colocando-as sobre a espátula e pressione 
 Corte 10 cm da fita adesiva e envolva as bordas da gaze e espátula de 

modo a fixar ambas 
 No caso do paciente sem dente, reforçar a alavanca com mais gazes 

Montagem das “bonecas” de gaze para higiene oral dos pacientes com arcada 
dentária presente: 

 Segue as mesmas recomendações acima, no entanto, deverá ser usada 
apenas uma espátula para confecção e 05 cm de fita adesiva para 
fixação da gaze com a espátula 

Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica (Álcool em gel) 
antes de se dirigir ao leito do paciente (Pauta Vol.3 Pág. 267-271) 

3. Solicite avaliação da fisioterapia para conferência da pressão do 
cuff, a qual deve está entre 20-30 cmH2O, não devendo ocorrer 
escape de ar 

4. Confirme se a inclinação da cama está entre 30-45º e se 
necessário ajuste (Pauta Vol.3 – Pág: 266)  

5. Interrompa a dieta infundida pela sonda 
nasogástrica/nasoenteral, clampeando o equipo e/ou pausando a 
bomba de infusão 

6. Observe a numeração do tubo orotraqueal que se acha na altura 
da comissura labial do paciente (não alterar a numeração durante 
execução do procedimento)  

Os passos 3,4,5 e 6 são etapas de verificação antes da realização da 
higiene oral 

7. Conectar látex e sonda de aspiração 

Verifique se na régua de gases está presente o vacuômetro e o látex 
de aspiração, estes devem ser trocados a cada 24h, devendo está com 
data de instalação e de troca.  

Em seguida, verifique a funcionalidade do vácuo 

Conecte a sonda de aspiração ao látex deixando a ponta da sonda 
protegida a fim de evitar colonização com as superfícies ao redor 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 8.    Preparando e realizando a aspiração da orofaringe 

Defina com o profissional que o auxiliará as funções de cada: um 
realizará a técnica de higiene e o outro auxiliará na abertura da 
cavidade oral e na manutenção do tubo oro traqueal em posição 
adequada 

Realize a aspiração da cavidade oral e orofaringe a fim de 
remover secreções 
   

9. Coloque 50 ml do antisséptico em copo descartável. 

Umedeça a “boneca” de gaze com antisséptico bucal (de 

preferência clorexidina aquosa 0,12% em pacientes entubados, 

nos primeiros 15 dias) 

 

10. Inicie a higiene pelas gengivas e dentes (quando houver) de 

cima para baixo e de trás para frente incluindo superfícies 

internas e externas 

 

11.  Higiene da língua e palato 

Realize a inserção da alavanca de gaze do centro da cavidade oral 

do paciente em direção à comissura labial e posicione-a entre os 

dentes ou gengiva de modo a manter a cavidade aberta e expor a 

língua do paciente com mais facilidade 

Exponha a língua do paciente o máximo possível e higienize com a 

boneca de gaze, com movimentos unidirecionais de trás para 

frente  

Higienize também o palato e partes internas da bochecha  

Desloque com atenção o tubo oro traqueal para que todas as 

superfícies possam ser higienizadas, mantendo junto à comissura 

labial a marcação numérica observada no item 1 

12. Mudar a posição do tubo e troca do cadarço 

Reposicione o tubo oro traqueal para o lado contrário permitindo 

higiene dos lábios e preservação da pele em torno da boca 

Promova a troca do cadarço para fixação do tubo 

A troca deve ocorrer a cada 24 horas ou sempre que sujidade 

visível 

Na região lateral do cadarço, registre a data e hora da higiene oral 

Para a fixação do tubo, realizar proteção da pele com “almofada 

de gaze” (gaze protegida com fita adesiva entre o cadarço e a 

bochecha do paciente) 

13. Retirar o excesso de antisséptico 

Enxague a cavidade oral com 20 ml de água filtrada, 

introduzindo a água aos poucos (05 em 05 ml) e aspire-a 

simultaneamente a fim de remover o excesso de enxaguante 

bucal sem risco de bronco aspiração. 

9 

10 

11 

12 

13 
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

 Antes de proceder a higiene oral, é essencial verificar se o fisioterapeuta aferiu a pressão 
do Cuff, que deve está insuflado, de forma a prevenir a aspiração de secreções (medida em 
20-30mmHg) 

 O balonete Cuff externo nunca deverá ser pressionado para não favorecer o surgimento 
de lesões na traqueia e não aumentar o risco para aspiração das secreções  

 Se balonete do Cuff externo estiver visivelmente desinsuflado ou detectar vazamento de ar 
pela boca: segure o tubo em posição e chame imediatamente o fisioterapeuta 

 Para pacientes acamados, a limpeza deve ocorrer 2 a 3 vezes ao dia (Pauta de Condutas 
Vol.3 – página: 263), conforme prescrição de Enfermagem 

 O uso de Clorexidina aquosa não deve ultrapassar 15 dias, devido aos efeitos colaterais, 
surgimento de machas nos dentes e perda do paladar. Após esse período a higiene pode 
ser realizada com enxaguante bucal 

 A higiene oral dos pacientes em ventilação mecânica deve ser realizada por dois 
profissionais, a fim de prevenir o aparecimento de eventos adversos (exemplo: extubação 
acidental) 

 Lembre-se de proteger a região mandibular e cervical posterior do paciente utilizando na 
fixação do tubo cadarço acolchoado  

 A higiene oral deve ocorrer de preferência no início do plantão e isolada de procedimentos 
potencialmente contaminados ou contaminados (ex: banho no leito) 

 Com o objetivo de hidratar a cavidade oral, pode-se lubrificar a região dos lábios com uma 
pequena quantidade de Ácidos Graxos Essenciais (AGE) 

 

 

VIII. LESÃO POR PRESSÃO (LPP) – REGISTRO PARA 
ACOMPANHAMENTO 

 

OBJETIVO:  

Padronizar o registro de enfermagem das Lesões por Pressão (LPP) dos Pacientes HPS 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores assistenciais HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Fisioterapeutas e demais profissionais de saúde. 

 

REGISTRO – ITENS MÍNIMOS: 

O registro realizado dessa forma permite acompanhamento evolutivo da LPP por qualquer 
profissional de saúde. 
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PROPOSTA DE FORMATO PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO HPS – PEP/HPS:
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IX. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA LÂMINA E CABO DO 
LARINGOSCÓPIO NO HPS 

 
 

OBJETIVO:  

Padronizar a rotina de limpeza, desinfecção e acondicionamento das lâminas e cabos de 
laringoscópio de forma segura, após cada uso no HPS 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores que utilizem lâminas e cabos de laringoscópio do HPS 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Garantir que a limpeza, desinfecção e o local de acondicionamento das lâminas e cabos de 
laringoscópio, sejam promovidas de forma segura 

 

 DESENVOLVIMENTO  

 Materiais necessários: 

 Equipamentos de Proteção Individual (luvas de procedimento, máscara cirúrgica, touca e 
óculos) 

 Lâmina de laringoscópio 
 Cabo de laringoscópio 
 Gaze 
 Manta acrílica (Acrilon) 
 Álcool 70% 
 Clorexidina degermante 2% 
 Recipiente com tampa 
 Piloto tinta lavável 
 Compressa (ou campo fenestrado limpo – não precisa ser estéril) 
 Pano descartável para limpeza 
 Bandeja para transporte do equipamento sujo até o expurgo 
 Bandeja para retorno do material limpo 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

Dirija-se ao expurgo do setor de origem: 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DO LARINGOSCÓPIO: 

1. Limpeza do cabo de laringosgópio: 

1.1 Higienize as mãos com água e sabão 

1.2 Utilize os EPI‟s (luvas de procedimento, máscara cirúrgica, touca e óculos) 
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1.3 Separe todos os materiais (lâmina, cabo, 1 pacote de gaze, manta acrílica (Acrilon), 
clorexidina degermante 2%, uma bandeja para transporte do equipamento sujo até o 
expurgo e uma bandeja para transporte de material limpo) 

1.4 Desmonte todo o conjunto do laringoscópio (cabo e lâmina) 

1.5 Separe o cabo da lâmina 

1.6 Segure o cabo e retire as pilhas 

1.7 Limpe o cabo do laringoscópio com a manta acrílica (Acrilon) umedecida em água e 
clorexidina degermante 2% 

1.8 Remova a clorexidina com a manta acrílica (Acrilon) umedecida em água 

1.9 Seque o cabo com a gaze seca e limpa 

1.10 Coloque o cabo na bandeja para retorno do material limpo 

1.11 Retire as luvas de procedimento e descarte no lixo infectante 

1.12 Higienize as mãos com água e sabão 

1.13 Retorne para o setor de origem e dirija-se para a bancada 

 

2. Limpeza da lâmina de laringoscópio: 

2.1 Higienize as mãos com água e sabão 

2.2 Utilize EPIs (luvas de procedimento, máscara, touca e óculos) 

2.3 Separe todos os materiais (lâmina, cabo, 1 pacote de gaze, manta acrílica 
(Acrilon),clorexidina degermante 2%, uma bandeja para transporte do equipamento sujo 
até o expurgo e uma bandeja para transporte de material limpo) 

2.4 Desmonte todo o conjunto do laringoscópio (cabo e lâmina) 

2.5 Separe a lâmina e lave em água corrente, para a remoção de matéria orgânica 

2.6 Limpe a lâmina do laringoscópio com a manta acrílica (Acrilon) umedecida em água e 
clorexidina degermante 2%, até a formação de espuma 

2.7 Enxague a lâmina abundantemente com água corrente 

2.8 Seque cuidadosamente toda a lâmina com gaze seca e limpa, sem deixar umidade ao redor 
da lâmpada 

2.9 Coloque a lâmina na bandeja para retorno do material limpo 

2.10  Retire as luvas de procedimento e descarte no lixo infectante 

 

3. Desinfecção do cabo e lâmina de laringoscópio: 

3.1 Retorne para o setor de origem e dirija-se para a bancada 

3.2 Higienize as mãos com água e sabão 

3.3 Retire o cabo e a lâmina da badeja e inicie o processo de desinfecção 

3.4 Utilize outra gaze seca e limpa, umedeça com álcool 70% e friccione o cabo por 20 a 30 
segundos 

3.5 Guarde o cabo e a lâmina no recipiente protegido com tampa 
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4. Testagem e desinfecção do equipamento limpo: 

4.1 Higienize as mãos com água e sabão 

4.2 Utilize EPIs (touca, máscara cirúrgica) 

4.3 Ateste o bom funcionamento de todos os cabos e lâminas 

4.4 Separe-os em uma bandeja 

4.5 Inicie a limpeza da caixa e da tampa. Com o pano para limpeza, aplique o produto utilizado 
para a desinfecção de superfícies, em movimento unidirecional. Espere secar. Forre o 
fundo da caixa com uma compressa (ou campo fenestrado limpo – não precisa ser estéril) 

4.6 Higienize as mãos com água e sabão 

4.7 Inicie a limpeza dos equipamentos. Friccione gaze embebida em álcool 70% por 30 
segundos, por toda a superfície de cada peça 

4.8 Retorne o equipamento para a caixa limpa 

4.9 Preencha a etiqueta de identificação da caixa com data, hora, data da troca da compressa 
(ou campo fenestrado limpo – não precisa ser estéril) e nome do enfermeiro responsável 

4.10  Higienize as mãos com água e sabão 

 

ATENÇÃO: 

 A compressa (ou campo fenestrado limpo – não precisa ser estéril) deverá ser trocada a 
cada 24 horas ou antes, se houver presença de sujidade 

 Para o plantão noturno, após a checagem do funcionamento do equipamento, realizar 
apenas a etapa da desinfecção com álcool 70% 

 

 Obs.:  

• As pilhas deverão ser retiradas e armazenadas separadamente antes de iniciar o processo de 
limpeza e desinfecção 

• Caso haja necessidade de retirar a lâmpada da lâmina do laringoscópio, para remoção de 
sujidade aderida, realizar a limpeza e desinfecção da mesma e acondicioná-la na bandeja de 
transporte de material limpo. Após a limpeza e desinfecção da lâmina de laringoscópio, a 
lâmpada deverá ser conectada novamente 

• O recipiente com tampa, após ser limpo e desinfectado, deverá ter em seu interior uma 
compressa (ou campo fenestrado limpo – não precisa ser estéril), cobrindo o fundo do 
recipiente, como medida de proteção contra choque mecânico do conjunto do laringoscópio 

• Durante o teste de funcionamento do conjunto do laringoscópio, se a luz não acender, 
confira o contato e/ou troque as pilhas do cabo. Se o problema persistir, encaminhe à 
engenharia clínica. Para conserto, comunique à chefia do setor. Solicite a troca ou aguarde o 
conserto imediatamente 

• Deve-se fazer a limpeza e desinfecção do conjunto do laringoscópio (cabo e lâmina) a cada 
utilização 

• O conjunto do laringoscópio (cabo e lâmina) não pode ser deixado imerso em soluções 

• O procedimento de limpeza do conjunto do laringoscópio (cabo e lâmina) deve ser realizado 
no expurgo. A desinfecção com álcool 70% deverá ser feita na bancada 
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• O registro da limpeza do laringoscópio deve ser feito através do preenchimento da 
etiqueta de limpeza e desinfecção da lâmina e cabo, anexada ao recipiente com tampa presente 
no setor 

• Ao evidenciar presença de sujidade não removida pelo processo aqui descrito, ou áreas 
de desgaste (corrosão), enviar o equipamento para o CME, mediante contato prévio da 
enfermeira do setor solicitante e enfermeira do CME. 

 

Etiqueta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. NEVER EVENTS: CONCEITO, DESCRIÇÃO E RELAÇÃO COM OS 
SETORES DO HPS 

 
 

OBJETIVO: 

1. Apresentar o conceito de Never events e sua importância para a segurança do paciente;  

2. Detalhar cada Never event relacionando-os com situações predisponentes; 

3. Relacionar os Never events e sua probabilidade de aparecimento nos setores HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores relacionados à assistência aos pacientes do HPS e o Núcleo de Segurança do 
Paciente (NPS) 

 

COMPETÊNCIA; 

Todos os profissionais de saúde do HPS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O que são Never events? 

 São eventos adversos que nunca deveriam acontecer em serviços de saúde, por isso, seu 
monitoramento e investigação devem ser priorizadas pelos serviços de saúde e pela 
ANVISA;  

 Profissionais de saúde devem conhecer as situações favorecer no surgimento desses 
eventos evitá-los; 
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 Eventos desse porte e óbitos decorrentes de eventos adversos devem ser notificados 
para a ANVISA no prazo máximo de 72 horas, para investigação, e sua detecção 
demanda medidas urgentes para impedir recorrências; 

 Diante do impacto que estes eventos causam aos pacientes e a qualidade da assistência 
ofertada é fundamental que todos os setores do HPS estejam envolvidos em sua 
prevenção profissionais de saúde do HPS. 

 
A ANVISA reconhece 21 Never events, desses aplicam-se aos setores do HPS: 
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MAPEAMENTO DE NEVER EVENTS E EVENTOS ADVERSOS GRAVES HPS 
 
 

 

 
 

 
 

Obs.: 

 A ocorrência de Never events deverá ser imediatamente comunicada ao setor da 
Qualidade/Gerência de Risco a fim de acionar mitigação e resolução cabível 

 A comunicação do Never event deverá acontecer via comunicados de eventos além de 
e-mail/telefone institucional quando cabível 
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XI. NORMA ZERO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS PADRÃO (POP) NO HPS 
 
 
OBJETIVO: 

Facilitar o entendimento e a localização das informações institucionais, agilizar o fluxo de 
trabalho, servindo de orientação para a produção de variados POPs pelas áreas responsáveis e 
trazer informações sobre os elementos a serem utilizados, bem como a estrutura a ser seguida 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os funcionários HPS 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são documentos imprescindíveis para o 
exercício de qualquer tarefa realizada com qualidade, eficiência e eficácia, eliminando 
desperdícios, retrabalho, facilitando a troca de informações entre os setores e garantindo 
continuidade dos processos institucionais 

Esse documento fornece parâmetros para padronização, redação, bem como para 
apresentação do fluxo dos documentos internos no HPS 

A elaboração do POP será em formulário padronizado, formado por cabeçalho e texto 

1. Cabeçalho: Obrigatoriamente formado pelos seguintes itens: 

1.1 Logomarca da Gestão IMIP, do HPS e do Governo do Estado, no canto esquerdo da tabela, 
centralizados e de acordo com imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

1.2  Área especifica a qual se destina o POP (Ex. Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Geral) 

1.3  Número do POP HPS 

1.4  Data da primeira versão (dia, mês e ano) 

1.5 Revisão 

1.6 Páginas (o número de páginas de todo o documento) 

1.7  Título (deverá ser em negrito com termos simples e sucintos), mas mensagem direta e clara 
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1.8   Elaboração (descrever nome do responsável pela elaboração do documento, cargo ou 
função) 

1.9   Validação (local e data onde o documento foi validado. Ex: POP apresentado em Reunião 
Cientifica, no dia) 

1.10 Revisão (Responsável da área que aprovará o documento) 

1.11 Aprovação (Responsável pela aprovação (Diretoria de Ensino e Pesquisa, Técnica, 
Administrativa) 

 

ATENÇÃO: Aprovação de um POP só pode ser realizada pelas diretorias HPS em reunião da 
Superintendência. 

 

2. Texto: É caracterizado pela impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, uniformidade e 
objetividade.  Deverá conter as seguintes informações obrigatórias: 

2.1 Objetivo: O objetivo deverá ser descrito sucintamente e explicar, de maneira direta, as 
razões da padronização de referido procedimento (escopo) 

2.2  Competência: Deverá ser direcionada aos profissionais envolvidos direta e indiretamente na 
execução dos procedimentos descritos no POP 

2.3  Abrangência: Área(s) onde será executado o procedimento 

2.4  Considerações gerais: São observações relevantes sobre tudo àquilo que está diretamente 
ligado ao assunto principal e detalham o resultado esperado do uso adequado do POP em 
questão 

2.5  Desenvolvimento: 

2.5.1 Neste campo, será descrito o passo-a-passo propriamente dito 

2.5.2 Cabem nesta etapa procedimentos legais, preparação, instrução, descrição detalhada 
das diversas etapas da tarefa, podendo ser separadas em subtítulos 

2.5.3 Ilustrações (fotos, diagramas, tabelas) podem e devem ser acrescidas aos POPs pelo 
entendimento imediato que acrescentam ao documento 

2.5.4 Materiais utilizados: Descrição dos materiais utilizados para executar a atividade 

2.5.5 Número sequência das etapas: Utilizar sequenciamento numérico. Para sub etapa, 
utilizar sub sequenciamento numérico. Se essa etapa do processo possui uma diferença sutil, 
enfatizar sinalizando com um asterisco ao lado direito do número 

2.5.6 Etapas do Processo: Descrever as atividades do processo, utilizando verbo no infinitivo. 
Preferencialmente um verbo por linha 

2.6  Observações: Neste espaço poderão ser usadas observações e Referencias Bibliográficas 

 

3. PARÂMETROS PARA CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA: 

3.1 Programa: Word 

3.2 Fonte: ARIAL 

3.3 Tamanho de fonte: 10 (dez) 

3.4 Alinhamento do texto: Justificado 

3.5 Espaço entre linhas: Simples 
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3.6 Recuo: 

3.6.1 Esquerdo: 1,56cm 

3.6.2 Direita: 0 cm 

3.7  Espaçamento: 

3.7.1 Antes: 6pt 

3.7.2 Depois: 6pt 

3.8  Margens: 

3.8.1 Superior: 1cm 

3.8.2 Inferior: 1cm 

3.8.3 Esquerda: 1,5cm 

3.8.4 Direita: 1cm 

3.8.5 Cabeçalho: 0,5cm 

3.8.6 Rodapé: 0,5cm (inserir número da página no rodapé: fonte arial, tamanho 7) 

3.9  Bordas: Cor preta (Largura 1/2pt em todo documento) 

3.10 Papel: O modelo e tamanho do papel adotado é o A4 (210 x 297 mm) 

3.11 Itemização: É a divisão do texto em itens, subitens, incisos e subincisos. A partir do 
segundo nível, cada  nível de itemização será marcado por um número seguido de um 
ponto, designando-se como item os números que correspondam ao primeiro nível de 
itemização e os demais como divisões do item. Os incisos e subincisos devem 
permanecer sem espaço entre eles 

3.12 Destaque em Texto: Os títulos gerais dos itens e subitens deverão ser em letra 
maiúscula e dos incisos e subincisos apenas a inicial em letra maiúscula, todos em 
negrito 

 

4.  ELABORAÇÃO APROVAÇÃO E VALIDAÇÃO DOCUMENTAL: 

4.1 Competirá às Gerências ou Setores subordinados a elaboração do POP sobre assunto de  
suas áreas de responsabilidade, através de processo colaborativo e inclusivo 

4.2  Faz-se necessário empregar terminologia técnica, contudo assegurar-se que seu 
significado seja compreensível 

4.3 A data da elaboração será mantida enquanto vigorar o documento, independente da 
necessidade de criação de novas versões 

4.4  A aprovação de Políticas/Normas/Regimentos/Manuais serão aprovadas exclusivamente 
pela Diretoria. Os POPS poderão ser aprovados em caráter provisional por Gerentes ou 
Coordenadores exclusivamente sobre atividades pertinentes a sua área e desde que haja 
registro de reunião ordinária com ata 

4.5 Todo POP criado no HPS deve ser encaminhado em sua forma FINAL (física e virtual) 
para o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente HPS 
(hps.qualidade@hps.imip.org.br) e Educação Permanente HPS 
(hps.educacao@hps.imip.org.br e hps.dep@hps.imip.org.br) para providências de 
divulgação e treinamentos 
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5. REEDIÇÃO E ATUALIZAÇÃO: 

5.1 O documento deverá ser reeditado quando houver a necessidade de qualquer tipo de 
mudança 

5.2 Todos os documentos deverão ser atualizados de acordo com a necessidade do serviço 

5.3 Qualquer formulário modificado ou implantado na Instituição, após aval das Diretorias, 
deverá ser remetido ao Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente 
(hps.qualidade@hps.imip.org.br) e Educação Permanente HPS 
(hps.educacao@hps.imip.org.br e hps.dep@hps.imip.org.br) para o Controle de 
Documentos Institucionais. 

 

6. ARQUIVAMENTO 

6.1 O documento físico e virtual FINAL original, devidamente aprovado, ficará arquivado no 
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (hps.qualidade@hps.imip.org.br) e 
Educação Permanente HPS (hps.educacao@hps.imip.org.br e hps.dep@hps.imip.org.br) 

6.2 As versões dos documentos no formato eletrônico ficarão disponíveis para uso (formato 
Word e PDF) na Pasta Informes-EPP/Qualidade arquivadas por backup dos arquivos e e-
mails institucionais 

 

7. FLUXOGRAMA DE APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. NORMATIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE 
AVISOS NO HPS 

 

OBJETIVO:  

Facilitar a comunicação entre os membros do Setor acerca das informações do dia a dia no HPS 
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ABRANGÊNCIA:  

Todos os Setores HPS 

COMPETÊNCIA:  

Assistentes Administrativos e Enfermeiros HPS 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Um quadro de avisos facilita a organização de um Setor. 

Bem estruturado pode ser um excelente instrumento para manter a informação em dia no 
ambiente hospitalar, auxiliando tanto na questão da comunicação interna eficaz, quanto 
facilitando acesso a informações relevantes para o cotidiano do Setor. 

Dessa forma, utilizando os pressupostos dos 5S pode-se otimizar o uso do Quadro de Avisos. 
Esse POP tem como objetivo adequar e padronizar o uso do Quadro de Avisos no HPS. 

 

 SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:  

O Enfermeiro Gerente deve definir a data/dia da semana de atualização do Quadro de Avisos 
setorial. Essa informação deve estar registrada na margem inferior direita de cada Quadro, em 
cada Setor HPS 

O Enfermeiro Gerente deve julgar a propriedade do documento para seu Setor e necessidade 
de exposição no Quadro de Avisos 

 

 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS : 

Pensando na organização do Quadro de Avisos setorial, o funcionário HPS, deve seguir as 
seguintes orientações: 

1. É essencial manter as informações contidas no quadro atualizadas. O Assistente 
administrativo responsável pelo setor deve atualizar o quadro semanalmente, em cronograma 
combinado com Gerente de Enfermagem do Setor. 

2. Organizar no espaço interno do Quadro as informações existentes sem ultrapassar a 
margem do Quadro. 

3. Não sobrepor informações. 

4. As informações mais relevantes para o Setor e aquelas datadas cujo prazo/data esta mais 
próxima de expirar devem estar fixadas ao nível do campo de visão, de modo a ganhar 
destaque. (Exemplo: Escala dos Funcionários da semana em curso). 

5. Atualizar semanalmente as informações contidas no Quadro e/ou quando necessário, 
retirando do Quadro de Avisos as informações que não necessitam de divulgação Setorial. 

6. Retirar propagandas, anúncios e outros papeis não institucionais ou separar do Quadro de 
Avisos. 

7. Documentos com prazo (data ou período) devem ser mantidas no quadro nas duas semanas 
que antecedem o prazo e retiradas no dia seguinte ao prazo/data expirado. 

8. Selecionar para divulgação no Quadro de Avisos apenas informações de interesse para o 
perfil do setor (sob supervisão do Gerente de Enfermagem) 
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XIII. PADRONIZAÇÃO DAS CAIXAS DOS INSTRUMENTAIS 
CIRÚRGICOS 

 

OBJETIVO: 

Levantamento, padronização e identificação das caixas cirúrgicas do HPS  

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico, CME e Almoxarifado  

 

COMPETÊNCIA: 

Cirurgiões, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Assistentes Administrativos  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Padronização é a seleção de produtos e materiais que devem ser utilizados por todas as 
dependências de uma organização  de  cuidados  à  saúde.  Para  o  bloco  cirúrgico,  CME  e  
almoxarifado,  padronização  das  caixas  de instrumental inicia-se com o periódico 
levantamento dos itens que compõem cada caixa e comparação com a versão atualizada do 
Guia Prático do Instrumental Neurocirúrgico 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1.  MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

1.1 Guia prático do instrumental neurocirúrgico 

1.2 Mesa cirúrgica 

1.3 Campos cirúrgicos 

1.4 Caixas cirúrgicas 

1.5 Câmera fotográfica 

1.6 Tripé Inciso 

 

2.   DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

2.1 Separar os materiais necessários 

2.2 O funcionário designado para o levantamento deve separar a caixa a ser revisada no arsenal 
do bloco cirúrgico ou almoxarifado 

2.3 Abertura da caixa a ser revisada 

2.4 Dispor os intrumentais sobre a mesa coberta com o campo cirúrgico; 

2.5 Inserir número de 0001 a 5000 e nome da caixa na tabela e na identificação da caixa 
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2.6 Remover peças defeituosas, sem amolação ou que necessitam de reparo (POP em 
andamento) 

2.7 Fotografar os instrumentais após separação ainda sobre a mesa cirúrgica 

2.8 Descrição na tabela dos itens que compõem a caixa e em suas características discriminar 
também a parte útil ou SHAFT, do instrumental a ser revisado 

 

    ITEM       TIPO       COMPRIMENTO        LARGURA      PONTA        OUTRO      QUANTIDADE 

 

2.9 Fechamento da caixa cirúrgica 

2.10 Envio da caixa devidamente organizada, numerada e nomeada ao CME para esterilização. 

2.11 Ver POP encaminhamento de materiais danificados e fluxo de peças retiradas 

 

Obs.: 

Todas as caixas cirúrgicas deverão ser revisadas e padronizadas conforme Guia Prático do 
Instrumental Neurocirúrgico. Essas ações tem como finalidade facilitar o trabalho entre as 
equipes do bloco cirúrgico, CME e almoxarifado, permitindo um controle rigoroso e rápida 
reposição dos instrumentais HPS. 

 

 

XIV. POSICIONAMENTO ADEQUADO DOS MOBILIÁRIOS NAS ÀREAS 
ASSISTENCIAIS DO HPS 

 

OBJETIVO:  

Desenvolver boas práticas voltadas para Qualidade e Segurança do Paciente, garantindo um 
ambiente seguro e organizado, através da definição dos itens que compõem o mobiliário das 
áreas assistenciais e sua adequada disposição. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergências, Enfermarias, UTI, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Hemodinâmica e Sala de 
diálise. 

 

COMPETÊNCIA:  

Colaboradores HPS 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

1. Orientar aos colaboradores, pacientes e acompanhantes quanto ao posicionamento 
adequado dos mobiliários nas áreas assistenciais do HPS; 

2. Evitar acidentes, eventos e quedas no ambiente hospitalar; 

3. Facilitar procedimentos de limpeza, tombamento, e conferência de inventário de mobiliário 
e manutenção. 



 
 

173 
 

 

 DESENVOLVIMENTO : 

1. Definição dos itens de mobiliário por setor: 

Os mobiliários das áreas assistenciais deste serviço são compostos pelos seguintes itens: 

1.1. ENFERMARIAS (4°O, 4°L, 5°O e 5° L) 

1.1.1. Cama do paciente (A) 

1.1.2. Suporte para soro (B) 

1.1.3. Escada de dois degraus (C) 

1.1.4. Armário individual (D) 

1.1.5. Poltrona individual (E) 

1.1.6. Mesa de suporte para refeição (F) 

1.2. UTI‟S (UTI 1, UTI 2, UTI 3) + Sala de recuperação + Emergência vermelha 

1.2.1. Cama do paciente (A) 

1.2.2. Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC) (B) 

1.2.3. Escada de dois degraus (C) 

1.2.4. Suporte para utensílios pessoais do paciente (Cesta) (D) 

1.2.5. Poltrona individual (E) 

1.2.6. Cadeira de apoio para o técnico de enfermagem (F) 

1.2.7. Suporte para monitores (G) 

1.3. Emergência amarela I 

1.3.1. Cama do paciente (A) 

1.3.2. Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC) (B) 

1.3.3. Escada de dois degraus (C) 

1.3.4. Suporte para monitores (D) 

1.3.5. Cadeira do acompanhante (E) 

1.4. Emergência amarela I - leitos de observação 

1.4.1. Poltrona individual (A) 

1.4.2. Suporte para soro (B) 

1.5. Emergência amarela II 

1.5.1. Cama do paciente (A) 

1.5.2. Suporte para soro (B) 

1.5.3. Escada de dois degraus (C) 

1.5.4. Armário individual (D) 

1.5.5. Poltrona individual (E) 

1.5.6. Suporte para monitor (F) 
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1.6. Hemodinâmica 

1.6.1. Cama do paciente (A) 

1.6.2. Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC) (B) 

1.6.3. Suporte para monitores (C) 

1.7. Sala de diálise 

1.7.1. Cama do paciente (A) 

1.7.2. Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC) (B) 

 

2. PADRONIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO: 

Os itens de mobiliário destes setores devem estar dispostos, conforme a seguir: 

2.1  Enfermarias (4°O, 4°L, 5°O e 5° L) (Fig. 1) 

(A)  Cama do paciente: ao centro 

(B) Suporte para soro: entre a cama e a poltrona 

(C) Escada de dois degraus: lado da cama semelhante ao da poltrona (*) 

(D) Armário individual: lado direito da cama do paciente 

(E) Poltrona individual: lado esquerdo da cama do paciente 

(F)  Mesa de suporte para refeição: à frente do apoio para pés da cama (peseira) 

2.2  UTI‟S (UTI 1, UTI 2, UTI 3) + Sala de recuperação + Emergência vermelha (Fig. 2) 

(A)  Cama do paciente: ao centro 

(B)  Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua: entre a cama e a poltrona 

(C) Escada de dois degraus: lado da cama semelhante ao da poltrona (*) 

(D) Suporte para utensílios pessoais do paciente (Cesta): ao lado da cabeceira, fixo na parede 

(E)  Poltrona individual: lado direito da cama do paciente 

(F)  Cadeira de apoio para o técnico de enfermagem: à frente do apoio para pés da cama 
(peseira) 

(G) Suporte para monitores: na parte superior da cama do paciente fixado à parede 

2.3  Emergência amarela I (Fig. 03) 

(A) Cama do paciente: ao centro 

(B)  Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC): lado direito da cama do paciente 

(C) Escada de dois degraus: lado da cama semelhante ao da cadeira do acompanhante (*) 

(D) Suporte para monitores: na parte superior da cama fixado a parede 

(E)  Cadeira do acompanhante: lado direito da cama do paciente 

2.4  Emergência amarela I - leitos de observação (Fig. 04) 

(A) Poltrona individual: ao centro 

(B)  Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC): no lado direito da poltrona 

2.5. Emergência amarela II (Fig. 05) 

(A)  Cama do paciente: ao centro 
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(B) Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC): entre a cama e a poltrona 

(C) Escada de dois degraus: lado da cama semelhante ao da poltrona (*) 

(D) Armário individual: lado direito da cama do paciente 

(E) Poltrona individual: lado esquerdo da cama do paciente 

(F) Suporte para monitores: na parte superior da cama do paciente fixado à parede 

2.6 Hemodinâmica (Fig. 06) 

(A) Cama do paciente: ao centro 

(B)  Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC): ao lado da cama do paciente 
contrário ao suporte para monitores 

(C) Suporte para monitores: na parte superior da cama do paciente fixado à parede 

2.7 Sala de diálise (fig. 07) 

(A)  Cama do paciente: ao centro 

(B) Suporte de soro ou de bomba de infusão contínua (BIC): lado da cama do paciente 
semelhante ao lado da máquina de diálise e contrário ao DEA 

Atenção: A escada de dois degraus, quando não utilizada, deverá permanecer ABAIXO da 
Cama do Paciente. A disposição descrita (*) deverá ser seguida apenas quando o paciente subir 
ou descer da cama 

 Obs.:  

1. Leitos de internamento das salas amarelas devem ter configuração semelhante às 
enfermarias; 

2. Mobiliários (cama, maca ou poltrona; suporte de soro; cadeira ou poltrona) dos leitos de 
corredor das salas amarelas devem permanecer dispostos encostados na parede, mantendo 
corredor sempre livre para passagem de camas, macas, cadeiras de roda, equipamentos, 
profissionais, pacientes e acompanhantes. 
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XV. PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO NO INTRAOPERATÓRIO 

 

OBJETIVO: 

Prevenção de LPP (Lesão Por Pressão) no intraoperatório em procedimentos com duração 
superior a duas horas (2h) 

 

ABRANGÊNCIA:  

Bloco Cirúrgico 

 

COMPETÊNCIA:  

Cirurgiões, Anestesistas, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Lesão por pressão (UP) é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, 
geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão 
combinada com fricção e/ou cisalhamento. 

No que se refere aos pacientes cirúrgicos, uma das complicações mais comuns é o 
desenvolvimento, durante o intraoperatório, de LPP nos estágios I e II. Elas podem ser 
observadas imediatamente após a cirurgia e têm a possibilidade de evoluir rapidamente para os 
estágios III e IV, mas também podem ser observados alguns dias após a cirurgia. 

Com base no tempo de duração das cirurgias, podemos classificá-las em cirurgia de Pequeno 
Porte ou Porte I, com tempo de duração até duas horas; cirurgia de Médio Porte ou Porte II, 
com tempo de duração de duas a quatro horas e, cirurgia de Grande Porte ou Porte III, com 
tempo de duração maior que quatro horas. 

Existem vários fatores de risco relacionados à etiopatogenia da LPP, que se desenvolvem 
durante os procedimentos cirúrgicos e podem ser agrupados em fatores intrínsecos e 
extrínsecos. Entre os intrínsecos, destacam-se: idade; peso corporal; estado nutricional; 
doenças crônicas, como diabetes mellitus, vasculopatias, neuropatias, hipertensão e anemia. 
Entre os extrínsecos: tipo e tempo de cirurgia, anestesia e posicionamento cirúrgico. 

 

Nesse contexto, todos os pacientes cirúrgicos devem ser considerados como de alto risco para 
o desenvolvimento de LPP. A assistência de enfermagem do centro cirúrgico, deve encabeçar 
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as atividades de triagem e ações preventivas, implementando medidas para prevenir ou 
minimizar esse tipo de lesão, considerando os fatores expostos acima.. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

1. EPI‟S (luvas de procedimento, touca, máscara e propé) 

2. Cavilon SpRay 

3. Placa de hidrocoloide 10x10cm 

 

 1 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES:  

1.1 O enfermeiro(a) deve certificar-se com a equipe cirúrgica sobre o tempo estimado e 
posicionamento previsto para o procedimento. 

1.2 O enfermeiro(a) do Bloco cirúrgico deverá realizar uma inspeção da pele do paciente no 
momento da admissão no setor. 

1.3 De acordo com o tempo, o posicionamento previsto para o procedimento e o estado da 
pela do paciente, o enfermeiro solicitará no sistema MV PEP a farmácia satélite do bloco 
cirúrgico: 

a) CAVILON SPRAY (Figura 1) 

b) ATÉ 02 UNIDADES DE PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X10 CM (Figura 2) 

A solicitação deverá ser feita em nome do paciente, assinado e carimbado pela enfermeira do 
setor. Após a abertura do Cavilon spRay, reavaliar a validade. 

1.4 A auxiliar de farmácia dispensará os materiais acima no nome do paciente em questão. 

1.5 A farmácia satélite do bloco cirúrgico se responsabilizará pelo abastecimento dos materiais 
citados a cima, no bloco cirúrgico. 

1.6 Com os materiais em mãos, o enfermeiro(a) deverá começar o processo de aplicação. 

a) Higienizar as mãos com água e sabão; 

b) Posicionar o paciente na mesa cirúrgica, de acordo com a região a ser aplicado o Cavilon 
spRay e placa de hidrocoloide respectivamente. 

1.7 O enfermeiro deverá está atento aos locais de aplicação: 
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ATENÇÃO: em qualquer procedimento superior a 2hs, a profilaxia de lpp no intraoperatório 
deve ser realizada. 

 
 
 

 
   Figura 1       Figura 2 

 
 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

2.1Considera-se, portanto, que todos os pacientes cirúrgicos devam ser sistematicamente 
avaliados durante o período perioperatório em relação aos fatores de risco para o 
desenvolvimento de UP, subsidiando a tomada de decisão a respeito das medidas preventivas a 
serem implementadas. 

2.2 A prevenção de LPP é responsabilidade de toda a equipe cirúrgica. 

 
 

XVI. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – FLUXO 
DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 

 
 

OBJETIVO: 

Definir forma adequada de registro do representante/familiar responsável pelo recebimento da 
Declaração de Óbito (DO) após óbito no HPS e os documentos (cópias) a serem armazenados 
no prontuário do paciente e que identificam o representante/responsável da família. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS: 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiro, Assistente Social, Médico e Assistente Administrativo. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Planilha/Livro de Registro de Entrega da DO, Livro de Protocolo específico (em anexo) 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A DO é o documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM/MS). É composta por 3 (três) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, 
fornecida pelo MS e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme 
fluxo padronizado para todo o país. 

É importante certificar-se quem entre familiares e cuidadores do paciente é o responsável pela 
retirada da DO. Esse registro garante respaldo ao HPS pela entrega do corpo 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1 FLUXO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 

1.1Funcionário que representa o HPS solicita documento oficial do familiar que comparece com 
a funerária para a retirada da DO 

1.2 Por documento oficial entendem-se: Carteira de Identidade (RG), Certidão de Nascimento 
ou Casamento, associadas a documento com foto, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Passaporte ou Carteira de Conselho 
Profissional 

1.3 Através desse documento o familiar comprova parentesco de primeiro grau com o paciente 
que foi a óbito, condição indispensável para entrega da DO 

1.4 Por parentesco de primeiro grau entendem-se cônjuge, filhos, genitores, irmãos e netos 

1.5 Confirmadas as condições acima, o funcionário HPS inicia registro da entrega da DO em 
planilha eletrônica do PEP-HPS de registro de entrega da DO ao familiar conforme a seguir: 

1.5.1 Preenche os campos: 

1.5.1.1 Nome e registro HPS do paciente 

1.5.1.2 Data e hora do óbito 

1.5.1.3 Número da DO/SVO/IML 

1.5.1.4 Nome do médico responsável pelo preenchimento da DO 

1.5.1.5 Nome legível, telefone e assinatura do familiar 

1.5.1.6 Parentesco 

1.5.1.7 Documento oficial apresentado e número 

1.5.1.8 Nome legível, matrícula, função, carimbo (se aplicável) e assinatura do funcionário HPS 
responsável pela entrega da DO 

1.5.1.9 Nome legível e assinatura do funcionário da funerária, carimbo e placa do carro da 
funerária 

1.6 Anexar impresso da planilha eletrônica PEP-HPS de registro de entrega da DO, carimbada e 
assinada, além de cópia do documento descrito no item 1.2 ao prontuário físico do paciente 

 Obs.: A cópia do documento oficial que comprova grau de parentesco deverá ser assinada pelo 
familiar.  

1.7 Entregar 2ª via (AMARELA) da DO ao representante/familiar (veja Panfleto HPS 2015: 
Instruções para o Preenchimento da Declaração de Óbito) 
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ATENÇÃO:  Apenas a 2º via (AMARELA) da DO deve ser entregue ao representante/familiar. 
As demais (BRANCA e ROSA) serão arquivadas no HPS para recolhimento da Secretaria de 
Saúde e arquivamento em prontuário.  

 

Anexo: Planilha eletrônica PEP-HPS de registro de entrega da declaração de óbito ao familiar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XVII. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS –FICHA DE 
REGISTRO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO NO PEP-
HPS 

 
 

OBJETIVOS:  

Definir o fluxo de utilização da Ficha de Registro de Entrega da Declaração de Óbito (DO) no 
PEP-HPS 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiro, Assistente Social e conhecimento de Médicos e Assistentes Administrativos 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

A DO é o documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM/MS). É composta por três vias (branca, rosa e amarela) autocopiativas, pré-
numeradas sequencialmente, fornecida pelo MS e distribuída pelas Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, conforme fluxo padronizado para todo o país. 
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É importante certificar-se quem entre familiares e cuidadores do paciente é o responsável pela 
retirada da DO. Esse registro garante respaldo ao HPS pela entrega do corpo 

 

 DESENVOLVIMENTO: 

1 Preenchimento da ficha de registro de entrega da declaração de óbito no PEP-HPS 

1.1 Acessar o sistema PEP-HPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Localizar o registro do paciente que foi a Óbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Nos perfis “Enfermeiro” ou “Assistente social”, clique na lista de subsegmentos, em 
documentos de enfermagem (perfil do enfermeiro) ou Atendimento Social (perfil do assistente 
social). Estará disponível o documento na aba superior denominado REGISTRO DE ENTREGA 
DA DO 
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1.4 Iniciar o preenchimento da planilha eletrônica de registro de entrega da DO ao familiar 
conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Nome e Registro do Paciente 

1.4.2 Número da DO, SVO ou IML, Data e Hora do óbito 

1.4.3 Nome do médico responsável pelo preenchimento da DO 

1.4.4 Nome e telefone do familiar responsável pelo resgate da DO 

1.4.5 Tipo de parentesco 

1.4.6 Documento oficial apresentado pelo familiar e numeração 

1.4.7 Nome e telefone do funcionário da funerária 

1.4.8 Placa do carro da funerária 

1.4.9 Nome, matrícula e função do funcionário HPS responsável pela entrega da DO 

1.4.10 Assinatura do familiar responsável por resgatar a DO (após impressão do documento) 

1.4.11 Assinatura e carimbo do Funcionário da Funerária (após impressão do documento) 

1.4.12 Carimbo e assinatura do funcionário HPS responsável pela entrega da DO (após 
impressão do documento) 
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1.4.13 Situações especiais (Serviço Social) – Área reservada para descritivo da situação especial 

1.5 Após preenchimento dos campos, deve-se salvar no sistema PEP-HPS 

1.6 Confirme data e hora do preenchimento do documento na caixa de texto de 
aparecimento automático 

1.7 Feche e assine o documento, seguindo o padrão do sistema PEP-HPS 

1.8 Coletar assinaturas necessárias dos campos 10, 11 e 12 da ficha 

1.9 Anexe o impresso carimbado e assinado 

1.10 Acrescente cópia do documento descrito no item 6 ao prontuário físico do paciente 

 

 Perguntas e respostas:  

1. Quem deve realizar o Registro de Entrega da DO ao Familiar no PEP-HPS? 

O enfermeiro. Nas situações especiais, o Serviço Social complementa o Registro 
descrevendo situação e se liberação da DO está autorizada 

2. Nos casos de óbitos ocorridos fora do horário de expediente do Serviço Social-HPS, como 
proceder com a entrega da DO em situações especiais? 

Deve-se aguardar o Serviço Social para as articulações cabíveis conforme POP 
Procedimentos e Fluxos Após Óbito no HPS - Fluxo de Entrega da Declaração de Óbito – 
Situações Especiais 

3. Após alta realizada no sistema, ainda posso preencher o Registro de Entrega da DO ao 
Familiar no PEP- HPS? 

Sim, conforme os seguintes passos: 

a) Acessar o sistema PEP-HPS e clicar em ACESSO AO PRONTUÁRIO (na parte inferior 
da tela) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Buscar o paciente pelo registro, nome ou atendimento (ATENÇÃO: CONFERIR OS 
DADOS DO PACIENTE) 
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c) Acessar o prontuário do paciente e preencher o REGISTRO DE ENTREGA DA DO, 
conforme passo 1.3 
 

4. Nos casos de óbitos encaminhados para Serviço de Verificação de Óbito (SVO), como 
proceder? 

A Guia de Remoção de Cadáveres deverá ser entregue nos mesmos padrões da DO 

5. E nos casos de óbitos encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML)? 

O familiar ou a referência social do paciente deverá ser direcionado (a) para o Serviço Social 
HPS, que dá seguimento com as articulações cabíveis junto à Polícia Civil 

 

 

XVIII. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS –FLUXO DE 
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 
 

 

OBJETIVOS:  

Definir fluxo de entrega da Declaração de Óbito (DO) em situações especiais no HPS 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiro, Assistente Social, Médico e Assistente Administrativo 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

A DO é o documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM/MS). É composta por 3 (três) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, 
fornecida pelo MS e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme 
fluxo padronizado para todo o país. 

É importante certificar-se quem entre familiares e cuidadores do paciente é o responsável pela 
retirada da DO. Esse registro garante respaldo ao HPS pela entrega do corpo 

 

 DESENVOLVIMENTO:  

1 Fluxo de entrega da declaração de óbito: situações especiais 

1.1 Na ausência de documento que comprove o parentesco, o familiar ou a referência 
social do paciente deverá ser encaminhado ao Serviço Social HPS para as articulações 
cabíveis com a assistência jurídica 

1.2 Após autorização judicial para familiar de grau distante ou outra referência social do 
paciente proceder com os trâmites do sepultamento, anexar cópia da autorização 
judicial em prontuário físico e proceder com a liberação da DO (conforme POP Serviço 
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Social e Enfermagem Procedimentos e Fluxos após Óbito no HPS: Fluxo de Entrega da 
Declaração de Óbito) 

1.3 Quando a única referência social for um(a) companheiro(a), cuja união não se 
comprove em documentação civil, havendo filhos menores de idade, a certidão de 
nascimento dos infantes servirá de respaldo do parentesco quando constar o nome de 
ambos os genitores 

1.4 Nos casos em que o familiar ou a referência social do paciente não apresente 
documento civil ou jurídico, mas sim encaminhamento da rede socioassistencial (como 
os Centros de Referência da Assistência Social - CREAS), solicitar evolução do Serviço 
Social HPS em prontuário justificando a excepcionalidade da situação e anexar cópia do 
encaminhamento da rede socioassistencial no prontuário. 

 Obs.:  

• Nos casos de óbitos encaminhados para Serviço de Verificação de Óbito (SVO), a Guia de 
Remoção de Cadáveres deverá ser entregue nos mesmos padrões da DO 

• Nos casos de óbitos encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) o familiar ou a 
referência social do paciente deverá ser direcionado (a) para o Serviço Social HPS, que dá 
seguimento com as articulações cabíveis junto à Polícia Civil. 

 

 
 

XIX. PROGRAMA 5S: REEDUCAÇÃO PARA A QUALIDADE- BASES E 
PRINCÍPIOS 

 

OBJETIVO: 

Orientar, implantar e consolidar a ferramenta 5S a fim de conduzir atividades rotineiras atitudes 
e comportamentos modificando o ambiente de trabalho. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Toda equipe multidisciplinar do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Coordenação de Enfermagem, Gerências Setoriais, Setor de Qualidade, Educação Permanente. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O programa que possui este nome por se tratar de um sistema com 5 conceitos básicos e 
simples, porém, essenciais e que fazem a diferença no Sistema da Qualidade1 

Através desta ferramenta é possível eliminar o desperdício (tudo que gera custo extra) em 5 
fases, com base no método 5S1 

O uso desta ferramenta foi um fator decisivo na recuperação de empresas Japonesas e a base 
para implantação da Qualidade Total naquele país. Foi introduzido no Brasil em 1991 pela 
fundação Cristiano Ottoni.  
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1. DESENVOLVIMENTO: 
 

São 5 as palavras Japonesas que deram origem ao 5S: 

1.1 1º S – SEIRI – SENSO DE UTILIZAÇÃO: Separar o útil do inútil, eliminando o 
desnecessário. 

1.2 2º S – SEITON - SENSO DE ARRUMAÇÃO: Identificar e arrumar tudo, para que 
qualquer pessoa possa localizar facilmente. 

1.3 3º S – SEISON – SENSO DE LIMPEZA: manter um ambiente sempre limpo, eliminando 
as causas da sujeira e aprendendo a não sujar. 

1.4 4º S- SEIKETSU – SENSO DE SAÚDE E HIGIENE: manter um ambiente de trabalho 
sempre favorável à saúde e higiene 

1.5 5º S – SHITSUKE – SENSO DE AUTODISCIPLINA: fazer dessas atitudes, ou seja, da 
metodologia, um hábito, transformando os 5s‟s num modo de vida. 

 

2. CONCEITOS E DESCRIÇÕES: 

2.1 1ºS – SEIRI – Senso de utilização 

Conceito: “separar o útil do inútil, eliminado o desnecessário; utilizar os recursos disponíveis” 

É essencial saber separar e classificar os objetos e dados úteis dos inúteis da seguinte maneira: 

 O que é usado sempre: colocar próximo ao local de trabalho 

 O que é usado quase sempre: colocar próximo ao local de trabalho 

 O que é usado ocasionalmente: colocar um pouco afastado do local de trabalho 

 O que é usado raramente, mas, necessário: colocar separado, em local determinado 

 O que for desnecessário: deve ser reformado, vendido ou eliminado, pois ocupa espaço 
necessário e atrapalha o trabalho 

 

2.2 2ºS - SEITON – Senso de arrumação 

Conceito: “identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente.” 

O objetivo é identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente o 
que precisa e a visualização seja facilitada. Nessa fase é importante: 
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 Padronizar as nomenclaturas. 

 Usar rótulos e cores vivas para identificar os objetos, seguindo um padrão. 

 Guardar objetos diferentes em locais diferentes 

 Expor visualmente os pontos críticos, tais como extintores de incêndio, locais de alta 
voltagem, partes de máquinas que exijam atenção, entre outros. 

 Determinar o local de armazenamento de cada objeto onde for possível, eliminar as 
portas. 

 Não deixar objetos ou móveis no meio do caminho, atrapalhando a locomoção no 
local. 

 

2.3 3ºS – SEISO - Senso de limpeza 

Conceito: “Manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a 
não sujar” 

Cada pessoa deve saber a importância de estar em um ambiente limpo e dos benefícios de 
ambiente com a máxima limpeza possível. O ambiente limpo traduz qualidade e segurança. O 
senso de limpeza proporciona: 

 Maior produtividade das pessoas, máquinas e materiais, evitando retrabalho; 

 Evita perdas e danos de materiais e produtos. Para isto, é importante que o pessoal 
tenha consciência e habitue-se a:  

 Procurar limpar os equipamentos após seu uso, para que o próximo a usar encontre-o 
limpo; 

 Aprender a não sujar  

 Definir responsáveis pelas áreas e suas respectivas funções 

 Manter os equipamentos, ferramentas etc. sempre na melhor condição de uso possível 

 Após usar um aparelho, deixá-lo limpo e organizado para o próximo utilitário 

 Cuidar para que se mantenha limpo o local de trabalho, dando atenção para os cantos e 
para cima, pois nesses locais se acumula sujeira 

 Não jogar lixo ou papel no chão 

 Dar destino adequado ao lixo, quando existir 

 Atividade Limpa: inclui-se ainda neste conceito, de um modo mais amplo, manter dados 
e informações atualizadas, procurar ser honesto no ambiente de trabalho e manter um 
bom relacionamento com os colegas. Tudo isso é fundamental para a imagem (interna e 
externa) da empresa 

 

2.4 4ºS - SEIKETSU – Senso de Saúde e Higiene  

Conceito: “Manter o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e à higiene” 

Quem exige qualidade cuida também da aparência. Em um ambiente limpo, a segurança é 
maior. Quem não cuida bem de si mesmo não pode fazer ou vender produtos ou serviços de 
qualidade 

O pessoal deve ter consciência dessa fase, tomando um conjunto de medidas: 

 Ter os três “Ss” previamente implantados 
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 Capacitar o pessoal para avaliar se os conceitos estão sendo aplicados realmente e 
corretamente 

 Eliminar as condições inseguras de trabalho, evitando acidentes ou manuseios perigosos 

 Humanizar o local de trabalho numa convivência harmoniosa 

 Difundir material educativo sobre a saúde e higiene 

 Respeitar os colegas como pessoas e como profissionais 

 Colaborar sempre que possível, com o trabalho do colega 

 Cumprir horários 

 Entregar documentos ou materiais requisitados no tempo hábil 

 Não fumar em locais não indicados para isso 

 

É importante nessa fase conferir se o programa está sendo implantado, verificando cada etapa, 
e se o corpo institucional está preparado e motivado a cumprir o programa. 

 

2.5 – 5ºS - SHITSUKE- Senso de autodisciplina. 

Conceito: “Fazer dessas atitudes um hábito, transformando os 5S‟s no modo de vida” 

Algumas atitudes são importantes: 

 Usar a criatividade no trabalho 

 Melhorar a comunicação entre as pessoas no trabalho 

 Compartilhar visão e valores harmonizando as metas 

 Treinar com paciência e persistência, sensibilizando o corpo institucional e cada colega 
para os 5S‟s 

 De tempos em tempos aplicar os 5S‟s para avaliar os avanços 

 
A consciência da qualidade é essencial 

 
 
 

XX. RECEBIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
INSTRUMENTAIS ADVINDOS DE CONSERTOS NO HPS 

 

 

OBJETIVO: 

Essas orientações se destinam a auxiliar profissionais envolvidos no processo de envio, 
recebimento e conferência de materiais, equipamentos E instrumentais cirúrgicos advindos de 
conserto. 

 

ABRANGÊNCIA:  

CME, BC, SR 
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COMPETÊNCIA:  

Técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, enfermeiros 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Materiais, equipamentos e instrumentais cirúrgicos enviados e recebidos de conserto 
necessitam de registro e conferência contra solicitação realizada. 

Do mesmo modo, materiais e equipamentos enviados para outros setores (internos ou 
externos ao HPS) para limpeza, manutenção ou conserto, necessitam de registro de 
envio/chegada, conferência e redistribuição para uso 

Essa normativa enfatiza o processo a ser realizado no âmbito HPS concernente a material, 
equipamento e instrumentais cirúrgicos enviados/recebidos de conserto. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

1 Materiais, equipamentos e instrumentais enviados para conserto. No período de garantia      

1.1 Todo material, equipamento ou instrumental que necessita de conserto e está no período 
de garantia deve ser enviado SOB REGISTRO DO SETOR HPS ENVIANTE para a empresa 
responsável pelo conserto que fará o resgate do mesmo. 

1.2 O REGISTRO DE ENVIO será em PROTOCOLO DO SETOR quando tratar-se de 
equipamento, material e instrumental e no PRONTUARIO DA CAIXA quando tratar-se de 
instrumental cirúrgico que componha caixa especifica e não haja sobressalente para reposição. 

ATENÇÃO: Dar ciência via email institucional de envio de material equipamento ou 
instrumental a outros setores HPS envolvidos (DA, DEP, DT, SUPERINT). 

FORA DO PERÍODO DE GARANTIA 

1.3 Quando fora do prazo de garantia A SOLICITAÇÃO DE CONSERTO deve ser enviada para 
o Setor de Compras HPS para orçamentos do conserto e autorização da Diretoria 
Administrativa. 

1.4 Uma vez determinado a empresa que realizará o conserto, o envio do material deve ser 
realizado SOB REGISTRO DO SETOR HPS ENVIANTE para a empresa, que fará o resgate do 
mesmo. 

1.5 O REGISTRO DE ENVIO será em PROTOCOLO DO SETOR quando tratar-se de 
equipamento, material e instrumental e no PRONTUARIO DA CAIXA quando tratar-se de 
instrumental cirúrgico que componha caixa especifica e não haja sobressalente para reposição. 

ATENÇÃO: Dar ciência via email institucional de envio de material equipamento ou 
instrumental a outros setores HPS envolvidos (DA, DEP, DT, SUPERINT). 

 

2 Materiais, equipamentos e instrumentais recebidos de conserto 

2.1 Todo material, equipamento ou instrumental recebido de conserto deve ter chegada 
registrada em PROTOCOLO DO SETOR e no PRONTUARIO DA CAIXA quando tratar-se de 
instrumental cirúrgico que compoe caixa especifica e não houve sobressalente para reposição 

2.2 Se tratar-se de instrumental para o qual a caixa foi devidamente reposta e este comporá a 
lista de sobressalentes, o registro de chegada deve ser realizado também na PLANILHA DE 
SOBRESSALENTES, preenchendo os dados requeridos na planilha e a coluna ENTRADA. 
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ATENÇÃO: Dar ciência via email institucional da chegada de material, equipamento ou 
instrumental a outros setores HPS envolvidos (DA, DEP, DT, SUPERINT). 

Obs 1: Entrega e recebimento do material, equipamento e instrumental cirúrgico DEVE 
ocorrer em horário de expediente normal de trabalho. 

2.3 No ato do RECEBIMENTO do material, equipamento ou instrumental advindo do conserto, 
o profissional responsável confere a solicitação envio (OS) e confere o material, equipamento e 
instrumental na presença do funcionário da empresa responsável pelo conserto. 

2.4 É necessário desempacotar os equipamentos e materiais verificando quantidade de peças e 
conferindo o conserto realizado e a funcionalidade do material recebido 

2.5 No caso especifico de instrumental cirúrgico a inclusão do instrumental na caixa cirúrgica ou 
na lista sobressalente deve ser registrada em Prontuário da Caixa Cirúrgica correspondente 
com a devida identificação dos instrumentos – fita de identificação e registro em planilha 
preconizada no HPS 

Obs 2: Conferir todos os materiais recebidos com a OS de Envio e com o Pedido de Conserto 
específico para cada equipamento ou material. 

2.6 Fotografar todos os equipamentos/instrumentais, partes e peças para anexar ao formulário 
de recebimento de materiais e equipamentos (Anexo). 

2.7 Nomear as fotos com data de recebimento, nome do material/equipamento ou 
instrumental e RECEBIMENTO DE CONSERTO (ex: 
30062017TesouraMetzembaumRECEBIMENTODECONSERTO.jpeg) 

2.8 Salvar fotos na pasta compartilhada BC-CME-ALMOX 

2.9 Preencher formulário de recebimento específico para cada equipamento, registrando dados 
da empresa prestadora do serviço de reparo (inclusive responsável pelo transporte). 

Obs 3: Nos casos em que alguma anormalidade for identificada nos materiais e equipamentos a 
Coordenação Enfermagem e Superintendência devem ser informadas e o equipamento deverá 
ser devolvido para empresa prestadora do serviço/reparo para reavaliação. O registro do 
reenvio segue as orientações acima. 

2.10 Após verificação que todos os materiais encontram-se em conformidade e sem danos 
adicionais, assinar comanda da empresa prestadora do serviço. Esse passo libera a saída da 
empresa responsável pelo serviço de reparo. 

2.11 Arquivar todos os documentos devidamente preenchidos e assinados pelos profissionais 
que realizam o recebimento em Pasta Compartilhada BC-CME-ALMOX HPS e via física. nos 
demais Setores considerar apenas a via física 

 
 
 
 

XXI. RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE FLEBITES NO HPS 
 
 

OBJETIVO: 

Prevenir a manifestação de flebites no HPS adotando medidas de prevenção 

 

ABRANGÊNCIA: 
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Emergência, Hemodinâmica, Imagem, Bloco Cirúrgico, UTI‟s, Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe de Enfermagem, Equipe Médica e Farmácia 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Flebite é a complicação vascular mais frequente nos cateteres venosos periféricos (CVP) e está, 
muitas vezes associada à sua inserção e otimização 

A taxa de incidência de flebite varia entre os 20% e os 80% na maioria dos hospitais 

A Infusion Nurses Society (2011) refere que a taxa aceitável de flebite deve ser inferior ou igual 
5% 

A flebite é considerada um evento adverso em saúde e deve ser sinalizada sempre que 
detectada através do formulário institucional HPS: Comunicados de Eventos  

 
 

DESENVOLVIMENTO: 

Recomendações para a prevenção:  

1. Higiene das mãos:  

Realizar higiene das mãos antes e depois da punção com água e Clorexidina Degermante 2% 
ou com preparação alcoólica quando as mãos não estiverem visivelmente sujas (POP 
Higienização das Mãos com Preparação Alcoólica, HPS, 2015) 

2. Seleção do cateter e sítio de inserção: 

Selecionar o cateter periférico com base no objetivo pretendido (ex: exames de contraste, uso 
de trombolíticos etc..), na duração da terapia, viscosidade do fluido, nos componentes do fluido 
e nas condições do acesso venoso, atentando para: 

 Inserir cateter preferencialmente em Membro Superior (MS) e na parte distal (o braço 
possui a rede vascular de maior lúmen) 

 As veias de Membros Inferiores não devem ser utilizadas rotineiramente devido ao 
risco de embolias e tromboflebites 

 Evitar punção no lado do déficit motor/paresia, assim como pacientes com fístulas para 
hemodiálise e mastectomizados. (Em caso de necessidade registrar em evolução os 
motivos) 

 Evitar puncionar áreas de alta mobilidade (articulações – exemplo: fossa cubital) 

 Atentar para o número do jelco durante a punção 

 Realizar antissepsia da pele com preparações alcoólicas no local da inserção dos 
cateteres periféricos e não palpar após a aplicação do antisséptico (Módulo PPD Nº 43: 
IV FIX- Fixador Estéril para Cateter Periférico) 

 Utilizar IV FIX para fixação do cateter (Módulo PPD Nº 43: IV FIX- Fixador Estéril para 
Cateter Periférico) 

 A limpeza e desinfecção da superfície e do painel das bombas de infusão devem ser 
realizadas a cada 12 horas e na troca de paciente utilizando produto conforme 
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recomendação da Instituição (POP Utilização do desinfetante para limpeza (AnioSurf 
NPC) na limpeza concorrente dos leitos, HPS 2016) 

3. Cuidados com manipulação e preparo de medicações: 

 Realizar preparo de medicações conforme POP Rotina no Preparo e Administração de 
Medicamento Endovenoso  

 Acessos vasculares devem ter sua permeabilidade mantida com cloreto de Sódio 0,9% 
antes e após o uso de infusão para promover e manter o fluxo 

 Prevenir a mistura de medicamentos ou soluções incompatíveis 

 Atentar à prescrição médica em relação às características de algumas soluções: 
Osmolaridade (exemplo: Glicose 10%, Amiodarona  etc..), pH e incompatibilidade 
entre drogas,pois, podem aumentar o risco para flebites se não administrada de 
maneira correta. Os medicamentos presentes no HPS que tem risco de gerar flebite 
estão listados na tabela abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lista de medicacções confeccionada e disponibilizada pela Coordenação do Setor da Farmácia HPS – Dezembro de 
2017 
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 Não usar nenhum frasco de fluido parenteral se a solução estiver visivelmente turva, 
apresentar precipitação ou corpo estranho (Caso detectada a falha encaminhar frasco 
em anexo ao comunicado de eventos para a Gerência de Risco HPS) 

 Se o frasco multidose for utilizado, refrigerá-lo após aberto conforme recomendação 
do fabricante (Confira o tempo de estabilidade das medicações presentes no HPS na 
lista confeccionada e disponibilizada pela Farmácia HPS na Intranet Informes epp>Pasta 
Farmácia)  

 Limpe o diafragma do frasco de multidose com álcool 70% antes de perfurá-lo. Use um 
dispositivo estéril para acessar o frasco multidose. Descarte o frasco multidose se a 
esterilidade for comprometida. O conjunto de agulha e seringa que acessar o frasco 
multidose deve ser utilizado uma única vez e descartado após o uso em recipiente 
adequado 

 Atentar para o tempo de infusão das medicações prescritas, algumas medicações 
necessitam de administração no tempo correto a fim de garantir sua efetividade e evitar 
o aparecimento de flebites (Confira o tempo de infusão das medicações presentes no 
HPS na lista confeccionada e disponibilizada pela Farmácia HPS na Intranet Informes 
epp>Pasta Farmácia) 

 Observar local do AVP a cada infusão, havendo alterações, aplicar a escala de flebite 
(POP Diagnóstico e comunicação das Flebites no HPS) 

 

4. Remoção do Cateter periférico: 

 Na suspeita de contaminação, complicações, mau funcionamento ou descontinuidade 
da terapia deve ser removido 

 Os cateteres periféricos deverão ser trocados a cada 72 horas, assim como os equipos 
e conexões (as dânulas- torneirinhas, polifix – devem ser trocadas juntamente com o 
sistema de infusão) (Pauta Vol. 1, página 96 - Orientações para punção e manejo do 
Acesso Venoso Periférico e Pauta Vol.1– página 99- Recomendações para Período de 
Troca de Dispositivos) 

 Remover os dispositivos intravasculares assim que seu uso não for necessário 
(desescalonamento de acesso medicamentoso- POP Papel da Enfermagem no 
Desescalonamento das Medicações Venosas)  

 O cateter periférico instalado em situações de emergência com comprometimento da 
técnica asséptica deve ser trocado antes de 48 horas 

 Troca de dispositivos de outras instituições conforme normas institucionais do HPS 
(Pauta Vol. 1, Item VI –Página 96)  

 
 

XXII. ROTINA E FLUXO DE MEDICAMENTOS RETIRADOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
 

OBJETIVO: 

Definir rotina e fluxo de dispensação e reposição dos medicamentos de uso contínuo 
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e mais utilizados nesta instituição 

 



 
 

194 
 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Técnicos de farmácia e Técnicos de Enfermagem 

 

1) ENFERMAGEM 

1.1 Após diagnóstico, preencher a ficha de notificação compulsória de acordo com o agravo 

1.2 Colocar a numeração do Sistema de Informação de agravos de notificação (SINAN) 

1.3 Deixar cópia da notificação no prontuário do paciente 

1.4 Encaminhar cópia da notificação, prescrição médica, antimicrobiano e justificativa médica 
para CAF –Farmácia Central HPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 FARMÁCIA 

2.1 Recebimento, na CAF - Farmácia Central, da notificação do paciente juntamente com o 
receituário com os medicamentos, de acordo com a patologia do paciente 

2.2 O farmacêutico (a) responsável preenche a Planilha de Pedidos de Medicamentos da 
Secretaria de Saúde, informando a quantidade de medicamento solicitado. No rodapé da 
Planilha, insere-se o nome dos pacientes a que se destinaram os medicamentos retirados 
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2.3 Enviar a planilha, notificação e receituário para o e-mail da coordenação competente 

2.3.1 Medicamentos para AIDS e Neurotoxoplasmose – Coordenação DST/AIDS 

2.3.2 Medicamento para Tuberculose – Unidade de Monitoramento de Avaliação Farmacêutica 
(umafsafpe@gmail.com) 

2.4 A coordenação responsável envia por e-mail o número da requisição do pedido enviado 

2.5 Encaminhar o e-mail com o número da requisição para o setor de Expedição da SaudeLog 
(expedição@saudelog.com.br) 

2.6 A SaudeLog envia por e-mail o número da transferência que atende o pedido e o 
agendamento da coleta dos medicamentos. 

2.7 O farmacêutico (a) responsável entra em contato com o setor da expedição da SaudeLog, 
um dia antes da data agendada, para confirmação da coleta 

2.8 Se a coleta for confirmada, o farmacêutico (a) agenda com a diretoria o envio do portado na 
unidade da SaudeLog. Se a coleta não for confirmada, a SaúdeLog agendará outra data para a 
retirada 

2.9 O portador da instituição se dirige, de posse do e-mail da transferência, à unidade de 
Expedição da SaudeLog para proceder com a retirada do medicamento 

2.10 O portador faz a retirada do medicamento e entrega na CAF - Farmácia Central 

 
 

 
XXIII. ROTINA NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO 

ENDOVENOSO 

 
 

OBJETIVO:  

Definir técnica de preparo e administração de medicamentos por via endovenosa 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

ABRANGÊNCIA:  

Setores do HPS: UTIs, SRPA, Bloco Cirúrgico, Enfermarias, Emergência, Hemodinâmica, 
Imaginologia  e Ambulatório. 

 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 Padronizar condutas relacionadas às técnicas de preparo e administração de medicamentos 
por via endovenosa; 

 Relacionar os procedimentos necessários para o preparo e administração de 
medicamentos; 

 Melhorar a segurança do paciente reduzindo falhas no preparo e administração de 
medicamentos. 
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 MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

1. Prescrição médica 

2. EPIs (touca, máscara e 01 par de luvas de procedimento) 

3. Bandeja ou cuba rim de inox 

4. Solução para desinfecção (Aniosurf) 

5. Pano de limpeza (Perfex) 

6. Etiqueta de identificação já preenchida 

7. Medicamentos prescritos e diluentes 

8. Descartáveis: seringas, agulhas, equipos. Conforme a necessidade 

9. Álcool swab (UTIs/SRPA), gaze estéril ou algodão (enfermarias, salas de emergência e demais 
setores) embebido em álcool a 70% 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1ª Fase: procedimento de enfermagem no preparo de medicamentos 

1. 1ª Etapa: Separar os materiais necessários 

1.2 Realizar higienização das mãos com água e sabão, seguindo a técnica dos 07 passos 

1.3 Colocar EPIs: máscara e touca 

1.4 Conferir os 09 certos: Paciente, Medicamento, Via, Hora, Dose, Registro, Orientação, 
Forma e Resposta Certa, conforme página nº 357 -58 da Pauta de Conduta – 2016 : Os 
“nove certos” na administração segura de medicamentos 

1.5 Preencher e colar a etiqueta de identificação conforme página nº 471 da Pauta de Conduta 
– 2016: Identificação das medicações venosas dos pacientes do HPS 

1.6 Separar os descartáveis necessários, bandeja, solução para desinfecção (Aniosurf) e pano 
para limpeza (Perfex) 

1.7 Separar o álcool swab, gaze ou algodão embebido em álcool a 70% 

1.8 Realizar desinfecção da bandeja ou cuba rim com solução para desinfecção (Aniosurf) e 
pano para limpeza (Perfex) com movimentos unilaterais 

1.9 Abrir os descartáveis com técnica asséptica dentro da bandeja ou cuba rim limpa 

 

2. 2ª ETAPA: Preparo de medicamentos 

2.2 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos ou 
realizar a desinfecção com álcool em gel 

2.3 Fazer a desinfecção da ampola ou fraco-ampola com álcool swab, gaze ou algodão 
embebecido em álcool a 70% friccionando por 15 vezes. No caso do frasco ampola retirar a 
proteção metálica com auxilio de um pedaço de algodão ou gaze e após fazer desinfecção 
colocando- as na bandeja ou cuba rim 

2.4 Conectar a agulha na seringa com cuidado, evitando contaminar a agulha, o êmbolo, a parte 
interna do corpo da seringa e sua ponta 

2.5 Quebrar a ampola, envolvendo-a com um pedaço de algodão ou gaze, pressionar com os 
dedos: indicador e polegar 
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2.6 Aspirar à solução da ampola para a seringa com técnica que não a contamine: 

 Se medicamento sem necessidade de diluição – aspire à dose prescrita 

 Se medicamento em pó liofilizado - faça a reconstituição com o diluente recomendado e 
aspire à dose prescrita 

 Se medicamento com necessidade de diluição – aspire à dose prescrita e faça a diluição 
com a solução recomendada 

2.7 Trocar a agulha de aspiração pela a agulha que será administrada a medicação e 
proteger o êmbolo da seringa 

2.8 Retire o ar da seringa/agulha (protegida com a tampa) ou equipo (manter protegido 
com tampa) 

2.9 Deixar o local de preparo da medicação limpo, realizando a desinfecção com solução 
para desinfecção (Aniosurf), e em ordem 

2.10 Preparar a medicação até uma (01) antes da administração 

 

2ª FASE: procedimento de enfermagem da administração de medicamentos 

3. 3ª ETAPA: Administração de medicamentos 

3.2 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos 

3.3 O colaborador já deverá esta com a touca e máscara 

3.4 Leve a prescrição médica e a bandeja ou cuba rim ao leito do paciente. Coloque-os em local 
apropriado próximo ao leito 

3.5 Confira o nome completo do paciente que consta na prescrição, com o medicamento e a 
pulseira de identificação. Se pulseira indicativa de alergia, pergunte a ele a qual medicamento ou 
confira no prontuário 

3.6 Oriente o paciente/acompanhante sobre o medicamento que está sendo administrado, via 
de administração e tempo de infusão 

3.7 Observe a área exposta quanto à integridade da pele e as condições do dispositivo venoso 
para a administração do medicamento. Na ausência de anormalidade, dar continuidade ao 
procedimento 

3.8 Realizar a desinfecção das mãos com álcool em gel, conforme página nº 267-268 da Pauta 
de Conduta – 2016: Higienização das mãos com preparação alcoólica 

3.9 Calçar as luvas de procedimento 

3.10 Realize a desinfecção de hubs (torneirinhas) e conexões de duas vias com álcool swab ou 
gaze embebida em álcool a 70% antes da manipulação por 15 vezes em sentido unidirecional. 
Descarte a tampa protetora conforme o POP- Boa pratica para oclusão de dispositivos venosos 

3.11 Conecte a seringa ao dispositivo venoso e teste a permeabilidade do cateter, realizando 
um FLUSH com soro fisiológico de 5ml para AVP e 10 ml para AVC 

3.12 Inicie a infusão do medicamento prescrito seguindo o volume e tempo recomendado 

3.13 Ao término da infusão, permeabilize o dispositivo venoso, realizando um FLUSH com soro 
fisiológico de 5ml para AVP e 10 ml para AVC 

3.14 Realize a desinfecção de hubs (torneirinhas) e conexões de duas vias com álcool swab ou 
gaze embebida em álcool a 70% após manipulação por 15 vezes em sentido unidirecional. 
Conectando uma nova tampa de proteção 
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3.15 Recolha o material e coloque-o na bandeja (não encape as agulhas), despreze os materiais 
descartáveis e as luvas de procedimento em local apropriado 

3.16 Realizar desinfecção da bandeja ou cuba rim com solução para desinfecção (Aniosurf) e 
pano para limpeza (Perfex) com movimentos unilaterais, e se caso apresente sujidade lave com 
água e sabão/clorexidina degermante e seque com papel toalha e em seguida realizar 
desinfecção com solução para desinfecção (Aniosurf) 

3.17 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos 

3.18 Checar o horário da administração do medicamento na prescrição médica 

 
Obs.:  
Próximo à bancada de preparo de medicação será anexado um informativo com os passos a 
passos do preparo e administração de medicamentos (Figura 1 e Figura 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 Passo a Passo do Preparo de medicamentos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Figura 2 Passo a Passo da Administração de medicamento
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XXIV. ROTINA NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

POR VIA ENTERAL E OSTOMIAS 

 
OBJETIVO:  

Definir técnica de preparo e administração de medicamentos por via enteral e ostomias, em 
pacientes com impossibilidade ou dificuldade de deglutição. 

 

 COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros, Farmacêuticos e Técnicos em Enfermagem. 

 

 ABRANGÊNCIA:  

Setores do HPS: UTIs, SRPA, Bloco cirúrgico, Enfermarias, Salas de emergências, 
Hemodinâmica, Imaginologia e Ambulatório. 

 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 Padronizar condutas relacionadas às técnicas de preparo e administração de medicamentos 
por via enteral e ostomias 

 Relacionar os procedimentos necessários para o preparo e administração de medicamentos 

 Melhorar a segurança do paciente reduzindo falhas no preparo e administração de 
medicamentos 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

1. Prescrição médica 

2. EPIs (touca, máscara e luvas de procedimento) 

3. Bandeja ou cuba rim de inox 

4. Solução para desinfecção (Aniosurf) 

5. Pano de limpeza (Perfex) 

6. Pistilo (Figura 1) 

7. Água Potável (filtrada ou mineral) 

8. Etiqueta simples de identificação já preenchida (nome, leito e registro) 

9. Medicamentos prescritos 

10. Seringa de 20 ml para cada medicamento e lavagem da sonda 11.01pacote de Gaze 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1. PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM NO PREPARO DE MEDICAMENTOS 

1.1 Separação dos Materiais Necessários 



 
 

200 
 

1.1.1 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos, 
conforme Pauta de Condutas HPS Vol 01: Higienização das mãos (págs.131-132) 

1.1.2 Colocar EPIs: máscara e touca 

1.1.3 Verificar se os medicamentos prescritos e dispensados são compatíveis com a trituração e 
administração por via enteral (conforme tabela disponibilizada pela farmácia) 

1.1.4 Conferir os 09 certos: Paciente, Medicamento, Via, Hora, Dose, Registro, Orientação, 
Forma e Resposta Certa, conforme Pauta de Condutas HPS Vol 03: Os “nove certos” na 
administração segura de medicamentos (págs. 357-358) 

1.1.5 Identificar seringa com nome do paciente, leito, nome do medicamento, dose, horário e 
via de administração 

1.1.6 Realizar desinfecção da bandeja ou cuba rim com solução para desinfecção (Aniosurf) e 
pano para limpeza (Perfex) com movimentos unilaterais 

1.1.7 Abrir os descartáveis com técnica asséptica dentro da bandeja ou cuba rim limpa 

 

1.2 Preparo de medicamentos 

1.2.1 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos, 
conforme Pauta de Condutas HPS Vol 01: Higienização das mãos (págs.131-132) 

1.2.2 Diluir os medicamentos líquidos em água para minimizar efeitos adversos no trato 
gastrointestinal 

1.2.3 Triturar medicamentos sólidos separadamente até obter pó fino e homogêneo 

1.2.4 Com os medicamentos sólidos trituráveis o procedimento será realizado na embalagem 
primária, utilizando-se o pistilo, observando para não cair resíduo da embalagem, nem 
ficarem sobras do medicamento na mesma 

1.2.5 A cada uso do pistilo deverá ser realizado a higienização com água e sabão 

1.2.6 Aspirar à solução com a seringa 

1.2.7 Proteger a seringa com a própria embalagem, não é necessário agulha (manter o bico da 
seringa voltado para a parte da embalagem selada, protegendo-a) 

1.2.8 No caso de múltiplos medicamentos diluí-los separadamente em água devido ao risco de 
incompatibilidade físico- química 

1.2.9 Deixar o local de preparo da medicação limpo e em ordem, realizando a desinfecção com 
solução para desinfecção (Aniosurf)    

        

2. PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

2.1 Administração de Medicamentos 

2.1.1 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos, 
conforme Pauta de Condutas HPS Vol 01: Higienização das mãos (págs. 131-132) 

2.1.2 O colaborador já deverá estar com a touca e máscara 

2.1.3 Solicitar ao paciente que diga seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e 
conferir prescrição, com o medicamento e a pulseira de identificação. Se pulseira 
indicativa de alergia, pergunte ao paciente a qual medicamento e confira o prontuário 

2.1.4 Dizer ao paciente/acompanhante qual (is) medicamento (s) será (ão) administrado (s) e 
via de administração 
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2.1.5 Pedir      ao      paciente      para      sentar-se      ou      elevar       a       cabeceira       do       
leito      (30º a 45º) 

2.1.6 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos, 
conforme Pauta de Condutas HPS Vol 01: Higienização das mãos (págs. 131-132) 

2.1.7 Calçar as luvas de procedimento 

2.1.8 Pacientes com gastrostomia – abrir o cateter, conecte seringa de 10 mL vazia e aspirar 
para verificar a permeabilidade e se está locada (pela presença de conteúdo gástrico) 

2.1.9 Pacientes com sonda enteral, abrir e conectar a seringa vazia na sonda e aspirar, caso não 
haja retorno de resíduo. Verificar se a fixação da sonda está correta e se não há 
deslocamento da sonda. Se há duvidas o procedimento deve ser interrompido e 
posicionamento verificado 

2.1.10  Pacientes com sonda nasogástrica aberta, a sonda deverá ser desconectada do coletor 
de sistema aberto, lavar com 20 ml de água e administrar a medicação. Após a 
administração a sonda deverá ficar fechada no período de 30 min a 1h 

2.1.11 Se o paciente esta recebendo dieta por sonda, antes de administrar o medicamento 
interromper a dieta e lavar a sonda com 20mL de água 

2.1.12 Adaptar a seringa com medicamento na sonda 

2.1.13 Injetar lentamente todo o medicamento prescrito seguindo o volume e tempo 
recomendado 

2.1.14 Dois ou mais medicamentos prescritos para o mesmo horário devem ser administrado 
separadamente sendo necessário lavar a sonda com 20mL de água potável, após 
administração do último medicamento para evitar obstrução 

2.1.15 Fechar a tampa da sonda ou gastrostomia 

2.1.16 Recolher o material e coloca-lo na bandeja, desprezar os materiais descartáveis e as 
luvas de procedimento em local apropriado 

2.1.17 Realizar desinfecção da bandeja ou cuba rim com solução para desinfecção (Aniosurf) e 
pano para limpeza (Perfex) com movimentos unilaterais a cada uso, Caso apresente 
sujidade visível lavar com água e sabão/clorexidina degermante, secar com papel toalha 
e em seguida realizar desinfecção com solução para desinfecção (Aniosurf) 

2.1.18 Realizar higienização das mãos com água e sabão seguindo a técnica dos 07 passos, 
conforme Pauta de Condutas HPS vol01: Higienização das mãos (págs. 131-132) 

2.1.19 Registrar o horário da administração do medicamento na prescrição médica 

 

 Obs.:  

• O Pistilo será o objeto utilizado para triturar os medicamentos em sua própria embalagem, 
para posterior diluição e administração; 

• Realizar a avaliação das prescrições contendo medicamentos a serem administrados via sonda 
enteral considerando a compatibilidade com a via e técnica de preparo, interações de 
medicamentos e a nutrição enteral e o potencial para ocasionar reações adversas 
gastrointestinais ou efeito subterapêutico; 

• Instituir barreiras preventivas, como a identificação dos medicamentos que não devem ser 
triturados; 
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• Realizar orientação na instituição e estimular o trabalho multidisciplinar, com objetivo de 
promover a segurança do paciente. Ressaltar nos treinamentos as práticas com maior potencial 
de dano ao paciente; 

• Realizar notificação em evento adverso caso identifiquem um medicamento não triturável 
prescrito para ser administrado via sonda ou ostomia conforme Pauta de Condutas HPS Vol 2 
(págs. 46 - 462). 

 

 

XXV. ROTINA PARA UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TROCA DOS 
DOSÍMETROS NO HPS 

 
 

OBJETIVO: 

Definir a rotina para a utilização, armazenamento e troca dos dosímetros para os colaboradores 
que estiverem expostos a radiação ionizante nos setores da IMAGINOLOGIA, 
HEMODINÂMICA e BLOCO CIRÚRGICO 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Técnicos de radiologia 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1. O dosímetro serve para medir a dose de radiação recebida pelo trabalhador durante todo o 
tempo de exposição ocupacional 

2. Todo colaborador admitido no HPS nos setores IMAGINOLOGIA, HEMODINÂMICA e 
BLOCO CIRÚRGICO, bem como, colaboradores detectados nas medições mensais com 
índices maiores que os recomendados, deverão participar de Treinamento de Proteção 

3. O colaborador ao ser admitido no HPS nos setores IMAGINOLOGIA, HEMODINÂMICA e 
BLOCO CIRÚRGICO deverá preencher o CADASTRO DE USUÁRIO DE DOSÍMETRO 
PESSOAL (ANEXO 1) e o gerente do setor encaminhará essa ficha de inclusão para o 
laboratório do DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR (DEN) onde o HPS possui 
convênio a fim de adquirir o dosímetro 

4. Os dosímetros devem ser usados pelo período de um mês e utilizados apenas no local de 
trabalho 

5. O dosímetro deve ser utilizado na altura do tórax, sobre o avental plumbífero. Quando não 
for utilizado deve ser armazenado junto ao dosímetro padrão. O dosímetro padrão deve 
ficar em local isento de radiação e não deve ser utilizado para monitoração individual 

6. O dosímetro padrão serve para armazenar a dose de radiação não ocupacional, ou seja, as 
doses provenientes do transporte e da radiação natural 

7. Segundo a Portaria 453/98 da SVS/MS, item 3.47.e, verbis: “Durante a utilização de avental 
plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental, aplicando-se um fator 
de correção de 1/10 para estimar a dose efetiva” 

8. Os dosímetros individuais e o dosímetro padrão são enviados para o DEN no 1º dia útil do 
mês e serão resgatados os do mês em vigor para utilização pelos colaboradores. Essa troca é 
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realizada pelo motorista da instituição e organização pela secretária da direção HPS 
(830303) 

9. Cada colaborador é responsável pelo seu dosímetro 

10. O dosímetro é um detector cumulativo, ou seja, acumula a dose recebida até à sua leitura. 
Deste modo, é guardado no quadro de dosímetros onde não há risco de irradiação, ou seja, 
nunca poderá ser guardado em salas de exame, com fontes radioativas 

11. Os dosimetros serão trocados mensalmente no DEN com a conferência nominal dos 
colaboradores em ata (ANEXO 2), onde são atestados os enviados e os recebidos e 
assinados ao final da conferência pelo responsável do DEN e os gerentes dos setores 
Imaginologia, Hemodinâmica e Bloco Cirúrgico 

 
ATENÇÃO: Quando o colaborador é desligado ou pede demissão do HPS é preenchido a 
FICHA DE EXCLUSÃO e encaminhada para o DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR 
(DEN) para não mais ser enviado mensalmente o seu dosímetro. 

 
Anexo 1: Cadastro de usuário de dosímetro pessoal 
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Anexo 2: Ata de conferência nominal dos colaboradores para troca mensal dos dosímetro 
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         Pauta de Condutas 

   
 

     CONDUTAS EM  

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

 
 
 
 

Temas: 
 

 
I. RETIRADA DE INTRODUTOR ARTERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
A

D
IO

LO
G

IA
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

IS
T

A
 



 
 

206 
 

I. RETIRADA DE INTRODUTOR ARTERIAL 
 
 

OBJETIVO:  

Realizar hemostasia a partir da retirada de introdutores com segurança buscando ausência de 
complicações hemorrágicas e vasculares. 

 

COMPETÊNCIA: 

 Médico 

 

ABRANGÊNCIA: 

 Setor da Hemodinâmica, UTI e Emergência. 

 

FINALIDADE:  

Retirar introdutor na região: radial, braquial e/ou femural. Pós-procedimentos invasivos com 
destreza e segurança para o paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 Observar sinais vitais, antes da retirada do introdutor (PA diastólica ideal menor ou igual a 
100 mmHg). 

 Todas as aferições e observações deverão ser registradas em prontuário. 

 Obedecer ao tempo de retirada do introdutor caso tenha sido administrado heparina, que é 
de 4 horas após a administração do medicamento ou após reversão com protomina ou após 
teste de TCA (tempo de coagulação ativado ≤ 200s). No caso de não ser administrada 
heparina o introdutor é retirado imediatamente após o fim do procedimento. 

 Após a retirada do introdutor da região femural o paciente e cuidador deverão ser 
orientados pela equipe multiprofissional (médico, enfermeiro e técnico de enfermagem) a 
manter o membro ao qual foi puncionado em repouso absoluto por 6 horas. 

 Liberar dieta após a retirada do introdutor. 

 O paciente que realizar angioplastia coronária, no dia em que for feita a retirada do 
introdutor de preferência não administrar anticoagulante profilático. Contudo a 
administração de AAS e Clopidogrel não acarretam em risco de hemorragia ou hematoma 
para o paciente e deve ser administrada antes de procedimentos como angioplastia.   

 Retirar curativo compressivo após 24 horas. Tendo como base a hora da retirada do 
introdutor 

 Após retirar o introdutor da região radial, o curativo deverá ser folgado 2 horas depois da 
retirada. 

 Registrar em prontuário a hora que retirou o introdutor, o repouso do membro, a hora da 
retirada do curativo e se houve alguma intercorrência. 
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1. MATERIAL: 

 Uso de EPI: gorro, máscara, óculos e avental ou bata. 

 1 par de luvas de procedimento. 

 1 par de luva estéril 

 3 pacotes de gazes 

 Álcool a 70% 

 Éter S/N 

 Micropore  

 Esparadrapo 

 Tesoura 

 

2. DESCRIÇÕES: 

 Retirada de introdutor femural: 

• Separar todo material necessário para a retirada do introdutor. 

• Comunicar ao paciente o procedimento que será realizado. 

• Realizar a lavagem das mãos antes e após o procedimento de acordo com a Pauta de 
Condutas Vol. 1, pags. 131 e 132. 

• Colocar o paciente em decúbito dorsal e horizontal. 

• Manter o paciente monitorizado. 

• Calçar luva de procedimento. 

• Retirar curativo oclusivo do introdutor. 

• Retirar luva de procedimento. 

• Calçar luva estéril. 

• Realizar assepsia com gaze e álcool a 70%. 

• Palpar com os dedos indicador e médio a artéria femural, posicionando os dedos 2 cm 
acima do local da punção. 

• Retirar a bainha introdutora ao mesmo tempo em que inicia a compressão com a outra 
mão. 

• Realizar compressão por 20 minutos até a hemostasia completa do local da punção. 

• Realizar curativo compressivo no local da punção. 

• Escrever no curativo a hora de retirada do introdutor, repouso do membro, hora de 
retirada do curativo compressivo e o nome de quem retirou o introdutor. 

• Observar sinais vitais e verificar pulso pedioso distal no membro submetido à punção. 
Registrando posteriormente em prontuário.  

• Qualquer alteração dos sinais vitais, ausência de pulso assim como presença de hematoma 
ou hemorragia comunicar imediatamente  a equipe da hemodinâmica. 
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 Retirada de Introdutor Radial: (procedimento exclusivo da equipe da hemodinâmica) 

• Separar todo material necessário para a retirada do introdutor. 

• Comunicar ao paciente o procedimento que será realizado. 

• Realizar a lavagem das mãos antes e após o procedimento de acordo com a pauta e 
condutas vol. 1 pag. 131. 

• Manter o paciente monitorizado. 

• Calçar luva estéril. 

• Realizar assepsia com gaze e álcool a 70% 

• Retirar bainha introdutora ao mesmo tempo em que oclui o local da punção com gazes. 

• Realizar curativo compressivo 

 

3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM PÓS RETIRADA DE INTRODUTOR: 

• Realizar aferição de sinais vitais de 1/1 hora nas primeiras 24h para paciente submetido 
a procedimento intervencionista e nas primeiras 12h para paciente submetido a 
procedimento diagnóstico. 

• Observar perfusão periférica do membro de 1/1 hora nas primeiras 24h para paciente 
submetido a procedimento intervencionista e nas primeiras 12h para paciente 
submetido a procedimento diagnóstico.  

• Observar se no curativo há sinais de hemorragia ou formação de hematoma, 
comunicando imediatamente se presença de algum sinal ao médico plantonista. 

• Ao sinal de hematoma ou hemorragia comunicar a equipe da hemodinâmica o mais 
breve possível. 
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Pauta de Condutas 

 

 

    CONDUTAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
 
 
 
 
 

  Temas 
 
 
  

 

I. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

II. DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E/OU MEDICAMENTOS 

III. DESOBSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE 
FUGA 

IV. UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO HPS 
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I. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

 
 

OBJETIVO:  

Apresentar procedimentos de arrumação dos armários utilizados para armazenamento de 
líquidos inflamáveis, informar a capacidade máxima de armazenamento de líquidos inflamáveis 
por armário, orientar sobre a identificação e separação de líquidos inflamáveis e materiais 
combustíveis nos respectivos setores. 

 

COMPETÊNCIA:  

Técnicos de enfermagem e qualquer outro colaborador responsável pela arrumação e 
armazenamento de líquidos inflamáveis nas dependências do HPS; 

 

ABRANGÊNCIA:  

Geral 

 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Verificar sempre as informações nas etiquetas de advertência, atentar para o volume máximo 
de 5litros por setor, separar líquidos inflamáveis de produtos combustíveis, utilizar extintor de 
Pó ou CO2 em caso de emergência. 

 

 DESENVOLVIMENTO:  

1. ITEM: TRANSPORTE DE LÍQUIDOS COMBUSTIVEIS 

1.1 Retirada ou recebimento 

1.1.1 Antes de transportar qualquer líquido inflamável, verifique a integridade do recipiente, 
as informações de segurança e orientações do fabricante; 

1.1.2 Certifique-se que o recipiente está hermeticamente fechado e livre de qualquer 
vazamento; 

1.1.3 Caso identifique qualquer anomalia ou vazamento no recipiente, solicite a substituição e 
providências no setor de retirada deste líquido inflamável. 

1.2 Transporte 

1.2.1 Acondicione os recipientes com líquidos inflamáveis de forma segura; 

1.2.2 Nunca transporte grande quantidade de recipientes com líquidos inflamáveis (05 litros é 
a quantidade máxima recomendada); 

2. ITEM: ANALISE PRELIMINAR DE RISCO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO 

2.1 Identificação 

2.1.1 Realize o reconhecimento do local que será armazenado o líquido inflamável; 

2.1.2 Verifique se há identificação e indicação da quantidade máxima de litros (05 litros é a 
quantidade máxima recomendada); 

2.1.3 Identifique o Extintor de Pó ou CO2 mais próximo do local de armazenamento; 

2.2 Separação 
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2.2.1 Observe se há materiais combustíveis (papel, gaze, fraldas e etc.) no armário que será 
armazenado o líquido inflamável; 

2.2.2 Caso exista material combustível, esvazie o armário para acondicionamento dos 
líquidos inflamáveis e direcione os materiais combustíveis para outro local; 

2.2.3 Nunca ultrapasse a capacidade máxima de 05 litros de líquido inflamável por armário 
em cada setor; 

 

2. ANEXOS 
 

 Etiqueta de identificação de local e capacidade máxima de litros (05L) por armário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E/OU MEDICAMENTOS 
 
 

OBJETIVO: 

Orientar a sequência de ações em ocorrências de derramamento de Produtos Químicos e/ou 
Medicamentos nas dependências do Hospital Pelópidas Silveira – HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Segurança do Trabalho 

2 

1 

3 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Produtos químicos e medicamentos merecem cuidados especiais em seu acondicionamento, 
manipulação e disposição final, requerendo acompanhamento em todas essas etapas. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. Aspectos gerais e principais definições 

Resíduos químicos contêm substâncias que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente. Dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade podem ser agrupados em: 

 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; anti-neoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imuno-moduladores; antirretrovirais (quando descartados 
por serviços de saúde), farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 
apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela 
Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

 Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

 Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

 Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004/2004 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Resolução 420/2004 Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (ANTT). 

De modo geral, nos rótulos dos produtos químicos existem símbolos impressos que dão ideia 
da periculosidade do mesmo.  

Em produtos fabricados antes de 1990, os símbolos podem não estar impressos.  

Informações sobre as características de cada produto podem ser encontradas nas Fichas de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) no site dos respectivos fabricantes. 

 

2. Transporte de produtos químicos e/ou medicamentos 

2.1 Retirada ou recebimento  

2.1.1 Antes de transportar qualquer produto químico e/ou medicamento, verifique a 
integridade do recipiente, as informações de segurança e as orientações do fabricante; 

2.1.2 Certifique-se que o recipiente está hermeticamente fechado e livre de qualquer 
vazamento; 

2.1.3 Caso identifique qualquer anomalia ou vazamento no recipiente, solicite a substituição 
e/ou providências no setor de retirada.  

2.2 Transporte 

2.2.1 Acondicione os recipientes com produtos químicos e/ou medicamentos de forma 
segura; 

2.2.2 Nunca transporte grande quantidade de recipientes com produtos químicos e/ou 
medicamentos 
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3. Kit de derramamento (itens e recomendações de uso) 
 

 
 
 

3.1 Onde localizar os kits de derramamento no HPS? 
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3.2 Usou seu kit de derramamento, necessita reposição? 

 Informe ao setor Segurança do Trabalho a ocorrência para ciência, 
recolhimento do recipiente (se mercúrio) e reposição dos itens utilizados (Ramal: 
830327 – email: hps.segtrab@hps.imip.org.br)  

 

3.3 Procedimentos de contenção utilizando o kit de derramamentos: 

3.3.1 Sinalização 

 Abra o Kit de derramamento rompendo a trava de segurança; 

 Remova a tampa plástica do kit; 

 Localize visualmente o Material de sinalização (Placas e Fita); 

 Ponha a Placa de sinalização (Cuidado Piso Molhado) de forma visível a uma 
distância de aproximadamente 01 (um) metro do local do derramamento; 

 Fixe a Fita zebrada (se necessário) da melhor forma possível. 

3.3.2 EPI 

 Calce o Propé; 

 Vista o Avental; 

 Ponha os Óculos de segurança; 

 Vista as Luvas látex. 

3.3.3 Contenção e recolhimento de produto químico e/ou medicamento derramado 

 Identifique se há cacos de vidro, materiais perfuro cortantes, embalagens ou 
recipientes com potencial para gerar cortes, perfurações, furos ou lacerações; 

 Caso exista quaisquer situações informadas no item acima, utilize a Escova e a Pá 
plástica para realizar a coleta dos respectivos materiais e acondicione os mesmos 
na caixa de perfuro cortante; 

 Utilize os materiais absorventes para conter o derramamento, distribua os papeis 
toalha sobre o produto químico e/ou medicamento, utilizando simultaneamente as 
Mantas absorventes para secar o máximo possível à superfície. 

3.3.4 Contenção e recolhimento de MERCÚRIO derramado 

 Consulte e siga o Item 6 (seis) MEDIDAS DE CONTROLE PARA 
DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO da FISPQ (Ficha de informações de 
segurança de produtos químicos) de MERCÚRIO que se encontra dentro da caixa 
plástica do Kit de derramamento;  

 Se possível, ventilar e interditar a área até a remoção do derramamento; 

 Identifique se há cacos de vidro, materiais perfuro cortantes, embalagens ou 
recipientes com potencial para gerar cortes, perfurações, furos ou lacerações; 

 Caso exista quaisquer situações informadas no item acima, utilize a escova e a pá 
plástica para realizar a coleta dos respectivos materiais e acondicione os mesmos na 
caixa de perfuro cortante; 

 Utilize a Seringa para recolher o máximo de Mercúrio na área da ocorrência; 

 Coloque um pouco de água dentro da garrafa existente no Kit de derramamento e 
em seguida coloque o conteúdo e a seringa contaminada no interior da mesma.      
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 Use os materiais absorventes para recolher outros vestígios de Mercúrio sobre a 
superfície, distribua os papeis toalha sobre o Mercúrio, utilizando simultaneamente as 
Mantas absorventes para secar o máximo possível. 

3.3.5 Destinação dos Resíduos 

3.3.5.1 Destinação dos Resíduos decorrentes de derramamento de Produtos 
químicos e/ou medicamentos. 

 Recolha todo material absorvente utilizado e acondicione dentro do saco 
plástico (infectante) existente dentro do kit, juntamente com todo material 
utilizado para a realizar a contenção; 

 Solicite a Empresa terceirizada de higienização, a limpeza da área da ocorrência 
(Ramal: 830352)  

3.3.5.2  Destinação dos Resíduos decorrentes de derramamento de Mercúrio 

 Recolha todo material absorvente utilizado e acondicione dentro do saco 
plástico (infectante) existente dentro do kit, juntamente com todo material 
utilizado para a realizar a contenção; 

 Solicite a Empresa terceirizada de higienização, a limpeza da área (Ramal: 
830352) com água e sabão e em seguida encerá-lo. 

 

3.4 Comunicado de ocorrência  

3.4.1 Comunicado de ocorrência de derramamento de Produtos químicos e/ou 
medicamentos. 

 Informe a Chefia imediata a ocorrência, para ciência.   

 Informe a Equipe de Segurança do Trabalho a ocorrência para ciência e reposição 
dos itens utilizados no Kit de derramamento. (Ramal: 830327 – 
hps.segtrab@hps.imip.org.br) 

3.4.2 Comunicado de ocorrência de derramamento de Mercúrio 

 Informe a Chefia imediata a ocorrência, para ciência, identificação do recipiente 
contendo o Mercúrio Vivo e solicitação de recolhimento pela Equipe de Segurança do 
Trabalho.   

 Informe a Equipe de Segurança do Trabalho a ocorrência para ciência, recolhimento 
do recipiente com o Mercúrio Vivo e reposição dos itens utilizados no Kit de 
derramamento. (Ramal: 830327 – hps.segtrab@hps.imip.org.br) 

3.4.3 Procedimento de Reposição do Kit de derramamento 

 A partir da comunicação de ocorrência de derramamento ao setor de Segurança do 
trabalho, será direcionado para o local da ocorrência o Kit de derramamento lotado na 
Sala de Segurança do trabalho para reposição imediata. 

 A equipe de Segurança do Trabalho fará a reposição dos consumíveis do kit de 
derramamento utilizados na ocorrência, sempre que disponíveis em estoque no 
almoxarifado Central. Caso contrário, será incluído no próximo pedido de compra 
segundo os trâmites de aprovação e processos nos outros setores envolvidos (Diretoria 
Administrativa/ Financeira, Setor de Compras, Setor Financeiro até o informe de 
recebimento pelo Almoxarifado Central). 
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III. DESOBSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E 

ROTAS DE FUGA 

 
 

OBJETIVO:  

Apresentar recomendações, exigências legais e responsabilidades no tocante ao livre acesso e 
desobstrução de Equipamentos de Emergência e Rotas de Fuga HPS. 

 

COMPETÊNCIA:  

Equipe de Segurança do Trabalho (SESMT) e QUALQUER COLABORADOR HPS; 

 

ABRANGÊNCIA:  

Geral 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Verificar as orientações e sinalizações de segurança, recomendar a guarda, armazenamento ou 
organização das áreas de trabalho observando as recomendações de livre acesso, rota de fuga 
em situação de emergência e desobstrução de portas corta fogo, escadas e equipamentos de 
prevenção e combate a incêndio HPS. 

 

 DESENVOLVIMENTO:  

Análise preliminar de risco (APR) na definição do local de leitos temporários e guarda de macas, 
cadeiras de rodas e outros equipamentos de suporte 

1. Antecipação e reconhecimento 

1.1.1 Observe a sinalização de segurança existente nas paredes e pisos; 

1.1.2 Identifique os Equipamentos de emergência e de combate a incêndio na área, circulação 
ou setor; 

1.1.3 Verifique a Saída de Emergência mais próxima e se a mesma está desobstruída; 

1.1.4 Confira se há quadros elétricos na área, circulação ou setor. 

1.2 Definição do local para leitos temporarios 

1.2.1 Oriente a locação de macas, cadeiras e poltronas para uso em leitos temporários 
tomando como referência a análise realizada no item 1.1 - ANTECIPAÇÃO E 
RECONHECIMENTO; 

1.2.2 Defina o espaço a ser utilizado pelos leitos temporários, sempre com o objetivo de não 
obstruir extintores, sinalizações de emergência, área de emergência delimitada no piso, portas 
corta fogo, caixas de hidrantes, escadas, elevadores, quadros elétricos e saídas de emergência. 

1.2.3 Evite o cruzamento de equipamentos de suporte (EX.: porta soro) nas circulações e 
próximo aos extintores, sinalizações de emergência, área de emergência delimitada no piso, 
portas corta fogo, caixas de hidrantes, escadas, elevadores, quadros elétricos e saídas de 
emergência. 
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1.2.4 Nunca utilize os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, bem como, os 
quadros elétricos como suporte para soro, medicamentos e/ou alimentos. 

1.3 Definição do local de guarda de macas, cadeiras de rodas e outros equipamentos. 

1.3.1 Nunca oriente a guarda de maca, cadeiras de rodas, poltronas, suporte de soro, 
resíduos e qualquer outro insumo, equipamento ou objeto em locais como: Caixas de escadas, 
por trás de portas conta fogo, escadas de emergência, hidrantes, acessos de serviço e/ou 
técnico, rotas de fuga e circulações. 

1.3.2 Busque sempre os locais aprovados e recomendados para guarda desse tipo de 
equipamento. 

1.3.3 Comunique sempre ao Gestor do setor e a Equipe de Segurança do trabalho qualquer 
modificação no Layout ou necessidade imediata para atendimento as demandas. 

 
Anexos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL NO HPS 

 
 

OBJETIVO: 

Estabelecer a rotina de utilização e descarte adequados dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) no Hospital Pelópidas Silveira (HPS) 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e demais 
profissionais que entrem em contato com o paciente no HPS 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Enfatizar a importância da utilização dos EPIs, com a finalidade de minimizar os riscos de 
infecção cruzada e promover a saúde do trabalhador HPS 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

1. Luvas de procedimentos 

2. Máscara cirúrgica 

3. Gorro ou touca 

4. Avental descartável 

5. Óculos de proteção 

6. Máscara N 95 / Proteção Facial Filtro -2 (PFF-2): O profissional utilizará em casos de infecção 
respiratória suspeita ou confirmada por microrganismos transmitidos por aerossóis. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

Sequência para colocar os EPIs: 

1. Reunir todos os EPIS necessários 

2. Realizar a higiene das mãos 

3. Colocar os EPIS seguindo a ordem: 

3.1 Vestir o avental descartável cobrindo toda a parte anterior do tórax, braços e punhos. 
Amarrar no pescoço e na cintura 

3.2 Colocar a máscara cirúrgica ou N95 fixando bem sobre o nariz e ajustando atrás da cabeça 

3.3 Colocar os óculos de proteção 

3.4 Calçar as luvas cobrindo o punho do avental descartável 

 

 

 

 

 

 

Sequência para retirar os EPIs: 

1. Retirar as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão 
oposta. Segure a luva removida com a outra mão enluvada 

1.1 Tocar a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem 
luvas) e retire a outra luva 

1.2 Desprezar as luvas no lixo infectante (saco branco) 

2. Observar a integridade do avental descartável. Caso NÃO haja perda da integridade, sujidade 
visível ou umidade retirá-lo iniciando pela parte externa posterior do pescoço, em seguida 
cintura e punhos de modo que a parte interna do avental não tenha contato com a parte 
externa. Armazená-lo adequadamente para que possa ser reutilizado por até 12 horas 

LEMBRE-SE: 

É TERMINANTEMENTE PROIBIDO CIRCULAR PELAS 

DEPENDÊNCIAS DO SETOR UTILIZANDO O AVENTAL 

DESCARTÁVEL E AS LUVAS DE PROCEDIMENTO, MESMO QUE 

ESTEJAM LIMPOS. 
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  2.1 Caso haja perda da integridade do avental descartável, sujidade visível ou umidade,  
retirar o avental dobrando-o de modo que a parte externa (contaminada) fique voltada para 
dentro e desprezá-lo no lixo infectante (saco branco). 

3. Higienizar as mãos 

4. Retirar os óculos de proteção 

5. Retirar máscara (sem tocar na parte interna) e desprezar no lixo comum (saco preto) 

6. Retirar Gorro ou touca e desprezar no lixo comum (saco preto) 

7. Higienizar as mãos 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS PARA COLOCAÇÃO DA MÁSCARA PFF-2 / N95 NO ROSTO: 

1. Segurar o respirador com a pinça nasal próximo às pontas dos dedos deixando as alças 
pendentes 

2. Encaixar o respirador sob o queixo 

3. Posicionar um tirante na nuca e o outro sobre a cabeça 

4. Ajustar a pinça nasal no nariz 

5. Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva 

6. Assistir o Módulo-PD específico no tema 

 

ETAPAS PARA RETIRADA DA PFF-2 / N95 DO ROSTO PARA PATÓGENOS QUE NÃO 
REQUEREM PRECAUÇÕES DE CONTATO: 

1. Segurar a PFF-2 comprimida contra a face, com uma das mãos, para mantê-la na posição 
original. Retirar o tirante posicionado na nuca (tirante inferior) passando-o sobre a cabeça 

2. Manter a PFF-2 em sua posição, retirar o outro tirante (tirante superior), passando-o sobre a 
cabeça 

3. Remover a PFF-2 da face, sem tocar a sua superfície interna com os dedos. Armazená-la em 
sua em embalagem original, mantendo seu formato, identificar a máscara colocando o nome do 
profissional e a data de abertura. Se bem acondicionada, deverá ser reutilizada pelo mesmo 
profissional, por até 15 dias 

 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 

EM CASOS DE CONTAMINAÇÃO DE QUALQUER 

EPI COM SECREÇÕES, FLUIDOS ORGÂNICOS E/OU 

SUJIDADE ESTE DEVERÁ SER DESPREZADO NO 

LIXO INFECTANTE (SACO BRANCO) 

LEMBRE-SE: 

EM CASOS DE PERDA DA INTEGRIDADE, PRESENÇA DE 

SUJIDADE VISÍVEL, FALHA NA VEDAÇÃO OU DESGASTE 

DOS TIRANTES, A MÁSCARA PFF-2 DEVERÁ SER 

DESCARTADA NO LIXO INFECTANTE (SACO BRANCO) 
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Pauta de Conduta 
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