
 

 

  

 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO       

PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO 

SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Edição 

 

Salvador, Bahia 

Outubro 2019 

 

 



 
  
 

2 
 

PREFEITO 

Antônio Carlos Peixoto Magalhães Neto 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Leonardo Prates 

 

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Maria Lucimar Alves de Lira Rocha 

 

DIRETORA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Zaida de Barros Melo 

 

COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Adriana Cerqueira Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

3 
 

 
 
 
 

Grupo de Trabalho com revisão do Protocolo Operacional Padrão - POP                 

nº 002/2013 

 

Alessandra de Oliveira Vieira Barreto  

Adriana Cerqueira Miranda  

Alexandro Gesner Gomes dos Santos  

Rosicleide Araújo Freitas Machado  

Valdete Leide Surlo  

Welder Pinheiro de Araújo  

Alexsandra Moura Leitão da Silva  

Lyvia Mirelle Carneiro de França  

Ana Paula Oliveira Guerrieri  

Ricardo Nogueira Araújo  

Ana Paula Oliveira Braga  

Carla Francisca Andrade Pontes 

Rejane Lima Alves Santos  

Vivian Mitiko Queiroz Lima  

Ingrid Jamille Teixeira de Carvalho Nascimento  

 

 

REVISÃO 

Adriana Cerqueira Miranda  

Alessandra de Oliveira Vieira Barreto  

Alexandro Gesner Gomes dos Santos  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 
  
 

4 
 

SUMÁRIO 

I. APRESENTAÇÃO                                                                                                         7 

II. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO  

ÁREA 1 – ACOLHIMENTO 
 
POP 01 - ACOLHIMENTO 

8 

ÁREA 2 - HIGIENE E ANTISSEPSIA 8 

POP 02 - PRECAUÇÕES PADRÃO 10 

POP 03 - TÉCNICA DE HIGIENE SIMPLES DAS MÃOS 

POP 04 - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO 

ALCOÓLICA                                                                                                                         

11 

13 

POP 05 - TÉCNICA DE CALÇAR LUVAS ESTÉREIS 15 

ÁREA 3 - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO 17 

POP 06 - TÉCNICA DE LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL 17 

POP 07 - TECNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALMOTOLIAS 20 

POP 08 - TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE NEBULIZADORES 

POP 09 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBU COM HIPOCLORITO 

POP 10 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO 

21 

23 

25 

P0P 11 - SALA DE UTLIDADES/ EXPURGO 27 

POP 12 - PREPARO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO 

POP 13 - TESTE COM INDICADOR BIOLÓGICO 

28 

30 

POP 14 - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL 32 

POP 15 - GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 34 

ÁREA 4 - ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 35 

POP 16 - ORGANIZAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS CLÍNICOS 35 

POP 17 - CONSULTÓRIOS SAÚDE DA MULHER 

POP 18 - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 

POP 19 - CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE 

TUBERCULOSE E HANSENÍASE      

36 

37 

 

38 

POP 20 - SALA DE PROCEDIMENTOS 

POP 21 - CONFERÊNCIA DA MALETA DE EMERGÊNCIA 

40 

42 

POP 22 - LAVAGEM AURICULAR 

POP 23 - TAMPONAMENTO NASAL 

POP 24 - AFERIÇÃO DE ESTATURA 

44 

48 

50 

POP 25 - AFERIÇÃO DE PESO 52 

POP 26 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR 54 

POP 27- AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 56 



 
  
 

5 
 

POP 28 - AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 59 

POP 29 - MEDIDA DE PERÍMETRO CEFÁLICO 61 

POP 30 - MEDIDA DE PERÍMETRO TORÁCICO 62 

POP 31 - MEDIDA DE CIRCUNFÊRENCIA ABDOMINAL 63 

POP 32 - COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO 65 

POP 33 - COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO 

PEZINHO).  

69 

POP 34 -  COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM PRE-NATAL (TESTE DA 

MAMÃE 

72 

POP 35 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 

POP 36 - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA 

POP 37 - PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

74 

76 

78 

POP 38 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA 80 

POP 39 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INALATÓRIA 82 

POP 40 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRADÉRMICA 84 

POP 41 - ADMINISTRAÇÃO DEMEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR 86 

POP 42 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA 88 

POP 43 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OCULAR 90 

POP 44 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL 92 

POP 45 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OTOLÓGICA 94 

POP 46 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA NASAL 

POP 47 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA VAGINAL 

POP 48 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA RETAL 

96 

98 

100 

POP 49 - SALA DE COLETA 103 

POP 50 - COLETA DE ESCARRO 

POP 51 - COLETA DE MATERIAL DESCARGA PAPILAR 

104 

107 

POP 52 - CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO 109 

POP 53 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 113 

POP 54 - SONDAGEM NASOGÁSTRICA 117 

POP 55 - SALA DE CURATIVOS 

POP 56 - RETIRADA DE PONTOS 

POP 57 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO 

POP 58 - DRENAGEM DE ABSCESSO 

POP 59 - REMOÇÃO DE UNHA - CANTOPLASTIA 

119 

121 

124 

126 

128 

POP 60 - CURATIVO LESÃO FECHADA 130 

POP 61 - CURATIVO LESÃO ABERTA 133 



 
  
 

6 
 

POP 62 - CURATIVO COM AGE (ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS) 136 

POP 63 - CURATIVO COM HIDROGEL SEM ALGINATO (SOLOSITE) 139 

POP 64 - CURATIVO COM COLAGENASE 142 

POP 65 - CURATIVO COM HIDROGEL COM ALGINATO (SAF-GEL) 145 

POP 66 - CURATIVO COM GAZE ESTÉRIL COM PHMB 0,2% (KERLIX) 148 

POP 67 - CURATIVOCOM HIDROFIBRA COM PRATA (AQUACEL Ag) 151 

POP 68 - CURATIVO COM IODO CADEXOMERO (IODOSORB) 155 

POP 69 - CURATIVO COM GAZE NÃO ADERENTE COM PETROLATUM 158 

POP 70 - CURATIVO COM ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO 

(ALLEVYN) 

POP  71 - CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO DE PRATA (BIATAIN) 

161 

 

164 

POP 72 - CURATIVO DE FERIDA INFESTADA POR MIÍASE  

POP 73 - CURATIVO BOTA DE UNNA 

167 

169 

POP 74 - CURATIVO COM SULFADIAZINA DE PRATA A 1% 

POP 75 - CURATIVO COM TALA GESSADA 

173 

176 

POP 76 - ORGANIZAÇÃO DA SALA DE VACINA 178 

POP 77 - ADMINISTRAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS (IB) 180 

POP 78 - LIMPEZA DA SALA DE VACINAÇÃO 181 

POP 79 - USO DAS CAIXAS TÉRMICAS 183 

POP 80 - REMOÇÃO DE IB ACONDICIONADOS EM FRASCO-AMPOLA COM 

TAMPA DE BORRACHA 

185 

POP 81 - RECONSTITUIÇÃO DE IB APRESENTADOS SOB A FORMA 

LIOFILIZADA 

186 

POP 82 - ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A 

POP 83 - TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 - HIV TRILINE BIOCLIN  

POP 84 - TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 – TESTE BIOEASY STANDAR 

DIAGNOSTIC  

POP 85 - TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 – HIV1/2 BIO-MANGUINHOS  

POP 86 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS – ALERE SÍFILIS 

POP 87 -  TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B – VIKIA HBSAG 

POP 88 -TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B – BIOCLIN 

POP 89 - TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C – ALERE HCV        

 
 

187 

189 

191 

 

193 

195 

197 

199 

201 

III. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 203 

 

 



 
  
 

7 
 

 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 
 

 

 

O presente instrumento trata-se de uma revisão do Protocolo Operacional Padrão, criado em 

2016, no âmbito desta Secretaria Municipal de Saúde, onde foram agregado novos 

procedimentos, de acordo com a realidade do munícipio de Salvador.  Vem com o propósito de 

padronizar as ações dos profissionais e sistematizar a assistência a ser prestada ao usuário, 

além de fornecer subsídios para implementação desta assistência nas Unidades Básicas de 

Saúde deste município. Deverá ser utilizado pelos profissionais que atuam na rede para consulta, 

buscando a melhor forma de executar os procedimentos do cotidiano na assistência. 

O Procedimentos Operacionais Padrão (POP), é um documento relacionado ao 

gerenciamento dos processos de trabalho nas Unidades de Saúde e são procedimentos escritos 

de forma clara e objetiva que estabelecem instruções sequenciais para a realização de ações 

rotineiras e específicas e visam a garantia da uniformidade, eficiência e coordenação efetiva de 

atividades realizadas. Busca-se através destes melhorar a qualidade do atendimento prestado 

em nossas Unidades de Saúde, visando oferecer ao cidadão um atendimento de qualidade e 

excelência, que é o nosso maior objetivo como gestão de saúde.  

Utilizando de referências bibliográficas preconizadas pelo Ministério da Saúde, tem o objetivo 

de proporcionar maior segurança para os profissionais da rede. 

Este documento estará sujeito a modificação de acordo com as atualizações bibliográficas, 

recomendações do Ministério da Saúde, assim como, evolução de materiais e técnicas a serem 

utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. 

O documento estará disponível a todos aquele que tenham interesse em contribuir para o 

aprimoramento e fundamentações dos procedimentos a serem adotados nas práticas dos 

profissionais de saúde da rede municipal. 

 
A COMISSÃO ORGANIZADOR 
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II. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

ÁREA 1 –ACOLHIMENTO 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 01 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

EXECUTANTE: Todos os profissionais das Unidades de Atenção Primária à Saúde; 

classificação de risco - enfermeiros (as) 

 

 

OBJETIVO: Humanizar o atendimento e classificar, mediante protocolo, as queixas dos 

usuários que demandam as Unidades Básicas de Saúde, visando identificar suas 

necessidades de atendimento mediato ou imediato. 

 

Recursos necessários:  

 Algodão 

 Álcool a70% 

 Balança adulto e infantil 

 Estetoscópio;  

 Glicosímetro 

 Canetas, marcador de texto ou lápis de cor 

 Luvas de procedimento de látex 

 Mesa clínica;  

 Máscaras; 

 Receituário 

 Tensiômetro 

 Termômetro digital 

 

Descrição do procedimento: 
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1. Atender com cordialidade, identificando-se ao paciente e/ou acompanhante.  

2. Informar ao paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento.  

3. Lavar as mãos antes e após o atendimento, conforme POP Nº 03, e/ou higienizar 

com álcool 70%.  

4. Realizar a escuta qualificada ao paciente e/ou acompanhante.  

5. Verificar/ avaliar os sinais vitais 

6. Realizar a classificação de risco, ofertando o cuidado de acordo com as 

necessidades e tempo adequado para o atendimento (mediato ou imediato), 

sinalizando na ficha do paciente a cor relacionada a sua classificação 

7.  Encaminhar para o atendimento conforme a classificação de risco (seguir fluxo da 

classificação de risco, em anexo). 
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ÁREA 2 - HIGIENE E ANTISSEPSIA 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 02 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
PRECAUÇÕES PADRÃO 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnicos de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal, Cirurgião 

Dentista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Laboratório. 

 

OBJETIVO: Garantir a proteção individual e a prevenção das infecções relacionadas à 

assistência à saúde. 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos antes e depois de qualquer procedimento.  

2. Usar luvas quando houver risco de contato com sangue e secreções corporais, mucosas 

ou lesão de pele de qualquer usuário,  

3. Usar jaleco ou avental quando houver risco de contaminação do uniforme com sangue e 

secreções corporais do usuário, 

4. Usar máscara, gorro e protetor de olhos quando houver risco de respingos de sangue e 

secreções na face. 

5. Desprezar agulhas e instrumentos cortantes em caixas perfurocortante e nunca 

reencapar agulhas. 

Observações: 

 A Higiene das mãos compreende as técnicas de Higiene simples das mãos (POP 03) 

eFricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica (POP 04) 

 A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) veda o uso de adornos nos serviços de saúde 

bem como o uso de calçados abertos. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 03 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TÉCNICA DE HIGIENE SIMPLES DAS MÃOS 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnicos de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal, Cirurgião 

Dentista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Laboratório. 

 

OBJETIVO: Garantir a higienização das mãos, através da remoção de sujidades e redução 

dos microorganismos evitando a transmissão de infecções. 

Recursos necessários: 

 Papel toalha; 

 Pia com torneira e água limpa; 

 Sabão líquido; 

 

Descrição do procedimento: 

1. Retirar os adornos (anéis, pulseiras, relógio) das mãos e antebraços; 

2. Abrir a torneira e molhar as mãos, sem encostar na pia; 

3. Ensaboar as mãos, friccionando-as no mínimo por 30 segundos conforme a sequência: 

3.1. Palma contra palma, realizando movimentos circulares; 

3.2. Palma direita sobre o dorso da mão esquerda com os dedos entremeados e 

vice-versa; 

3.3. 3.3.Palma contra palma, friccionando a região interdigital com os dedos 

entremeados; 

3.4. Dedos semifechados em gancho da mão esquerda contra a mão direita e vice-

versa; 

3.5. Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-

se de movimento circular e vice-versa; 

3.6. Movimento circular para frente e para trás friccionando as polpas digitais e 

unhas da mão direita sobre a palma da mão esquerda e vice-versa 

3.7. Lavar os punhos de uma mão com o auxílio da outra; 



 
  
 

12 
 

4. Enxaguar as mãos retirando totalmente o resíduo de sabão, iniciando com os dedos 

voltados para cima para que a água escorra pelos punhos; 

5. Enxugar com papel toalha, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos; 

6. No caso de torneiras de fechamento manual, fechar a torneira com papel toalha; 

7. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 

Observações 

 A duração de todo o procedimento deve durar de 40 a 60 segundos; 

 Os cinco momentos certos para higienização das mãos compreendem: antes de 

tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após o risco de 

exposição a fluidos corporais ou excreções, após tocar o paciente e após tocar 

superfícies próximas ao paciente. 

 Mantenha as unhas naturais, curtas e limpas.  Vale ressaltar que esmaltes na cor 

escura e unhas postiças dificultam a visualização de sujidades e a execução 

correta da higienização das mãos 

 A NR 32 veda o uso de adornos no ambiente de trabalho. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 04 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TÉCNICA DE FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnicos de Enfermagem, Auxiliar/Técnicos de Saúde Bucal, 

Cirurgião- Dentista, Enfermeiro, Médico e Técnicos de Laboratório. 

 

OBJETIVO: Garantir a higienização das mãos ao reduzir a carga microbiana prevenindo a 

transmissão de infecção 

Recursos necessários: 

 Preparação alcoólica em gel a 70%, 

 Preparação alcóolica na forma líquida entre 60% a 80% 

 

Descrição do procedimento: 

1 Retirar os adornos (anéis, pulseiras, relógio) das mãos e antebraços; 

2 Aplicar o Álcool Gel a 70 % ou o Álcool Líquido entre 60 a 80% nas mãos secas e em 

concha, friccionando-as no mínimo de 20 a 30 segundos conforme a sequência: 

2.1. Palma contra palma, realizando movimentos circulares; 

2.2. Palma direita sobre o dorso da mão esquerda com os dedos entremeados e vice-

versa; 

2.3.Palma contra palma, friccionando a região interdigital com os dedos entremeados; 

2.4. Dedos semifechados em gancho da mão esquerda contra a mão direita e vice-

versa; 

2.5 Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se 

de movimento circular e vice-versa; 

2.6 Movimento circular para frente e para trás friccionando as polpas digitais e unhas 

da mão direita sobre a palma da mão esquerda e vice-versa; 

2.7 Esfregar os punhos de uma mão com o auxílio da outra; 

      3   Com as mãos secas considera-se o procedimento finalizado. 
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Observações 

  

 Esta técnica não remove sujidades; 

 Ela pode substituir a higienização com água e sabonete líquido desde que as 

mãos não estejam visivelmente sujas; 

 Mantenha as unhas naturais, curtas e limpas. Vale ressaltar que esmaltes na 

cor escura e unhas postiças dificultam a visualização de sujidades e a execução 

correta da higienização das mãos; 

 A NR 32 veda o uso de adornos no ambiente de trabalho. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 05 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TÉCNICA DE CALÇAR LUVAS ESTÉREIS 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal, Cirurgião 

Dentista, Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVOS: Garantir a proteção individual do profissional de saúde, prevenir a contaminação 

dos materiais estéreis, procedimentos cirúrgicos, invasivos e a transmissão de infecções.  

Recursos necessários: 

 Luva estéril de tamanho adequado; 

 Papel toalha; 

 Pia com torneira e água limpa e 

 Sabão líquido 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Selecionar o tamanho correto da luva a ser utilizada, examinar a integridade da 

embalagem e a data de validade; 

3.  Abrir a embalagem externa da luva estéril, descartando-a no lixo reciclável;  

4. Colocar a embalagem interna com a luva estéril em cima do balcão ou pia de inox, 

higienizados;  

5. Abrir a embalagem interna da luva estéril utilizando a aba própria para não 

contaminar;  

6. Segurar com o indicador e polegar da mão não dominante a aba dobrada no punho 

da luva e introduzir a mão dominante, calçando-a sem tocar na parte estéril da luva, 

que deverá estar com os dedos direcionados para baixo;  

7. Estique a palma da mão enluvada com o polegar abduzido e introduza os quatro 

dedos da mão entre a dobra da aba da outra luva. Permaneça segurando-a e 

promovendo a abertura do espaço para introduzir a outra mão; 
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8. Após a colocação da segunda luva, ajeitar as luvas, entrelaçar as mãos acima do 

nível do punho. Os punhos da luva costumam descer após a aplicação. Certificar se 

de tocar somente os lados estéreis; 

9. Ter o cuidado de não tocar em nenhuma parte do corpo e/ou objetos após o 

calçamento das luvas para evitar a contaminação, podendo cruzar as mãos até que 

se realize algum procedimento; 

10. Retirar as luvas estéreis após o uso pela borda externa da luva da mão não 

dominante em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, Pegue 

cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos. À medida 

que puxar você estará colocando a luva ao avesso Continue puxando a dobra até 

que a luva esteja quase que totalmente removida, mantendo-a segura na palma da 

mão dominante;  

11.  Escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece. 

Continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que quase metade do dedo 

esteja sob a luva. Gire o seu dedo a 180º e puxe a luva ao avesso e em direção à 

ponta dos seus dedos. À medida que fazer isso a primeira luva será contida dentro 

da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso. 

12. Pegue as luvas firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que 

estava inicialmente tocando sua mão e as despreze na lixeira de resíduo 

contaminado (saco branco);  

 

Observações 

 O uso das luvas não substitui a higiene das mãos, o que deve ocorrer antes e após a 

retirada das mesmas. 

 A luva estéril está indicada para procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos 

(cateterismo vesical) e em curativos que necessitem de técnica estéril na ausência de 

pinças estéreis.  
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ÁREA 3 - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. 

 

 

  

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 06 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

TÉCNICA DE LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal 

OBJETIVO: Garantir as etapas do processo de esterilização, remover sujidades, reduzir a 

carga microbiana e manter a preservação dos instrumentais. 

 

Recursos necessários: 

 Bacia, caixa plástica com tampa, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível 

com a quantidade de material; 

 Compressas não-estéreis ou pano limpo e macio; 

 Detergente enzimático; 

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos, luvas de autoproteção); 

 Escova de cerdas duras e finas e 

 Pia com torneira e água limpa. 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Manipular o material cuidadosamente evitando batidas ou quedas; 

4. Separar as pinças de pontas traumáticas e lavar separadamente, evitando acidentes;  

5. Imergir o instrumental aberto na solução de água e detergente (conforme orientação do 

fabricante), para remoção dos resíduos de matéria orgânica, em recipiente devidamente 

tampado;  

6. Observar para que o instrumental mais pesado e maior fique sob os pequenos e leves; 

7. Lavar o instrumental peça por peça, cuidadosamente com escova, realizando 

movimentos no sentido das serrilhas. Dar atenção especial para as articulações, 

serrilhas e cremalheiras; 
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8. Enxaguar rigorosamente o instrumental em água corrente, abrindo e fechando as 

articulações; 

9. Enxugar as peças com compressa não estéril ou pano limpo e macio, em toda a sua 

extensão, dando especial atenção para as articulações, serrilhas e cremalheiras. 

10.Inspecione os instrumentais assegurando que estejam visivelmente limpos, sem 

avarias, caso contrário realize a limpeza novamente ou encaminhe para a manutenção 

e/ou descarte. 

10. Acondicionar os instrumentais apropriados para uso na área de preparo e esterilização; 

11. Manter a sala em ordem 

 

Observações: 

 A qualidade da água deve ser assegurada através de certificados emitidos por 

empresas apropriadas periodicamente. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 07 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALMOTOLIAS 

 
EXECUTANTE: Enfermeiro, Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde 

Bucal. 

OBJETIVOS: Reduzir a carga microbiana das almotolias, prevenir a contaminação das 

soluções fracionadas, promover um assistência livre de danos. 

Recursos necessários: 

 Balde ou bacia com tampa  

 EPI (avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas); 

 Hipoclorito de sódio a 1% ou 2%. 

 Pia com torneira e água limpa; 

 Solução de água e detergente. 

 01 esponja macia de limpeza; 

 01 escova de mamadeira 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs;  

3. Levar as almotolias à pia do expurgo; 

4. Retirar as etiquetas de identificação das embalagens; 

5. Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia; 

6. Lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a 

esponja de limpeza; 

7. Usar o mesmo processo internamente utilizando a escova de mamadeira; 

8. Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente; 

9. Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre o pano limpo e seco, retirando o 

excesso de água; 

10. Para desinfecção química, imergir as almotolias em solução de hipoclorito a 1% ou 

2% (20 ml de hipoclorito e 980 ml de água destilada) por 30 minutos; 
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11. Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água 

corrente e deixar escorrer sobre pano limpo e seco e aguardar até secar 

completamente; 

12. Trocar as luvas para reabastecer, preencher as almotolias até, no máximo, 2/3 da sua 

capacidade; 

13. Colar as etiquetas nas almotolias identificando o tipo de solução, concentração, data 

do envase e da validade e nome do responsável pelo fracionamento. 

14. Deixar o expurgo limpo e em ordem;  

15. Retirar os EPI’s e realizar a Técnica de Higiene Simples das Mãos (POP 02) 

16. Registrar em livro próprio a data, a solução fracionada, a quantidade de almotolias 

processadas e assinar. 

17. Distribuir as almotolias nos setores necessários; 

18. As almotolias vazias deverão ser acondicionadas em local limpo e seco. 

 

 

Observações: 

 Procedimento realizado após o término da solução ou no máximo a cada 07(sete) dias 

e quando almotolia estiver sem identificação. 

 Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 08 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE NEBULIZADORES 

 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

 
OBJETIVO: Reduzir a carga microbiana dos nebulizadores (máscara, copinhos, cachimbo, 

extensão e traquéia); prevenir a contaminação das soluções/ medicações que serão 

utilizadas, promover um assistência livre de danos 

 

Recursos necessários: 

 Balde ou bacia plástica de cor escura, sem transparência e com tampa. Não usar 

recipientes metálicos; 

 Compressas não estéreis ou panos limpos e secos; 

 Embalagens individuais, 

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção – cano 

longo e de borracha); 

 Hipoclorito de sódio a 1% ou 2%; 

 Recipiente com tampa; 

 Seringa de 20ml, sem rosca e 

 Solução de água e detergente neutro; 

 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs (atentar para tamanho da luva para que os membros não 

fiquem desprotegidos e entrem em contato com sujidade e soluções); 

3. Realizar a pré-lavagem do material quando houver resíduos; 

4. Desconectar as peças, lavando cada uma cuidadosamente com água e detergente; 
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5. Injetar a solução de água e detergente na luz do tubo com ajuda de uma seringa de 

20ml; 

6. Enxaguar o tubo com água corrente, usando o mesmo processo anterior para parte 

interna; 

7. Colocar para escorrer ou secar com ar comprimido; 

8. Enxaguar as demais peças rigorosamente interna e externamente; 

9. Deixar escorrer sobre um pano limpo, completar a secagem manualmente se 

necessário; 

10. Imergir todas as peças em solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos ou hipoclorito 

a 2% por 60 minutos (diluição – 20 ml de cloro a 1% + 980 ml de água destilada) no 

recipiente opaco e com tampa. 

11. Retirar as peças da solução com luvas de procedimento e/ou pinça longa; 

12. Enxaguar as peças rigorosamente em água corrente; 

13. Secar com pano limpo e seco; 

14. Guardar as peças montadas em recipiente com tampa (as máscaras devem ser 

acondicionadas em embalagens individuais, devidamente identificadas com data de 

desinfecção e validade. A cada 7 dias deve ser realizada desinfecção do material, 

independentemente de seu uso); 

15. Desprezar a solução de hipoclorito, no final do dia e enxaguar e secar o recipiente; 

16. Retirar os EPI’s e realizar a Técnica de Higiene Simples das Mãos (POP 02) 

17. Registrar em livro próprio a data, a solução fracionada, a quantidade de almotolias 

processadas e assinar 

18. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 09 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBU COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

 
OBJETIVO: Garantir a limpeza e desinfecção ambu após cada uso 

 

Recursos necessários: 

 Ambu;  

 Avental; 

 Compressa limpa e seca;  

 Detergente neutro ou enzimático;  

 Escova;  

 Luvas;  

 Óculos; 

 Recipiente próprio com tampa para o desinfetante,  

 Solução de hipoclorito 1%,  

 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs (atentar para tamanho da luva para que os membros não 

fiquem desprotegidos e entrem em contato com sujidade e soluções); 

3. Realizar a pré-lavagem do material quando houver resíduos; 

4. Desmontar o ambu; 

5. Lavar com detergente neutro ou enzimático com auxílio da escova  

6. Enxaguar com água corrente;  

7. Secar com compressa limpa e seca e, se necessário, utilizar o auxílio de ar 

comprimido; 

8. Imergir máscara e conexões totalmente em solução de hipoclorito a 1% por 30 

minutos em recipiente próprio com tampa para desinfetante; 

9. Enxaguar abundantemente com água corrente interna e externamente; 
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10. Secar com compressas limpas e secas ou com ar comprimido; 

11. Verificar a montagem do ambu e funcionamento; 

12. Armazenar protegido da poeira em sacos plásticos; 

13. Rotular com data da limpeza e assinatura do funcionário; 

14. Desprezar a solução de hipoclorito, lavar o recipiente, enxaguar e secar. 

15. Retirar os EPI’s e realizar a Técnica de Higiene Simples das Mãos (POP 02) 

16. Registrar em livro próprio a data, a solução fracionada, a quantidade de almotolias 

processadas e assinar 

 

Observação: 

 A desinfecção é válida por 30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

25 
 

 
  

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 10 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

 
OBJETIVO: Garantir a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio após 

cada uso 

 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70% 

 Ambu;  

 Avental; 

 Compressa limpa e seca ou gaze não estéril;  

 Detergente neutro; 

 EPI’s (luvas de procedimento, óculos e máscara) 

 Escova;  

 Luvas;  

 Óculos; 

 Recipiente próprio com tampa para o desinfetante,  

 Solução de hipoclorito 1%. 

 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Desmontar todo o conjunto do laringoscópio e retirar as pilhas; 

4. Limpar o cabo do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão; 

5. Remover o sabão com gaze umedecida em água; 

6. Seque o cabo com gaze seca;  

7.  Friccione com álcool a 70% no cabo por 20 a 30 segundos; 

8.  Limpe a lâmina do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão; 
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9. Enxágue abundantemente com água corrente;  

10.  Seque a lâmina com gaze seca sem deixar umidade ao redor da lâmpada; 

11.  Umedeça uma gaze com álcool a 70% e friccione na lâmina por 20 a 30 segundos;  

12.  Monte o laringoscópio, teste o seu funcionamento e certifique-se que não há 

sujidade ou umidade;  

13. Guarde o laringoscópio protegido em saco plástico ou recipiente com tampa; 

14. Retirar os EPI’s e realizar a Técnica de Higiene Simples das Mãos (POP 02) 

15. Registrar em livro próprio a data, a solução fracionada, a quantidade de almotolias 

processadas e assinar 

16. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 11 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal. 

 
OBJETIVO: Organizar o trabalho dos profissionais envolvidos na execução de 

procedimentos contaminados na área do expurgo. 

 

Recursos Necessários: 

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção – cano 

longo e de borracha.) 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Fazer desinfecção das bancadas com álcool a 70% a cada turno e quando necessário; 

4. Receber todo o material contaminado conferindo rigorosamente; 

5. Observar: limpeza, integridade e se o mesmo está completo; anotar em impresso 

próprio (livro de registro ou ocorrência) as alterações encontradas; 

6. Efetuar a limpeza e / ou desinfecção do material conforme rotina do setor; 

7. Preparar soluções e recipientes que serão usados para desinfecção de material; 

8. Encaminhar o material para a área de Preparo;  

9. Manter a sala em ordem 

 

Observações: 

 Solicitar orientação do enfermeiro/cirurgião - dentista sempre que houver dúvida no 

desenvolvimento das atividades. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 12 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
PREPARO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiros e Auxiliar/Técnico de Saúde 

Bucal. 

 

OBJETIVO: Organizar o processo de trabalho do profissional na área de secagem e preparo 

de materiais e instrumentais. 

 

Recursos Necessários: 

 Álcool a 70% 

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de cano longo e de 

borracha) 

 Sabão líquido  

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Realizar desinfecção das mesas, bancadas, estantes, e armários com álcool a 70% antes 

de iniciar as atividades; 

4. Verificar a quantidade de material necessário à execução das atividades e solicitar a 

reposição; 

5. Receber o material proveniente do Expurgo selecionando as peças de acordo com o 

pacote a ser feito, conferindo a limpeza e integridade; 

6. Identificar e confeccionar e os pacotes conforme a técnica do envelope; 

7. Identificar os pacotes colocando no rótulo: 

 Sigla da unidade; 

 Nome do pacote de acordo com a padronização; 

 Data da esterilização (será preenchido quando for esterilizado); 

 Número do lote (será preenchido quando for esterilizado); 

 Validade (será preenchido quando for esterilizado); 

 Assinatura legível do funcionário que preparou o pacote. 
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8. Fixar o rótulo no pacote, em local visível e plano, observando para que a fita teste não 

cubra a identificação. 

9. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: POP 13 Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE COM INDICADOR BIOLÓGICO 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Auxiliar/ Técnico de Consultório 

Odontológico. 

OBJETIVO: Monitorar a primeira carga do dia para certificar a eficácia do processo de 

esterilização, demonstrando a destruição dos microorganismos frente aos processos. 

 

Recursos necessários: 

 01 ampola de indicador biológico específico para o equipamento 

 EPI’s (jaleco, avental, sapato fechado, máscara descartável, touca descartável, 

luvas de proteção térmica); 

 Impressos específicos para registro e 

 Pacote desafio. 

 

 

Descrição do procedimento:  

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Iniciar a limpeza antes da primeira carga do dia;  

4. Colocar o indicador biológico no centro geométrico do pacote desafio da carga a ser 

processada identificando a data e o lote;  

5. Posicionar o pacote desafio com indicador biológico alternado o local da autoclave a 

ser colocado entre o fundo e o meio e a frente;  

6. Carregar o autoclave e iniciar o ciclo.  



 
  
 

31 
 

7. Após o termino da carga retirar cuidadosamente o indicador biológico do pacote 

desafio, fechar a ampola que deve ser quebrada permitindo que o meio de cultura entre 

em contato com a fita do bacilo;  

8. Incubar ampola processada junto com ampola teste por um período de 24h;  

9. Após 24h proceder à leitura das ampolas e etiquetas. Observar coloração das 

ampolas lilás para negativo e amarelo para positivo. Anotar dados em impresso próprio 

colando etiqueta da ampola que deve estar com fita termosensível 20 escurecida para 

ampola autoclavada e roda para ampola teste.  

10. Desprezar ampolas em lixo específico para risco biológico.  

Manter a sala em ordem 

 

Observação: 

 

• O monitoramento com indicador biológico deve ser realizado 01 vez por dia ou após 

manutenção do autoclave. Em caso de manutenção registrar o motivo do teste em 

impresso próprio. A cada teste deve ser o rodizio do local do autoclave em frente, meio 

e fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 14 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Auxiliar /Técnico de Saúde Bucal. 

 
OBJETIVO: Organizar o processo de trabalho do profissional da área de esterilização. 
 
 

Recursos Necessários: 

 Álcool a 70%; 

 EPI (jaleco, touca e luvas de procedimento) 

 Sabão líquido  

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Fazer limpeza da autoclave, conforme recomendação do fabricante; 

4. Passar álcool a 70% em toda a superfície dos móveis e bancadas; 

5. Controlar o funcionamento da autoclave, registrando todos os parâmetros de cada ciclo 

da esterilização, verificando se o processo está dentro do padrão estabelecido; 

6. Registrar no rótulo do material a data da esterilização, validade e o nome do profissional 

executante; 

7. Montar a carga de acordo com as orientações básicas: 
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8. Utilizar cestos de aço para acondicionar os pacotes; 

9. Observar o tamanho do pacote e adequá-lo ao tamanho do cesto; 

10. Colocar os pacotes na posição vertical, dentro dos cestos ou no rack; 

11. O material não deve entrar em contato com as paredes da câmara; 

12. Deixar espaço entre um pacote e outro para permitir a penetração do vapor; 

13. Posicionar os pacotes pesados na parte inferior do rack; 

14. Colocar os materiais: bacias, vidros e cubas com a abertura voltada para baixo; 

15. Utilizar no máximo 85% da capacidade da autoclave; 

16. Colocar na autoclave os pacotes com os testes biológicos no primeiro ciclo diariamente; 

17. Entreabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 15 minutos 

para retirar o material; 

18. Após o esfriamento dos pacotes, observar: 

 Modificação ocorrida na coloração da fita teste, para autoclave a vapor; 

 Preenchimento do rótulo; 

 Integridade do pacote 

19. Solicitar orientação do enfermeiro ou cirurgião – dentista sempre que houver dúvidas 

na execução das atividades; 

20. Manter a sala em ordem. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 15 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal. 

 

OBJETIVO: Organizar o processo de trabalho do profissional da área de guarda e distribuição 

de materiais. 

 

Recursos Necessários: 

 Álcool a 70%; 

 EPI (jaleco, touca e luvas de procedimento) 

 Sabão líquido 

Descrição do procedimento: 

1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

2. Paramentar-se com os EPIs; 

3. Realizar a desinfecção dos armários, bancadas, das estantes e suportes livres, com 

álcool a 70% diariamente e sempre que necessário; 

4. Guardar o material após o esfriamento, no local identificado; 

5. Conferir e fornecer o material embalado em saco plástico aos setores nos horários 

padronizados; 
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ÁREA 4 - ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 16 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ORGANIZAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS CLÍNICOS 

 

EXECUTANTE: Assistente administrativo, chefia /gerência e profissionais de nível superior 

 

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento dos consultórios clínicos. 

Descrição do procedimento: 

1. Verificar a limpeza da sala a cada início do expediente e solicitar ao profissional de 

higienização a realização de limpeza concorrente (que consiste na higienização 

diária, objetivando a manutenção do asseio, reposição de materiais de consumo 

como: sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, saco para lixo), caso necessário; 

2. Checar o funcionamento dos equipamentos da sala: balança, negatoscópio 

chamando a manutenção se necessário e comunicando a chefia/gerente 

3. Encaminhar espéculos e otoscópios para desinfecção; 

4. Trocar almotolias semanalmente; 

5. Repor materiais e impressos próprios e específicos. 

6. Controlar a quantidade de material a ser distribuído conforme a demanda diária 

7. Verificar diariamente se os pacotes estocados estão dentro do prazo de validade da 

esterilização, colocando os pacotes com data de validade mais próxima do vencimento 

na frente; 

8. Solicitar a orientação do enfermeiro ou cirurgião-dentista, sempre que houver dúvidas no 

desenvolvimento das atividades; 

9. Manter a sala em ordem 
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6. Conferir disponibilidade de materiais de acordo com o atendimento a ser realizado 

(fita métrica, sonar, gel condutor, espéculos, fixador citológico, régua antropométrica, 

abaixador de língua, luvas, lancetas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 17 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CONSULTÓRIOS DE SAÚDE DA MULHER 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Enfermeiro e 

Médico. 

 
OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento dos consultórios de 

saúde da mulher. 

Descrição do procedimento: 

1. Organizar a sala; 

2. Solicitar ao profissional de higienização que realize diariamente limpeza concorrente 

e semanalmente limpeza terminal; 

3.  Lavar e organizar as bandejas em uso, diariamente; 

4. No início do plantão providenciar recipiente próprio com água e sabão para colocação 

de instrumentais sujos e encaminhar ao Expurgo após o uso; 
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5. Trocar as almotolias, previamente limpas identificadas e datadas, semanalmente 

colocando novas soluções. As almotolias devem ser preenchidas 50% do volume; 

6. Verificar a data de validade de materiais esterilizados; 

7. Checar o funcionamento dos equipamentos da sala: colposcópio, foco de luz e balança 

chamando a manutenção se necessário e comunicando a chefia/gerente. 

8. Repor materiais (soluções, instrumentais, etc.) e impressos próprios e específicos; 

9. Registrar em livro próprio toda coleta de citologia oncótica realizada e resultado 

recebido; 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: POP 18 Data da Validação: Data da Revisão: 

 

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 

EXECUTANTE: Equipe de Saúde Bucal 

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento dos consultórios 

odontológicos. 

 

Descrição do procedimento: 

 

• Para toda a equipe de saúde bucal: 

1. Organizar e zelar pela limpeza da sala;  

2. Solicitar limpeza da sala quando necessário, nos casos fora da rotina do auxiliar de 

serviços gerais;  

3. Checar o funcionamento dos equipamentos odontológicos, respeitando o fluxo 

estabelecido para manutenção e comunicar ao responsável pela unidade;  

4. Evitar permanência de materiais estranhos ao ambiente;  

5. Repor materiais e impressos próprios e específicos.  
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• Para os auxiliares de Saúde Bucal: 

1. Encaminhar os instrumentais para desinfecção;  

2. Trocar almotolias a cada sete dias;  

3. Seguir normas e rotinas para o adequado funcionamento do consultório 

odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: POP 19 Data da Validação: Data da Revisão: 

CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE TUBERCULOSE E 

HANSENÍASE 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais. 

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento dos consultórios de 

atendimento ao portador de Tuberculose e Hanseníase. 

 

Recursos necessários:  

 EPI’s (jaleco, sapato fechado, luva de procedimento e de borracha cano longo, 

máscara de proteção respiratória -N95 ou PFF2, touca descartável); 

 Papel toalha, 

 Sabão líquido; 

 

Descrição do procedimento:  

1. Organizar a sala;  

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. Paramentar-se com os EPIs; 
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4. Solicitar ao profissional de higienização que realize diariamente limpeza 

concorrente e semanalmente limpeza terminal, ou sempre que necessário; 

5. Definir um dia da semana para que a sala seja lavada; 

6. Lavar ou fazer a assepsia e organização das bandejas/ mobiliário e dos 

equipamentos em uso, a cada turno;  

7. Trocar as almotolias, previamente limpas identificadas e datadas, a cada sete 

dias colocando novas soluções. As almotolias devem ser preenchidas 50% do 

volume;  

8. Verificar a data de validade de materiais esterilizados;  

9. Checar o funcionamento dos equipamentos da sala: negatoscópio e balança 

chamando a manutenção se necessário e comunicando o enfermeiro;  

10. Repor materiais (soluções, instrumentais, etc.) e impressos próprios e 

específicos;  

11. Registrar em livro próprio para Tuberculose e Hanseníase os casos novos e os 

acompanhamentos; 

12. Manter a sala em ordem 

 

Observação 

1. Os pacientes portadores de Tuberculose e Hanseníase chegam à unidade de 

saúde por demanda espontânea, encaminhados de outros serviços ou são 

diagnosticados na consulta médica e de enfermagem de rotina, sendo assim 

identificados pela recepção ou por qualquer profissional da unidade, o mesmo 

é mantido com máscara, em recepção de maior circulação de ar até o 

atendimento, que é realizado de forma prioritária; 

2. A medicação para Tuberculose e Hanseníase são dispensadas no consultório; 

3. A baciloscopia e o Teste Rápido Molecular são realizados na unidade de 

segunda as sexta-feira de 08 às 09 horas em área externa ou são entregues na 

sala de procedimento, em casos de realização na unidade, os pacientes são 

identificados e atendidos de forma prioritária. 

 

 

 

 

 



 
  
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 20 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
SALA DE PROCEDIMENTOS 

 
EXECUTANTE: Técnico de Enfermagem 

 
OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento da sala de procedimentos. 

Descrição do procedimento: 

1. Organizar a sala; 

2. Verificar a higienização da sala e solicitar limpeza se necessário; 

3. Checar o volume, vazamento e funcionamento do cilindro de oxigênio, e se necessário 

comunicar a gerência/chefia de enfermagem, para chamar a manutenção, e registrar 

em livro de ocorrência; 

4. Repor e checar materiais e medicamentos da maleta de emergência, que deve ficar 

lacrada 
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5. Checar funcionamento das balanças (adulto e infantil), glicosímetro, termômetro, 

frigobar e nebulizador. Comunicar a gerência em caso de mau funcionamento. 

6. Executar os procedimentos conforme prescrição do médico, enfermeiro ou cirurgião-

dentista, checando na própria receita ou prontuário a data, horário, registro de classe, 

nome legível e preenchendo boletim de produção; 

7. Receber material (escarro) para Teste rápido molecular (TRM) e baciloscopia, 

acondicionar em caixa térmica própria com gelo seco e registrar em livro próprio. 

Solicitar que o laboratório central recolha o material. Higienizar caixa térmica e gelo 

seco após o uso, conforme POP 60; 

8. Conferir e repor materiais de uso diário (filtros de triagem neo e pré-natal, seringas, 

agulhas, álcool, algodão, medicamentos, etc.); 

9. Verificar diariamente o nível da caixa de perfuro –cortante, atentando-se para fecha-la 

quando atingido dois terços da sua capacidade. Montar nova caixa e acondiciona-la 

em suporte adequado; 

10. Realizar triagem de todos os pacientes antes das consultas: 

 Verificação de peso (POP 015) 

 Medida de Estatura (POP 014) 

11. Realizar: aferição de Pressão Arterial Sistêmica (POP 017), Glicemia Capilar (POP 

018) e Temperatura Corporal (POP 016), quando necessário. 

12. Realizar triagem neonatal, atentando-se para o registro em livros e impressos 

adequados, conforme POP 28; 

13. Realizar triagem pré-natal, conforme solicitação médica ou do enfermeiro atentando-

se para o registro em livros e impressos adequados, segundo POP 29; 

14. Enviar ao distrito os filtros de triagens neonatal e pré-natal via malote, respeitando os 

dias de disponibilidade de carro na unidade; 

15. Manter a sala limpa, organizada e abastecida. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Número: 

POP 21 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

CONFERÊNCIA DA MALETA DE EMERGÊNCIA 

EXECUTANTE: Auxiliar/técnico de enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico 

OBJETIVOS:Garantir que as maletas de emergência estejam com os materiais emedicamentos 

dentro do prazo de validade e com a quantidade necessária para o uso emergencial. 

Recursos necessários: 

 Impresso de Controle de Checagem da maleta  

 Impresso da Listagem padrão de medicamentos e materiais; 

 Maleta de Medicamentos; 

 Maleta de Materiais; 

 Lacre numerado; 

. 

Descrição do procedimento: 

 

1. Lavar as mãos conforme POP 03 

2. Checar as maletas mensalmente em data pré-fixada e após cada uso; 

3. Ao romper o lacre conferir se a numeração do lacre da maleta corresponde ao 

registrado anteriormente no impresso; 
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4. Checar se os itens presentes nas maletas de emergência correspondem à listagem 

padrão de medicamentos e materiais padronizados pela SMS; 

5. Conferir a presença, quantidade, integridade, data de validade de todos os itens e 

anotar na listagem padrão; 

6. Proceder a retirada dos materiais e medicamentos vencidos/ a vencer nos próximos 

30 dias, desprezar conforme Programa de Gerenciamento de Resíduos da Unidade;  

7. Lâminas dos laringoscópios devem ser testadas diariamente, desprezar se 

necessário as pilhas em local apropriado conforme PGR 

8. Encaminhar ao CME os materiais necessários. Deve-se realizar procedimento de 

limpeza e desinfecção de cabo e lâminas de laringoscópios, após o uso em 

emergências e a cada trinta dias, mantendo-os em saco plástico fechado com 

identificação de data da desinfecção e prazo de validade. Os ambus e guias de 

intubação devem ser desinfectados após cada uso ou a cada 30 dias quando 

armazenados, conforme data de validade; 

9. As prescrições dos medicamentos utilizados devem ser mantidas juntas com a 

listagem até o momento da checagem, posteriormente, entregar na farmácia para 

reposição oportuna; 

10. Listar e solicitar a reposição dos medicamentos pendentes ao responsável pela 

farmácia; 

11. Listar e solicitar a reposição dos materiais pendentes ao administrativo e/ou gerência 

da unidade 

12.  Conferir se a listagem foi devidamente preenchida e todos os medicamentos e 

materiais pendentes foram solicitados e repostos; 

13. Lacrar a maleta, preencher o impresso da Checagem das Maletas registrando o 

número do lacre, o motivo da checagem (conferência mensal, intercorrência clínica, 

auditoria interna/externa) datar, carimbar e assinar; 

14. Armazenar os impressos no classificador em local acessível próximo as maletas; 

15. Guardar as maletas no local apropriado 

 

Observações 

 Todos os membros da equipe de Enfermagem podem realizar a conferência, reposição 

e limpeza de tal equipamento, desde que sob supervisão do Enfermeiro. 

 Embora as atividades aqui descritas habitualmente sejam desenvolvidas pela equipe 

de enfermagem, não são privativas deste campo de atuação e podem ser 

compartilhadas com profissionais com conhecimento em medicamentos e materiais 

hospitalares. 
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 Devem ser realizados treinamentos constantes para todos os profissionais de saúde 

sobre o conteúdo das maletas e o uso correto dos medicamentos e materiais 

disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 22 

Data da Validação: Data da Revisão: 

LAVAGEM AURICULAR 

EXECUTANTE: Enfermeiros e Médicos 

OBJETIVO: Retirada de cerume presente no canal auditivo. 

 

Recursos necessários:  

 Compressa 

 Cuba redonda 

 Cuba rim;  

 Dispositivo de infusão intravenosa, calibroso, pelo menos calibre 19 (scalp)  

 EPI: Jaleco, sapato fechado, luva de procedimento, máscara cirúrgica, óculos 

de proteção, touca descartável; 

 Frasco estéril de solução salina isotônica a 0,9% (soro fisiológico), sugere-se 

usar frascos de 100 ml (é possível a necessidade de uso de mais de um 

frasco);  

 Luvas de procedimento de látex; 

 Microondas 

 Otoscópio com otocone (calibre médio); 

 Seringa de 20 m; 
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 Tesoura;  

 Termômetro a laser 

 

 

Descrição do procedimento:  

Técnica de realização de otoscopia: 

1. Acolher o paciente, explicando-o sobre o procedimento, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. O otoscópio deve ser testado e o otocone, devidamente limpo, deve ser 

acoplado a ele.  

4. O paciente deve estar preferencialmente sentado, em posição confortável.  

5. Recomenda-se iniciar o exame no ouvido contralateral àquele afetado.  

6. Realiza-se a inspeção e palpação cuidadosas do ouvido externo.  

7. Com a mão não dominante do examinador, traciona-se a orelha pela hélice, no 

sentido posterior e superior, e a orelha deve ser mantida nessa posição até o 

final do exame. O objetivo da tração é a retificação do conduto auditivo externo. 

 

8. Segura-se o otoscópio pelo cabo, com a cabeça voltada para baixo. Sempre se 

deve apoiar levemente a região hipotenar da mão que segura o cabo do 

otoscópio na cabeça do paciente, para evitar trauma se houver movimentação 

brusca da cabeça.  

9. Deve-se procurar visualizar a membrana timpânica integralmente, identificando 

alguns pontos anatômicos. Recomenda-se identificar o cone de luz como 

referencial que sempre estará disposto na região anteroinferior da membrana 

timpânica. 

 

Técnica de realização de remoção de cerume por irrigação: 

 

Indicação: 

1. Otalgia. 

2. Diminuição importante da audição. 
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3. Dificuldade de realizar otoscopia. 

4. Desconforto auditivo. 

5. Tinnitus (zumbido). 

6. Tontura ou vertigem. 

7. Tosse crônica. 

 

Irrigação com solução salina: 

1. Indicar emolientes ou solução salina, sempre que possível, previamente ao 

procedimento.  

2. Preparar o material seguindo a lista de equipamentos recomendados para o 

procedimento.  

3.  Cortar o scalp (butterfly) com aproximadamente 4 cm a partir da extremidade 

de acoplamento da seringa. Descartar a extremidade da agulha em local 

apropriado.  

4. Aquecer a solução fisiológica isotônica a 0,9% (soro fisiológico), ainda com o 

frasco fechado, até a temperatura corporal (37ºC), para evitar nistagmos e 

desconforto. Aquecer bolsas de 500 ml de solução salina em forno de micro-

ondas de 900 W, com potência máxima, durante 30 segundos, levará a aumento 

de temperatura de cerca de 10ºC. Verificar a temperatura  a 20 cm do frasco do 

soro. 

5. Usar luva de procedimentos de látex.  

6. Examinar cuidadosamente o canal do ouvido externo por meio da inspeção e 

palpação.  

7. Realizar sempre a otoscopia antes do procedimento.  

8. Despejar o soro aquecido na cuba redonda. Sempre assegurar que a 

temperatura do soro não está excessivamente alta. 

9. Aspirar com a seringa diretamente na cuba com o soro aquecido até completar 

a seringa. 

10. Acoplar a seringa na extremidade não cortada do scalp.  

11. Posicionar a toalha, campo cirúrgico ou compressa no ombro do paciente.  

12. Sob leve pressão, posicionar a cuba rim, bem justaposta, à cabeça/pescoço do 

paciente na altura logo abaixo da orelha. Verificar se está bem justaposta para 

não molhar o paciente durante o procedimento.  

13. Introduzir a extremidade cortada do scalp com a concavidade voltada para 

frente e levemente para cima. Monitorar sempre sintoma de dor durante o 

procedimento. 
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14. Sob leve pressão, instilar o soro fisiológico, deixando escoá-lo na cuba rim.  

15. Uma vez esvaziada a seringa, removê-la com o cateter (scalp), desacoplá-la e 

repetir as seis etapas anteriores quantas vezes forem necessárias.  

16. Uma vez que esvazie a cuba redonda com o soro, deve-se completar 

novamente com o soro aquecido. Depois de completa de soro com cerume, 

esvaziá-la.  

17. Verificar esporadicamente por meio da otoscopia se há mais cerume a ser 

removido. 

18. O procedimento deve ser suspenso diante das seguintes situações:  

• Se não houver mais cerume a ser removido;  

• Insucesso após várias tentativas de remoção do cerume;  

• Desistência do paciente;  

• Dor ou outra intercorrência. 

 

Contraindicações: 

1. Otite aguda. 

2. História pregressa ou atual de perfuração timpânica.  

3. História de cirurgia otológica.  

4. Paciente não cooperativo. 

 

Observações:  

• Cerume é uma condição normal no canal auditivo externo e geralmente confere 

proteção contra otites agudas. 

 Para realização desse procedimento pelo Enfermeiro, é necessário que o 

mesmo seja capacitado 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 23 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
TAMPONAMENTO NASAL 

 

EXECUTANTE: Cirurgião Dentista e médicos  

 

OBJETIVO: Qualquer sangramento que se exterioriza pelas fossas nasais, independente da origem. 

Recursos necessários: 

 Abaixador de língua;  

 Algodão; 

 Anestésico tópico (xilocaína spray); 

 Compressa de gaze;  

 Compressa cirúrgica 

 Pinça hemostática reta;  

 Soro fisiológico 250 ml; -;  

 Sonda de Foley 12, 16 ou 18.  

 Vasoconstritor tópico Nitrato de prata;  
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Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e acompanhante, conforme POP 01  

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 003; 

3. Avaliar causa do sangramento;  

4. Realizar limpeza da cavidade anterior; - 

5. Remover corpo estranho, se necessário;  

6. Proceder as técnicas em ordem sequência de insucesso:  

6.1. Embeber bola de algodão com vasoconstritor tópico – se disponível – realizar 

pressão digital por 5 minutos;  

6.2. Cauterização química com nitrato de prata seguida de gaze vaselinada 

impregnada com antibiótico; 

6.3. Tamponamento anterior: - Gaze estéril impregnada com vaselina e antibiótico: 

a gaze é disposta em tiras ao longo da fossa nasal, em "pilha" ou "sanfona", até 

preencher por completo a fossa (introduzi-lo profundamente na fossa nasal, 

para que toda a mucosa seja pressionada, e não apenas a da região anterior 

do septo) – tamponamento por 48 a 72h + antibiótico: amoxicilina 8/8h por 3 

dias, de acordo com prescrição médica 

7. Caso os procedimentos anteriores não tenham êxito, realizar o tamponamento 

posterior clássico, que é feito por meio da colocação de uma "boneca" de gaze na 

rinofaringe do paciente, ancorada na fossa nasal através do tampão anterior, 

confeccionado com gaze finamente enrolada amarrada no centro com dois ramos 

longos e um curto de fio de seda 0 ou linho 2. Passa-se um cateter plástico através da 

fossa nasal sangrante, exteriorizando-o através da boca. Os dois ramos longos são, 

então, amarrados à extremidade distal do cateter e puxados através da cavidade nasal 

até que o tampão esteja em posição adequada na coana. Mantém-se tração nos fios 

enquanto é realizado tamponamento anterior. A fixação dos fios deve ser cuidadosa 

para que os mesmos não exerçam pressão nas asas nasais e na columela, porque 

pode ocorrer necrose da cartilagem rapidamente, causando escaras na ponta do nariz 

e parte anterior da cavidade nasal. O ramo pequeno é passado através da boca para 

se recuperar o tampão na hora de sua retirada. - a "boneca" de gaze pode ser 

substituída pela sonda vesical de Foley 12, 16 ou 18. A sonda é lubrificada com 

anestésico sob a forma de gel e introduzida pela fossa nasal até a rinofaringe, sendo, 

então, insuflada com ÁGUA e tracionada em direção à coana até "encaixar" na 

rinofaringe. O balonete pode ser insuflado progressivamente até a cessação do 

sangramento, observando-se sua capacidade máxima; 
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8. Retirar as luvas de procedimento;  

9. Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;  

10. Realizar anotação.  

11. Manter a sala em ordem 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 24 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
AFERIÇÃO DE ESTATURA 

 

EXECUTANTE: Profissionais das Equipes de Saúde da Atenção Primária. 

 

OBJETIVO: Aferir a estatura dos pacientes para consultas, atendimento a demanda 

espontânea, acompanhamento de programas sociais e atividades externas. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%. 

 Régua Antropométrica ou Antropômetro; 

 Sabão líquido. 

Descrição do procedimento: 

Crianças menores de 01 metro: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01  

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 003; 

3. Deitar a criança na maca, em decúbito dorsal, descalça e com a cabeça livre de 

adereços; 
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4. Manter, com a ajuda do responsável: 

5. A cabeça da criança, apoiada firmemente contra a parte fixa do equipamento, com o 

pescoço reto e o queixo afastado do peito; 

6. Os ombros totalmente em contato com a superfície de apoio do antropômetro; 

7. Os braços estendidos ao longo do corpo, as nádegas e os calcanhares da criança em 

pleno contato com a superfície que apoia o antropômetro. 

8. Pressionar, cuidadosamente, os joelhos da criança para baixo, com uma das mãos, 

mantendo-os estendidos.  

9. Manter os membros inferiores unidos, com pés em ângulo de 90ºem relação ao 

antropômetro.  

10. Levar a parte móvel do equipamento até as plantas dos pés, com cuidado para que 

não se mexam. 

11. Realizar a leitura do comprimento quando estiver seguro de que a criança não se 

moveu da posição indicada. 

12. Retirar a criança. 

13. Realizar anotação.  

14. Manter a sala em ordem 

 

Crianças maiores de 01 metro, adolescentes e adultos: 

15. Certificar-se que a balança plataforma está afastada da parede, destravar e calibrar a 

balança quando necessário; 

16. Posicionar o paciente descalço, com a cabeça livre de adereços, no centro do 

equipamento, de costas para o antropômetro; 

17. Solicitar ao paciente que permaneça de pé, ereto, com os braços estendidos ao longo 

do corpo, com a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos; 

18. Abaixar a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com pressão 

suficiente para comprimir o cabelo; 

19. Solicitar ao paciente que desça do equipamento, mantendo o cursor imóvel; 

20. Realizar a leitura da estatura, sem soltar a parte móvel do equipamento; 

21. Realizar anotação em impresso próprio e Livro de Registros do setor. 

22. Manter a sala em ordem 

 

 

 

 



 
  
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP25 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
AFERIÇÃO DE PESO 

 

EXECUTANTE: Profissionais das Equipes de Saúde da Atenção Primária. 

 

OBJETIVO: Aferir o peso dos pacientes para consultas, atendimento a demanda espontânea, 

acompanhamento de programas sociais e atividades externas. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%. 

 Balança; 

 Sabão líquido; 

Descrição do procedimento: 

Em balança pediátrica: 

1. Ligar a balança; 

2. Constatar que a balança está calibrada, caso contrário calibrá-la; 
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3. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

4. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 003; 

5. Limpar o prato da balança pediátrica com álcool a 70%, antes e após o procedimento; 

6. Despir a criança com o auxílio do responsável; 

7. Colocar a criança sentada ou deitada no centro do prato; 

8. Orientar o responsável a manter-se próximo, sem tocar na criança e no equipamento; 

9. Esperar até que o peso no visor estabilize e realizar a leitura; 

10. Retirar a criança e informar ao responsável o valor aferido; 

11. Realizar anotação em impresso próprio e Livro de Registros do setor. 

12. Manter a sala em ordem. 

 

 

 

Em balança mecânica de plataforma: 

1. Destravar a balança; 

2. Verificar se a balança está calibrada, caso contrário calibrá-la; 

3. Travar a balança; 

4. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 002 

5. Acolher o paciente, identificar-se e orientá-lo quanto ao procedimento; 

6. Posicionar o paciente de costas para a balança, no centro do equipamento, descalça 

com o mínimo de roupa possível, com os pés unidos e os braços estendidos ao longo 

do corpo; 

7. Destravar a balança; 

8. Mover os cursores, maior e menor, sobre a escala numérica para registrar o peso; 

9. Esperar até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados; 

10. Realizar a leitura de frente para o equipamento; 

11. Travar a balança; 

12. Solicitar ao paciente que desça do equipamento; 

13. Informar ao paciente o valor aferido e realizar anotação em impresso próprio e Livro de 

Registros do setor; 

14. Retornar os cursores ao zero na escala numérica. 

 

Em balança eletrônica (digital): 

1. Ligar a balança, esperar que o visor zere; 
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2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 002; 

3. Acolher o paciente, identificar-se e orientá-lo quanto ao procedimento; 

4. Posicionar o paciente no centro da balança descalça, com o mínimo de roupa possível, 

ereto, com os pés unidos e os braços estendidos ao longo do corpo; 

5. Realizar a leitura após o valor do peso estiver fixado no visor; 

6. Solicitar ao paciente que desça do equipamento; 

7. Informar ao paciente o valor aferido e realizar anotação em impresso próprio e livro de 

registros do setor. 

 

 

 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 26 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/ Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 

OBJETIVO: Aferir a temperatura dos pacientes que se encontram em consulta ou em 

acolhimento na sala de procedimentos. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70% 

 Bolas de algodão 

 Termômetro digital; 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 003; 

3. Realizar a desinfecção do termômetro friccionando-o 3 vezes com algodão umedecido 

com álcool 70%, antes e após o procedimento; 

4. Ajudar o paciente a ficar em posição de decúbito dorsal ou sentado; 
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5. Solicitar que o paciente retire a roupa que cobre o ombro e o braço; 

6. Posicionar o termômetro no centro da axila, com o bulbo em contato direto na pele do 

paciente, abaixando o braço sobre o termômetro e colocando-o sobre o tórax do cliente; 

7. Segurar o termômetro na posição até o sinal sonoro; 

8. Retirar o termômetro; 

9. Informar ao paciente o valor aferido e anotar em impresso próprio; 

10. Guardar o termômetro em recipiente adequado. 

11. Manter a sala em ordem 

Observações: 

 Nomenclatura e valores de referência:  

 a. Hipotermia: Temperatura abaixo de 35ºC  

b. Afebril: 36.1 a 37.2ºC 

c. Estado febril: 37.3 a 37.7 ºC 

d. Febre / Hipertermia: 37.8 a 38.9 ºC 

e. Pirexia: 39.0 a 40.0 ºC 

f. Hiperpirexia: Acima de 40 ºC 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 27 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 

 
 

EXECUTANTE: Auxiliar/ técnico e de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 

OBJETIVO: Aferir a pressão arterial (PA) dos usuários.  

Recursos necessários: 

 Algodão; 

 Álcool a 70%. 

 Esfigmomanômetro; 

 Estetoscópio. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

3. Realizar a desinfecção do estetoscópio e esfigmomanômetro com algodão 

umedecido em álcool 70%, antes e após o procedimento; 

4. Determinar o melhor sitio para aferição da PA; 

5. Orientar o usuário a descansar de 5 a 10 minutos antes da aferição da PA. Em caso 

de usuário fumante, se tiver ingerido bebida alcóolica, café ou tenha realizado 

atividade física, solicitar que descanse por 30 minutos; 

6. Investigar se o paciente encontra-se de bexiga vazia; 

7. Orientar o paciente a assumir a posição sentada ou deitada; manter as pernas 

descruzadas; 

8. Pedir ao usuário que não fale durante o procedimento; 

9. Expor o membro escolhido para a aferição; 

10. Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º 

espaço intercostal), com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo levemente 

fletido; 
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11. Palpar a artéria braquial, posicionar o manguito a 2,5 cm acima do sitio de pulsação 

(espaço antecubital). Em caso de aferição em membros inferiores, palpar a artéria 

poplítea com membro estendido. 

12. Posicionar o manômetro verticalmente, no nível do olho; 

13. Inflar o esfigmomanômetro até não sentir a pulsação na artéria palpada. Infle mais 

30mmHg após o ponto de desaparecimento; 

14. Desinflar lentamente e anotar o ponto onde reaparece a pulsação. Desinfle totalmente 

e aguarde 30 segundos; 

15. Colocar os receptores do estetoscópio no ouvido e assegurar-se que os sons são 

claros e não abafados; 

16. Inflar novamente o esfigmomanômetro até o ponto encontrado como o mais forte; 

17. Desinfle lentamente (2-3 mmHg/ segundo); 

18. Observar onde se ouve o ponto mais alto (sístole); 

19. Desinflar em 10-20 mmHg até ouvir o ponto mais fraco (diástole); 

20. Remover o manguito do membro; 

21. Assistir o usuário para o retorno à posição confortável, e cobrir o braço, quando 

previamente vestido; 

22. Informar ao usuário os valores encontrados e anotar em impresso próprio 

23. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação, 

24. Guardar o equipamento em local adequado, 

25. Manter a sala em ordem. 

Observações: 

 Observar a calibragem do esfigmomanômetro; 

 Observar o tamanho adequado do esfigmomanômetro de acordo com o membro; 

 Manter o esfigmomanômetro sempre limpo e desinfetado; 

 Não aferir a pressão arterial em membros que tiveram: fístula endovenosa, 

cateterismo,plegias, punção venosa e membro que for do lado mastectomizado do 

paciente 
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26. Nomenclatura e valores de referência  

 

 

PAD 
(mmHg) 

PAS 
(mmHg) Classificação 

< 85 < 130 Normal 
85-89 130-139 Normal limítrofe 
90-99 140-159 Hipertensão leve (estágio 1) 

100-109 160-179 Hipertensão grave (estágio 3) 

> 110 > 180 Hipertensão moderada (estágio 
2) 

< 90 
 > 140 Hipertensão sistólica isolada 

                           http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo1.asp 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 28 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 

OBJETIVO: Verificar e/ou avaliar a taxa de glicose no sangue capilar. 

 Recursos necessários: 

 Álcool a 70%; 

 Algodão; 

 Caixa coletora de material perfurocortante;  

 Cuba rim ou bandeja; 

 EPI (luvas de procedimento e jaleco); 

 Fitas reagentes para glicose, específica ao aparelho utilizado no momento; 

 Glicosímetro; 

 Lancetas e/ou agulha 13x4,5mmou 13x3,8mm estéreis; 

 Papel toalha,  

 Sabão líquido; 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

3. Realizar a desinfecção da bandeja ou cuba-rim com álcool a 70%;  

4. Separar o material necessário em uma bandeja ou cuba rim;  

5. Certificar-se se a fita reagente está na validade e a calibragem do aparelho; 

6. Orientar o usuário ou acompanhante sobre o procedimento; 

7. Calçar as luvas de procedimento;  

8. Ligar o aparelho e posicionar a fita e o glicosímetro de modo a facilitar a deposição da 

gota de sangue no local adequado;  
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9. Segurar a lanceta sem tampa ou agulha e fazer uma leve pressão na ponta do dedo 

escolhido de modo a favorecer o seu enchimento capilar; 

10. Com a outra mão, limpar a área com algodão seco (o álcool pode se misturar com 

sangue e alterar o resultado do teste). Em caso de sujidade visível, solicitar que o 

usuário lave as mãos; 

11. Com a lanceta ou agulha, fazer uma punção na ponta do dedo escolhido, 

preferencialmente na lateral do dedo, onde a dor é minimizada; 

12. Lancetar o dedo e obter uma gota suficiente para preencher o campo reagente;  

13. Pressionar o local da punção com algodão seco enquanto aguarda o tempo necessário 

para o resultado do exame; 

14. Informar o resultado obtido ao usuário ou acompanhante; 

15. Desprezar a fita reagente e a lanceta na caixa específica para material perfurocortante;  

16. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e fazer a desinfecção com 

álcool a 70%; 

17. Fazer a desinfecção do glicosímetro com álcool a 70%; 

18. Retirar as luvas de procedimento e desprezar em lixo de material infectante;  

19. Guardar o equipamento em local adequado; 

20. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação, 

21. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 29 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

MEDIDA DE PERÍMETRO CEFÁLICO 

EXECUTANTE: Enfermeiro, Médico e Nutricionista. 

OBJETIVO: Identificar anormalidades relacionadas ao crescimento e desenvolvimento. 

Recursos necessários: 

 Algodão; 

 Álcool a 70% 

 EPI: Jaleco e Luvas de procedimento, se necessário. 

 Fita Métrica 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizaras mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Separar o material necessário; 

4. Fazer desinfecção da fita métrica com algodão umedecido em álcool a 70% e aguardar 

secagem espontânea;  

5. Calçar as luvas de procedimentos, se indicado;  

6. Posicionar a criança sobre a maca em decúbito dorsal;  

7. Ajustar a fita métrica em torno da cabeça, logo acima da sobrancelha, passando sobre a 

linha supra auricular até o polo occipital.  

8. Realizar a leitura; 

9. Retirar as luvas, caso tenham sido utilizadas; 

10. Registrar em caderneta da criança, prontuário, livros de registro e formulários para 

sistemas de informação, 

11. Manter a sala em ordem. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 30 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

MEDIDA DE PERÍMETRO TORÁCICO 

 

EXECUTANTE: Enfermeiro, Médico e Nutricionista 

 

OBJETIVO: Identificar anormalidades relacionadas ao crescimento e desenvolvimento. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%; 

 Algodão; 

 EPI (jaleco e luvas de procedimento, se necessário) 

 Fita Métrica. 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Separar o material necessário; 

4. Fazer desinfecção da fita métrica com algodão umedecido em álcool a 70% e aguardar 

secagem espontânea;  

5. Calçar as luvas de procedimentos, se indicado;  

6. Posicionar a criança sobre a maca em decúbito dorsal; 

7. Segurar a fita métrica, no ponto zero, passando-a pelo dorso, na altura dos mamilos; 

8. Manter a fita ajustada no mesmo nível em todas as partes do tórax; 

9. Realizar a leitura; 

10. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

11. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 31 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

MEDIDA DE CIRCUNFÊRENCIA ABDOMINAL 

 

EXECUTANTE: Enfermeiro, Médico e Nutricionista. 

 

OBJETIVO: Detectar alterações de crescimento e desenvolvimento ou que evidenciem 

elevação do índice de adiposidade. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%; 

 Algodão; 

 EPI: Jaleco e Luvas de procedimento, se necessário 

 Fita Métrica 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Separar o material necessário; 

4. Fazer desinfecção da fita métrica com algodão umedecido em álcool a 70% e aguardar 

secagem espontânea;  

5. Calçar as luvas de procedimentos, se indicado;  

6. Posicionamento: 

.6.1 Se criança, posicionar sobre a maca em decúbito dorsal; 

.6.2 Se adulto, solicitar ao paciente que afaste a roupa, de forma que a 

região da cintura fique despida. A medida não deve ser feita sobre a 

roupa ou cinto. 

7. Mantenha-se de frente para o paciente, segure o ponto zero da fita métrica em sua 

mão dominante e, com a outra mão, passar a fita ao redor da cintura, na linha umbilical; 
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8. Ajustar a fita métrica no mesmo nível em todas as partes, em seguida, solicite que o 

usuário expire totalmente e realizar a leitura imediata antes que o mesmo inspire 

novamente; 

9. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

10. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 32 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO 

 

EXECUTANTE: Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVO: Detectar alterações macroscópicas em vulva, vagina e colo de útero. Obter 

amostra biológica adequada para realização de microscopia e citologia oncótica. 

Recursos necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Algodão; 

• Agulha 40x12mm para abertura da solução fisiológica; 

• Avental descartável; 

• EPI’s (jaleco, máscara descartável, touca, óculos de proteção e luvas de 

procedimento de látex); 

• Escova endocervical; 

• Espátula de Ayres; 

• Espéculos descartáveis de tamanhos variados; 

• Formulários de requisição e de relação nominal do exame citopatológico; 

• Gaze; 

• Lâminas de vidro com extremidade fosca, com caixa de porta-lâmina; 

• Lápis grafite ou preto nº 2; 

• Lençóis descartáveis; 

• Papel toalha; 

• Pinça de Cheron; 

• Sabão líquido 

• Solução fixadora; 

• Saco plástico transparente para acondicionamento e transporte das lâminas, 

• Solução fisiológica a 0,9%; 

Descrição do procedimento: 
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Pré-Coleta 

1. Acolher a paciente, conforme POP 01; 

2. Identificação: checar dados pessoais; 

3. Colher a história clínica e obstétrica; 

4. Preencher os dados da anamnese nos formulários de requisição de exame 

citopatológico do colo do útero; 

5. Verificar se a lâmina está limpa e, caso necessário, limpá-la com gaze; 

6. Identificar a lâmina com a sigla da unidade, as iniciais do nome da mulher, número 

de registro e data da coleta, com lápis preto nº 2 ou grafite, na extremidade fosca; 

7. A caixa de porta-lâmina deve ser identificada; 

8. Solicitar que a mulher esvazie a bexiga e troque a roupa, em local reservado, por um 

avental descartável. 

 

Coleta 

1. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

2. Solicitar à usuária que se coloque em posição ginecológica; 

3. Cobrir a mulher com o lençol descartável; 

4. Posicionar o foco de luz;  

5. Colocar as luvas descartáveis; 

6. Observar os órgãos genitais externos; 

a. Colocar o espéculo, que deve ter o tamanho escolhido de acordo com as 

características perineais e vaginais da mulher a ser examinada (Não deve ser 

usado lubrificante, mas em casos selecionados, principalmente em mulheres 

idosas com vaginas extremamente atróficas, recomenda-se molhar o 

espéculo com solução fisiológica a 0,9%); 

7. Introduzir o espéculo suavemente, em posição vertical e ligeiramente inclinado de 

maneira que o colo do útero fique exposto completamente. Iniciada a introdução fazer 

uma rotação deixando-o em posição transversa, de modo que a fenda da abertura do 

espéculo fique na posição horizontal; 

8. Uma vez introduzido totalmente na vagina, abrir o espéculo lentamente e com 

delicadeza;  

9. Observar as características do conteúdo e das paredes vaginais, bem como as do 

colo do útero; 

10. A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina 

única. A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois o material 

coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico oncótico; 
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11. Coletar o material na ectocérvice utilizando espátula de Ayre, do lado que apresenta 

reentrância.  

 

a.  

12. Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a 

firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo 

o orifício cervical, para que toda superfície do colo seja raspada e representada na 

lâmina, procurando exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, 

para não prejudicar a qualidade da amostra e colocar na lâmina; 

13. Coletar na endocérvice utilizando a escova endocervical e fazer um movimento 

giratório de 360°, percorrendo todo o contorno do orifício cervical e colocar na lâmina. 

a. Observação: estender o material sobre a lâmina de maneira delicada para a 

obtenção de um esfregaço uniforme, fino e sem destruição celular; 

 

 

 

14. A amostra ectocervical deve ser disposta no sentido transversal, na metade superior 

da lâmina, próximo da região fosca; 

15. O material retirado da endocérvice deve ser colocado na metade inferior da lâmina, 

no sentido longitudinal; 
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16. Fixar o esfregaço imediatamente para evitar o dessecamento do material; 

17. Na fixação borrifa-se a lâmina, que deve estar em posição horizontal, imediatamente 

após a coleta, com o spray fixador, a uma distância de 20cm; 

18. Acondicionar, cuidadosamente, a lâmina na caixa porta-lâmina, a fim de evitar a 

quebra, para o transporte ao laboratório; 

19. Fechar o espéculo não totalmente, evitando beliscar a mulher; 

20. Retirar o espéculo delicadamente, inclinando levemente para cima, observando as 

paredes vaginais; 

21. Retirar as luvas; 

22. Auxiliar a mulher a descer da mesa ginecológica; 

23. Solicitar que ela troque de roupa. 

24. Informar sobre a possibilidade de um pequeno sangramento que poderá ocorrer 

depois da coleta, tranquilizando-a que cessará sozinho.  

25. Enfatizar a importância do retorno para o resultado e se possível agendar conforme 

rotina da unidade básica de saúde. 

26. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

27. Manter a sala em ordem 

 

 

Observação: 

• Após coleta e acondicionamento de citopatológico de uma ou múltiplas 

pacientes, o material deverá ser devidamente protocolado e enviado para análise, 

conforme rotina estabelecida na unidade. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 33 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 

OBJETIVO: Obter amostra biológica de forma adequada para a realização da Triagem 

Neonatal, possibilitando a detecção de doenças e o tratamento precoce da criança 

diagnosticada. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%; 

 Algodão; 

 Caixa para descarte de material perfurocortante; 

 EPI’s (luva de procedimentos e jaleco); 

 Estante para secagem; 

 Lanceta estéril e descartável; 

 Livros e impressos preconizados; 

 Papel toalha; 

 Papel filtro; 

 Sabão líquido, 

 Saco plástico transparente. 

Período da coleta: 

• Entre o 3º e o 7º dia de vida do recém-nascido ou o mais breve possível. 

 

Descrição do procedimento: 

Pré-Coleta 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Preencher os dados da criança no livro de registro e papel filtro;  
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3. Se a criança ainda não foi registrada em cartório, pode-se colocar o nome da mãe, 

por exemplo, RN de (nome da mãe); 

4. Evitar qualquer contato (mãos e substâncias) com os círculos do papel filtro; 

5. Não usar abreviaturas e escrever com letra legível. 

 

 

Coleta 

 

1. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03;       

2. Reunir e organizar os materiais necessários;  

3. Calçar luvas de procedimento 

4. O responsável deve ficar em pé com a criança, segurando-a em posição vertical, 

proporcionando melhor irrigação sanguínea nos pés 

5. O técnico deve estar sentado de frente para o adulto que está segurando a criança; 

6. Envolver o pé e o tornozelo da criança com os dedos indicadores e polegar, deixando 

exposta a área a ser puncionada; 

7. Massagear levemente o calcanhar do bebê, com o objetivo de aumentar o fluxo 

sanguíneo no local, proporcionando a obtenção de uma gota de sangue generosa; 

8. Realizar antissepsia com álcool a 70% e aguardar a secagem completa do local; 

9. Puncionar com lanceta em uma das duas áreas laterais da região do calcanhar de 

modo a realizar um pequeno corte;  

10. Retire com algodão seco ou gaze a primeira gota que começa a se formar. Esta 

pequena gota pode conter fluido tecidual, o que causaria erros na análise; 

11. Aguarde a formação de uma gota de sangue grande.  O ideal é obter uma gota espessa, 

o suficiente para preencher todo o círculo;  

12. Assim que a gota se formar, deve-se aproximar o papel filtro, encostando-o no meio do 

círculo. Fazer movimentos circulares com o papel filtro enquanto o círculo está sendo 

preenchido, para permitir a distribuição do sangue por toda a superfície do círculo; 

13. Verificar se o sangue preencheu todo o círculo e se está bem visível no verso. Repita 

o procedimento preenchendo todos os círculos impressos no papel filtro. 

14. Se houver interrupção do sangramento massageie novamente o calcanhar com 

algodão seco e reinicie a coleta; 

15. Colocar um algodão seco após a coleta; 

16. Orientar o responsável quanto ao retorno para buscar o resultado; 

17. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 
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18. Esperar a amostra secar totalmente na estante secadora (cerca de 2 horas), antes do 

acondicionamento e envio. 

19. Caso a amostra não seja enviada no mesmo dia, deve-se conservar em geladeira (2° 

a 8°C) até o envio. Não molhar a mesma; 

20. Manter a sala em ordem 

 

Observação:  

• Na região lateral do calcanhar, há menor possibilidade da punção atingir o osso 

calcâneo, um dos principais problemas a serem evitados. A punção só deve ser feita 

na região lateral plantar do calcanhar e NUNCA com agulha.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 34 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM PRE-NATAL (TESTE DA MAMAE) 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Obter amostra biológica de forma adequada para a realização da Triagem pré-

natal, possibilitando a detecção de doenças genéticas ou infectocontagiosas, que possam 

comprometer a saúde materno-infantil no período pré-natal e, com isso, possibilitar a adoção 

de medidas que minimizem os efeitos destas e/ou evitem a transmissão vertical das doenças 

da mãe para o bebê. 

Recursos necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Algodão; 

• Caixa para descarte de material perfurocortante; 

• EPI (luva de procedimentos de látex, jaleco); 

• Lanceta estéril e descartável; 

• Papel filtro. 

 

Período da coleta: 

• 1ª trimestre e 3º trimestre (a partir da 27ª semana). 

 

Descrição do procedimento: 

Pré-Coleta 

1. Acolher a gestante, conforme POP 01; 

2. Preencher os dados da gestante no livro de registro e papel filtro;  

3. Evitar qualquer contato (mãos e substâncias) com os círculos do papel filtro; 

4. Não usar abreviaturas e escrever com letra legível; 
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Coleta 

1. Reunir e organizar os materiais necessários;  

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03;  

3. Calçar luvas de procedimento; 

4. Solicitar à gestante que permaneça sentada para a coleta do sangue; 

5. Massagear levemente o dedo da mão da gestante, com o objetivo de aumentar o fluxo 

sanguíneo no local; 

6. Fazer antissepsia do dedo selecionado com álcool etílico (70%) e aguardar secar 

completamente; 

7. Abrir a lanceta na presença da gestante chamando sua atenção para o fato; 

8. Puncionar o dedo com a lanceta descartável, com movimento firme e contínuo (sentido 

quase perpendicular à superfície da pele); 

9. Retire com algodão seco ou gaze a primeira gota que começa a se formar. Esta 

pequena gota pode conter fluido tecidual, o que causaria erros na análise; 

10. Aguardar a formação de uma grande gota; 

11. Levemente, encoste um dos lados do papel filtro, começando pela região central do 

círculo, em uma gota de sangue. Fazer movimentos circulares com o papel filtro 

enquanto o círculo está sendo preenchido, para permitir a distribuição do sangue por 

toda a superfície do círculo; 

12. Deixe o sangue impregnar no papel até preencher o círculo. Observe a parte reversa 

do papel para ter certeza de que o mesmo foi embebido; 

13. Nunca faça qualquer tipo de compressão durante a coleta, pois poderá causar hemólise 

ou diluição do sangue; 

14. Se houver interrupção do sangramento, massageie novamente o dedo com algodão 

seco e reinicie a coleta;  

15. Colocar um algodão seco ou curativo no local após a coleta; 

16. Orientar a gestante quanto ao retorno para buscar o resultado; 

17. Esperar a amostra secar totalmente na estante secadora (cerca de 2 horas), antes do 

acondicionamento e envio; 

18. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

19. Caso a amostra não seja enviada no mesmo dia, deve-se conservar em geladeira (2° 

a 8°C) até o envio. Não molhar a mesma; 

20. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 35 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (TRG) 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico e Técnico de 

Laboratório. 

 

OBJETIVO: Identificar a gestação e possibilitar início precoce de pré-natal.  Acolher mulheres 

vítimas de violência sexual ou em situação de gravidez não planejada. Orientar quanto ao 

planejamento reprodutivo. 

Recursos Necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Coletor universal; 

• EPI (jaleco e luvas de procedimento de látex); 

• Papel toalha; 

• Kit de teste de gravidez; 

Descrição do procedimento: 

Público alvo para indicação do Teste Rápido de Gravidez (TRG): 

• O TRG é indicado para mulheres em idade fértil que apresentem atraso menstrual; 

• As mulheres com menos de 10 ou mais de 49 anos, podem realizar o exame, desde 

que previamente avaliadas por profissional de nível superior (médico, enfermeiro); 

• Ao ser apresentado desejo de realização do teste por menores de 10 anos, atentar para 

abuso de vulnerável e seguir protocolo próprio; 

Coleta da amostra de urina: 

1. Acolher a usuária, conforme POP 01; 

2. Orientar a usuária realizar higiene íntima, desprezar o primeiro e o último jato e coletar 

dois dedos de urina, atentando para não contaminar a parte externa do frasco; 

3. Oferecer o coletor universal descartável, para coleta da urina, e direcioná-la a um 

banheiro garantindo sua privacidade; 
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Atenção: É recomendado utilizar a primeira urina da manhã. Caso não seja possível a 

coleta da primeira urina do dia, recomenda-se que a mulher não tenha urinado nas quatro 

horas que antecedem a coleta. Antes disso, a concentração de hormônio BHCG pode ser 

insuficiente para detecção pelo TRG;  

Realização do Teste Rápido de Gravidez: 

1. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

2. Calçar as luvas de procedimento; 

3. Retirar a embalagem do teste da caixa de kits, conferindo a validade do mesmo; 

4. Abrir a embalagem e só tocar na parte escrita HCG da fita teste; 

5. Colocar a outra extremidade da fita dentro da urina com as setas voltadas para baixo, 

respeitando o limite da mesma; 

6. Segurar verticalmente por 10 a 15 segundos, retirar da urina e colocar em superfície 

plana e seca. Pode ser utilizado a mesa do consultório devidamente protegida com 

papel toalha; 

7. Aguardar e realizar a leitura em até 5 minutos, após este tempo não deve ser 

considerado válido o resultado do teste. 

8. Ao final do teste descartar a amostra e os componentes do kit em lixo apropriado (saco 

branco); 

9. Orientar usuária com relação ao resultado do teste (se positivo, encaminhar para início 

de pré-natal); 

10. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

11. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 36 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico e Técnico de 

Laboratório. 

 

OBJETIVO: Auxiliar no diagnóstico precoce de pré eclampsia/ eclampsia na gestação; reduzir 

complicações relacionadas ao desenvolvimento de DHEG; identificar gestante para o 

acompanhamento do pré natal de alto risco. 

Recursos Necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Banheiro 

• Coletor universal; 

• EPI (jaleco e luvas de procedimento de látex); 

• Luvas de procedimento de látex 

• Mesa de apoio 

• Papel toalha; 

• Pia com torneira 

• Sabão líquido 

• Kit de teste de proteinúria; 

Público alvo para indicação do Teste Rápido de Gravidez (TRG): 

• Todas as gestantes a partir de 20 semanas de gestação nas quais se identifiquem uma 

ou mais condições abaixo: 

• PAS _> 140 e/ou PAD _> 90 mmhg 

• Ganho excessivo de peso (> 500g/ semana); 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher a usuária, conforme POP 01; 

2. Oferecer o coletor universal descartável, para coleta da urina, e direcioná-la a um 

banheiro garantindo sua privacidade; 
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3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Usar EPI; 

5. Abrir o kit e retirara uma única fita teste apenas no momento da utilização e em seguida 

fechar o frasco, certificando-se- que o mesmo foi vedado; 

6. Mergulhar a fita teste de proteinúria na urina até cobrir toda a área do teste e retirar 

logo em seguida para evitar dissolução dos reativos; 

7. Retirar o excesso da urina segurando a fita teste na posição horizontal em contato com 

papel toalha em superfície plana e seca. Aguardar 1 minuto para iniciar a leitura; 

8. Realizar a leitura da fita teste em até 2 min, fazendo comparativo de cores no frasco 

do kit teste. Após este tempo, não deve ser considerado válido o resultado do teste. 

9. Durante a realização do teste não comer, beber ou fumar; 

10. Evitar a formação de respingos e/ou aerossóis; 

11. Ao final do teste descartar a urina em vaso sanitário e os componentes do kit em lixo 

apropriado (contaminado -  saco branco) 

12. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

13. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 37 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

 

EXECUTANTE:  Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 

OBJETIVO: Realizar adequadamente punção venosa para administração de medicamentos 

e/ou soluções endovenosas contínuas. 

Recursos necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Algodão; 

• Agulha descartável (40mm x 12mm ou equivalente);  

• Bandeja; 

• Caixa para descarte de material perfurocortante; 

• Cateter tipo gelco ou scalpe, de calibre adequado; 

• EPI’s (jaleco, luva para procedimento, óculos de proteção, sapato fechado); 

• Extensor de 2 vias (polifix), para infusões concomitantes ou de média a longa 

permanência; 

• Garrote; 

• Luvas de procedimento de látex; 

• Micropore ou esparadrapo; 

• Seringa descartável, preferencialmente 10 ml 

• Soro fisiológico a 0,9%; 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Orientar o usuário a deitar na maca, em posição supina, com MMSS paralelos ao 

corpo; 

4. Reunir e organizar os materiais necessários; 

5. Acoplar a seringa e a agulha; 
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6. Com a seringa, aspirar 10 ml de solução fisiológica a 0,9% e preencher o extensor de 

duas vias com a mesma. (Obs.: o extensor é necessário para acoplagem ao gelco, 

que é o cateter indicado para infusões concomitantes ou de média e longa 

permanência); 

7. Colocar os óculos de proteção;  

8. Calçar luvas de procedimento de látex; 

9. Inspecionar MMSS, a fim de identificar previamente veias pouco tortuosas e com 

calibre adequado para a medicação ou infusão a ser ministrada; 

10. Garrotear o membro escolhido acima do local da punção. Obs.: quando possível, optar 

por puncionar inicialmente a extremidade distal do membro escolhido; 

11. Realizar antissepsia do local, com algodão embebido em álcool a 70% e aguardar 

secar; 

12. Tracionar levemente a pele abaixo do local escolhido para inserção de gelco/scalpe; 

13. Inserir o cateter paralelamente à veia, em uma inclinação de 30 a 45%, com bisel 

voltado para cima, até ocorrer refluxo sanguíneo; 

14. Após retorno do sangue, reduzir o ângulo de inclinação do cateter a fim de evitar 

transfixar a veia até sua completa introdução. Obs.: no caso de gelco, avançar o 

cateter dentro da veia, enquanto o guia/agulha é simultaneamente retirado; 

15. Retirar o garrote; 

16. Conectar extensor à extremidade do cateter; 

17. Realizar curativo do acesso, fixando-o acesso com micropore ou esparadrapo. 

Identificar data, hora, tipo e calibre de cateter e profissional que realizou o 

procedimento; 

18. Testar acesso venoso com solução fisiológica a 0,9%, quanto a sinais de infiltração e 

obstrução; 

19. Descartar material utilizado, atentando para os perfurocortante; 

20. Organizar ambiente de trabalho; 

21. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

22. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 38 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 

OBJETIVO: Administrar medicamentos por via endovenosa. 

Recursos necessários: 

• Álcool a 70%; 

• Algodão; 

• Agulha para aspirar medicação (40mm x 12mm ou equivalente);  

• Bandeja; 

• EPI’s (jaleco, luva para procedimento e óculos de proteção, sapato fechado); 

• Equipo macrogotas; 

• Fita crepe ou etiqueta para identificação; 

•  Medicamento e diluente prescritos; 

• Seringa (conforme o volume da medicação a ser ministrada); 

• Soro, se infusão endovenosa, 

• Suporte de soro; 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via 

certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente 

5. Orientar o usuário a deitar na maca, em posição supina, com membros superiores em 

extensão; 

6. Reunir e organizar materiais necessários; 

7. Se paciente sem acesso, puncionar acesso venoso periférico, conforme POP 31; 

8. Selecionar a ampola, observando nome, validade, alteração de cor e presença de 

resíduos; 
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9. Escolher seringa de acordo com a quantidade de líquidos a ser administrado. Obs.: 

recomenda-se, em caso de paciente com acesso hidrolisado e já puncionado 

anteriormente, preencher uma seringa de 10 ml com solução fisiológica para testar 

acesso e "lavagem" do mesmo, após infundir medicação; 

10. Fazer antissepsia das ampolas com auxílio do algodão e álcool 70%. Em caso de 

frasco-ampola retirar a proteção metálica com o auxílio de um pedaço de algodão e 

realizar desinfecção; 

11. Quebrar a ampola, envolvendo-a com um pedaço de algodão ou gaze, pressionando-

a entre os dedos indicador e polegar da mão dominante; 

12. Abrir a seringa e acoplá-la à agulha para aspiração do medicamento, com cuidado a 

fim de não contamina-la;  

13. Pegar a seringa já com a agulha acoplada, desencapar a agulha para preparo da 

medicação, conforme técnica descrita. Aspirar medicação: 

14. Se ampola, aspirar o volume do medicamento de medicação, conforme dose prescrita, 

para diluição ou administração em bolus; 

15. Se frasco-ampola, introduzir o volume recomendado de diluente até homogeinização. 

Aspirar medicamento conforme dose prescrita, para administração ou reconstituição; 

16. Colocar a seringa em posição vertical, retirar o ar de seu interior e reencapar 

passivamente a agulha; 

17. Se o medicamento for administrado ou reconstituído em frasco de soro ou se paciente 

em uso de infusão contínua, acoplar equipo à solução e proceder escovação do 

mesmo, retirando todo ar de sua extensão; solução ou infusão contínua; 

18. Afixar o rótulo de identificação na seringa ou solução; 

19. Realizar desinfecção de via de infusão de polifix ou injetor lateral de equipo com 

algodão embebido em álcool a 70% e aguardar secar;  

20. Testar acesso venoso periférico, com solução fisiológica a 0,9% em seringa de 10 ml, 

atentando para permeabilidade, sinais de infiltração e/ou flebite; 

21. Administrar a medicação lentamente, observando o paciente e as reações 

apresentadas; 

22. Desprezar o conjunto de seringa e agulha (sem encapá-la) na caixa de descarte de 

material perfurocortante e demais resíduos em lixo comum; 

23. Organizar ambiente de trabalho; 

24. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

25. Manter a sala em ordem. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 39 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INALATÓRIA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Administrar medicamentos por via inalatória através de aparelho nebulizador. 

Recursos necessários: 

 Ampola ou frasco de SF 0,9% ou água destilada 

 Aparelho nebulizador; 

 EPI’s (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado); 

 Extensor; 

 Máscara facial; 

 Medicamento prescrito (se houver) 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente 

5. Separar os medicamentos prescritos; 

6. Colocar os medicamentos no reservatório; 

7. Conectar o reservatório ao extensor; 

8. Ligar o aparelho nebulizador; 

9. Observar a saída de vapor pela máscara; 

10. Fixar a máscara ao rosto do paciente (na indisponibilidade de fixação, orientar ao 

mesmo que mantenha a máscara junto ao rosto); 

11. Orientar que o paciente mantenha a respiração normal; 

12. Observar alterações de sinais vitais durante a terapia. 
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13. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

14. Manter a sala em ordem 

Observações: 

 Observar o tamanho correto da máscara de acordo com o tamanho da face do 

paciente. 

 Deve-se fazer a inalação com o usuário sentado ou em decúbito elevado, sempre 

que possível, para facilitar a expectoração 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 40 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRADÉRMICA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Realização da administração de medicamento pela via intradérmica. 

Recursos necessários: 

• Agulha 13 X 4,5 ou 13x3,8 mm 

• Agulha para aspiração (25x7,30x7,25x8,30x8) 

• Álcool a 70%; 

• Bandeja; 

• Caixa de material perfurocortante; 

• EPI’s (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado); 

• Gaze estéril ou algodão; 

• Medicamento prescrito; 

• Papel toalha; 

• Seringa de 1 ml, 

• Sabão líquido. 

 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora 

certa, via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente; 

5. Desinfectar a ampola ou frasco ampola com álcool a 70%;  

6. Preparar (se necessário) e aspirar o medicamento utilizando a agulha de 

aspiração e a seringa de 1 ml; 

7. Trocar a agulha de aspiração pela agulha 13x4,5 e retirar o ar da seringa; 

8. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 

9. Colocar o material a ser utilizado na bandeja; 
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10. Informar o procedimento ao paciente; 

11. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;  

12. Fazer a antissepsia do local com gaze ou algodão umedecido em álcool a 70%;  

13. Escolher o local da administração (pouca pigmentação, pouco pêlo, pouca 

vascularização, fácil acesso para leitura): a face anterior do antebraço é o local 

mais utilizado. 

14. Distender a pele do local de aplicação; 

15. Retirar a tampa e Introduzir a agulha com bisel voltado para cima em um ângulo 

de 15 graus, quase paralelamente à superfície da pele; 

16. Injetar lentamente, empurrando o bisel com a mão oposta à que segura à 

seringa, e observar a formação de pápula; 

17. Retirar a agulha no mesmo ângulo que a inseriu; 

18. Orientar o paciente para não coçar/ friccionar o local; 

19. Recolher o material utilizado e desprezar os resíduos; 

20. Descartar o material perfurocortante na Caixa apropriada (sem desconectar a 

agulha da seringa e sem reencapá-la); 

21. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a 

desinfecção com álcool a 70%; 

22. Retirar e desprezar a luva, 

23. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de 

informação. 

24. Manter a sala em ordem 

Observações: 

• Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a 

medicação e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico; 

• Administrar um volume máximo de 0,5 ml; 

• A injeção ID pode ser feita sem antissepsia para não interferir na absorção do 

medicamento; Os locais para aplicação ID são: a face anterior do antebraço e a 

região subescapular; 

• Não fazer massagem no local após a aplicação. 

• Locais de Aplicação: Face superior externa do braço; Região anterior da coxa; Face 

externa da coxa; Região abdominal (entre os rebordos costais e as cristas ilíacas); 

Região superior do dorso 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 41 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR 

 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 
OBJETIVO: Realizar administração de medicamentos pela via intramuscular. 

Recursos necessários: 

• Agulha para aspiração (25x7,30x7,25x8,30x8); 

• Álcool a 70%; 

• Bandeja; 

• Caixa de material perfurocortante; 

• EPI (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado) 

• Gaze estéril ou algodão 

• Medicamento prescrito 

• Papel toalha 

• Seringa 

• Sabão líquido 

 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora 

certa, via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente; 

5. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 

6. Fazer a desinfecção no frasco ou ampola com algodão umedecido em álcool a 

70%; 

7. Preparar (diluir) a medicação, s/n; 

8. Aspirar o conteúdo do frasco; 

9. Trocar a agulha (25x7,25x8,30x7 ou 30x8, de acordo com a características do 

paciente e da medicação, 
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10. Retirar o ar da seringa; 

11. Informar e explicar o procedimento ao paciente; 

12. Realizar a higienização das mãos 

13. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento; Calçar as luvas de 

procedimento; 

14. Expor a área de aplicação e definir o local da administração;  

15. Palpar o músculo (medição do local); 

16. Fazer a antissepsia do local 

17. Remover a capa da agulha 

18. Pinçar com os dedos a pele ao redor do local da administração; 

19. Inserir a agulha da injeção em um ângulo de 90º em relação ao músculo; 

20. Aspirar lentamente o êmbolo da seringa e certificar-se de que não atingiu 

nenhum vaso sanguíneo; caso retorne sangue descarta-se seringa agulha e 

medicamento e repete-se o procedimento com medicamento e material estéreis 

21. Injetar lentamente o conteúdo da seringa; 

22. Retirar a agulha e a seringa em um movimento rápido; Aplicar leve compressão 

ao local com gaze ou algodão; 

23. Recolher o material utilizado; Desprezar os resíduos; 

24. Descartar o material perfurocortante no Descarpax® (sem desconectar a agulha 

da seringa e sem reencapá-la); 

25. Retirar a luva de procedimento; 

26. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a 

desinfecção com álcool a 70%. 

27. Fazer anotação de enfermagem se houver intercorrências. 

28. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

29. Manter a sala em ordem 

Observações: 

• Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação 

e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico; 

• Administrar um volume máximo de 4 ml; 

• No caso de administração de vacinas não é utilizado álcool na antissepsia; 

• Locais de Aplicação: deltóide, ventroglúteo, dorso glúteo ou vastolateral. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 42 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTÂNEA 

 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 
OBJETIVO: Realizar administração de medicamentos pela via subcutânea. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%. 

 Algodão; 

 Bandeja; 

 EPI’s (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado); 

 Gaze estéril; 

 Luvas de procedimento; 

 Medicamento prescrito; 

 Seringa de 1 ml, agulha 13 x 4,5 mm; 

Descrição do procedimento: 

 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente 

5. Preparar o medicamento utilizando a agulha de aspiração e a seringa de 1 ml; 

6. Retirar a agulha de aspiração e inserir a agulha 13 x 4,5 mm na seringa; 

7. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%;  

8. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

9. Informar e explicar o procedimento ao paciente;  

10. Realizar a higienização das mãos; 

11. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;  

12. Fazer a antissepsia do local; 
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13. Pinçar com os dedos a pele do local de administração (correta posição das mãos no 

instante de aplicar a injeção: a seringa deve estar posicionada entre o polegar e o 

indicador da mão dominante); 

14. Inserir em um único movimento a seringa com a agulha 13x4,5 mm no tecido 

subcutâneo em um ângulo de 90º; 

15. Injetar lentamente o medicamento com a mão oposta que segura a seringa (soltar a 

prega do tecido); 

16. Retirar a agulha e a seringa em um movimento rápido;  

17. Aplicar leve compressão ao local com gaze; 

18. Recolher o material utilizado; 

19. Desprezar os resíduos; 

20. Descartar o material perfurocortante na caixa apropriada (sem desconectar a agulha 

da seringa e sem reencapá-la); 

21. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção 

com álcool a 70%; 

22. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

23. Manter a sala em ordem 

Observações 

 Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação 

e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico; 

 Administrar um volume máximo entre 0,5 ml e 1 ml (o tecido subcutâneo é 

extremamente sensível à soluções irritantes e grandes volumes de medicamento; 

 Locais mais indicados para aplicação de medicamentos por via subcutânea: deltóide, 

face externa do braço, face externa da coxa, parede abdominal e região escapular; 

 Introduzir a agulha em ângulo de 90º quando hipodérmica ou 45º quando agulhas 

comuns ou hipodérmicas em crianças; 

 Após aplicação de insulina ou heparina, o local não deve ser massageado; 

 Realizar rodízio nos locais de aplicação. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP43 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA OCULAR 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Aplicar medicamentos em gotas ou em pomadas na região ocular. 

Recursos necessários: 

 Álcool a 70%; 

 Bandeja; 

 EPI’s (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado); 

 Lenço de papel ou gaze; 

 Medicamento prescrito; 

 Papel toalha 

 Sabão líquido 

 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente 

5. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 

6. Conferir o rótulo com os dados do paciente e a prescrição médica;  

7. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

8. Informar o procedimento ao paciente; 

9. Posicionar o paciente de forma que o pescoço fique em leve hiperextensão; 

10. Limpar os olhos com gaze do canto interno para o externo (não pode ter secreção); 
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11. Solicitar que o paciente olhe para cima e depositar o medicamento no saco 

conjuntival; Solicitar que o paciente feche os olhos suavemente; 

12. Solicitar ao paciente que movimente o globo ocular com as pálpebras cerradas e 

com o pescoço em hiperextensão. 

13. Recolher o material utilizado; 

14. Lavar a cuba rim com água e sabão, secar com papel toalha e higienizá-la com 

álcool a 70%. 

15. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

16. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 44 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA ORAL 

 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 
OBJETIVO: Realizar administração de medicamentos pela via oral 

Recursos necessários: 

 Bandeja; 

 Conta gotas (s/n); 

 Canudinho (s/n); 

 Copinho descartável; 

 Copo com água (s/n). 

 Espátula (s/n); 

 Medicamento prescrito; 

 Seringa se necessário (s/n); 

 Triturador de comprimidos (s/n); 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via 

certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente; 

5. Colocar o medicamento no copinho (diluir s/n); 

6. Informar o procedimento ao paciente; 

7. Entregar o copinho com o medicamento e o copo com água ao paciente; 

8. Esperar o paciente deglutir todos o(s) medicamento(s); 

9. Recolher o material utilizado; 

10. Desprezar os resíduos; 
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11. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção 

com álcool a 70%; 

12. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

13. Manter a sala em ordem 

 

Observações: 

 

 Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação 

e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico;  

 Caso o paciente esteja impossibilitado, colocar o medicamento direto em sua boca 

(necessidade do uso da luva de procedimento) e verificar sua efetiva deglutição; 

 Essa via é contra indicada em pacientes comatosos ou com dificuldade de deglutição 

e naqueles que apresentam náuseas e vômitos; 

 Apresentação em pó deve ser diluída antes de ser ingerida; 

 Conferir necessidade de refrigeração e prazo de validade após reconstituição do 

medicamento; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 45 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA OTOLÓGICA 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

OBJETIVO: Aplicar medicamentos via otológica (pelo ouvido) para tratamento local. 

Recursos necessários: 

 Bandeja. 

 Gaze; 

 Luva de procedimento; 

 Medicamento prescrito; 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via 

certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente  

5. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

6. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 

7. Realizar a higienização das mãos; 

8. Colocar o paciente sentado, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado; Na 

presença de secreção, usar luvas de procedimento; 

9. Segurar a porção superior do pavilhão auricular puxar suavemente o lóbulo, para cima 

e para fora; 

10. Instilar a quantidade de gotas prescritas sem contaminar o frasco do medicamento; 

Solicitar ao paciente que permaneça em decúbito lateral por 2 a 3 minutos; 

11. Repetir o procedimento no lado oposto se houver prescrição; 

12. Recolher o material utilizado, Desprezar os resíduos; 
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13. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção 

com álcool a 70%; 

14. Realizar a higienização das mãos 

15. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

16. Manter a sala em ordem 

 

Observação: 

 Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação 

e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 46 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA NASAL 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 

OBJETIVO: Aplicar medicamentos de forma líquida no orifício nasal. 

Recursos necessários: 

 Bandeja; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 Conta-gotas; 

 EPI’s (jaleco, luvas de procedimento, máscara descartável, sapato fechado); 

 Lenço de papel ou gaze; 

 Luvas de procedimento de látex; 

 Medicamento prescrito; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido, 

 Soro fisiológico s/n. 

Descrição do procedimento: 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente  

5. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%;  

6. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

7. Calçar a luva de procedimentos;  

8. Solicitar para que o paciente limpe as narinas com lenço de papel ou gaze 

umedecida com soro fisiológico s/n; 
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9. Colocar o paciente sentado ou elevar a cabeceira, solicitando que incline a cabeça 

para trás; 

10. Inserir o conta - gotas ½ a 1 cm na cavidade nasal direita e esquerda com a ponta 

do gotejador na direção do septo- nasal, apertando o gotejador com os dedos 

indicador e polegar da mão dominante 

11. Pingar as gotas nas narinas, sem tocá-las com o frasco medicamento; 

12. Orientar ao paciente para permanecer na mesma posição por 2 minutos; 

13. Oferecer lenço de papel ou gaze para o paciente colocar debaixo do nariz, mas 

solicitar para não assoar durante alguns minutos; 

14. Auxiliar o paciente a retornar a uma posição confortável após o medicamento ser 

absorvido; 

15. Recolher o material utilizado; 

16. Desprezar os resíduos; 

17. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção 

com álcool a 70%. 

18. Retirar as luvas de procedimento 

19. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de 

informação. 

20. Manter a sala em ordem. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Número: 

POP 47 

Data da Validação: Data da Revisão: 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA VAGINAL 

EXECUTANTE: Médicos (as), Enfermeiros(as) e Técnicos (as) de Enfermagem 

OBJETIVO: Realizar administração de medicamentos pela via vaginal, a fim de alcançar 

efeitos terapêuticos locais e sistêmicos; 

Recurso necessário: 

 EPI’s (jaleco, gorro, máscara descartável); 

 Medicamento prescrito; 

 Bandeja; 

 Aplicador vaginal; 

 Luvas de procedimento; 

 Gaze; 

 Fita crepe;  

 Avental descartável; 

 Lençóis descartáveis.  
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Descrição do procedimento: 

Pré-administração 

1. Separar a medicação conforme a prescrição médica.  

2. Solicitar que a mulher esvazie a bexiga e troque a roupa, em local reservado, por um 

avental descartável; 

Coleta 

1. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Solicitar a prescrição ao paciente  

5. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%;  

6. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

7. Calçar a luva de procedimentos 

8. Colocar biombo; 

9. Colocar a mulher na posição ginecológica, de forma confortável; 

10. Cobrir a mulher com o lençol descartável; 

11. Posicionar o foco de luz;  

12. Observar os órgãos genitais externos (avaliando presença de lesões e/ou secreção); 

13. Realizar higiene íntima  

14. Abrir grandes lábios com a mão não dominante, utilizando o dedo indicador e polegar 

para visualizar orifício vaginal; 

15. Introduzir o medicamento na vagina com movimentos delicados; 

16. Retirar o aplicador ao término da medicação;  

17. Deixar a paciente confortável na maca por 5 a 10 minutos com os joelhos flexionados, 

para ocorrer a absorção do medicamento e permitir que flua até o fórnix posterior 

(OBS: No caso de supositório, a paciente deve permanecer deitada por cerca de 30 

minutos, a fim de possibilitar que o supositório derreta); 

18. Desprezar o material utilizado em local próprio; 

19. Auxiliar a paciente a retornar a uma posição confortável após o medicamento ser 

absorvido; 

20. Recolher o material utilizado; 

21. Desprezar os resíduos; 
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22. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção 

com álcool a 70%. 

23. Retirar as luvas de procedimento 

24. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação. 

25. Manter a sala em ordem 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 48 

 

Data da Validação 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA RETAL 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVOS: Administrar medicamentos por via retal, a fim de alcançar efeitos terapêuticos 

locais e sistêmicos;  

Recursos necessários: 

 Prescrição médica; 

  Bandeja;  

  Medicamento prescrito 
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  Gaze; 

  EPIs;  

  Lidocaína geleia 2%; aplicador;  

  Lençol de papel, lençol impermeável ou plástico quando necessário; 

  Compressa não estéril;  

 Sabão líquido; 

 Fralda; 

 Comadre; 

 

Descrição do procedimento: 

 

1. Checar prescrição médica; 

2. Acolher e orientar o paciente e acompanhante sobre o procedimento a ser realizado 

e o medicamento a ser administrado; 

3. Avaliar o paciente, aferir sinais vitais; 

4. Reunir os materiais e o medicamento prescrito; 

5. Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, 

via certa, registro certo, ação, forma farmacêutica e monitoramento; 

6. Lavar as mãos antes e após o procedimento, conforme POP; 

7. Direcionar o paciente para a sala, colocar o biombo e fechar a porta para garantir a 

sua privacidade; 

8. Forrar a maca com o lençol impermeável ou plástico e com o lençol de papel; 

9. Pedir para o paciente ou acompanhante retirar as roupas da parte inferior do corpo, 

ajudá-lo se necessário; 

10. Posicionar o paciente na maca em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo, com 

MIE estendido e MID fletido), cobrindo-o com o lençol; 

11. Calçar as luvas de procedimento; 

12. Realizar a higiene íntima se necessário; 

13. Retire o medicamento da embalagem conferindo os certos da medicação; 

14. Solicite ao paciente, se possível, respirar lenta e profundamente durante a aplicação 

do medicamento; 

15.  Avalie a região anal, separe as nádegas com a mão não dominante e introduza a 

extremidade afilada do supositório no ânus do paciente com a mão dominante 

introduzindo o medicamento até a sua totalidade. Caso seja pomada, acoplar o 

aplicador no tubo da pomada prescrita; colocando lubrificante (lidocaína geleia 2%) 
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em uma gaze e lubrificar a ponta do aplicador antes de introduzi-lo.  A pomada será 

sempre de uso individual e o aplicador será descartado após o uso, o excesso deverá 

ser retirado com a gaze; 

16. No caso de Clister ou Fleet Enema, inserir suavemente a cânula no reto, comprimir o 

frasco até ser expelido quase todo o líquido e após, retirar a cânula; 

17. Solicite ao paciente que permaneça deitado por no mínimo cinco minutos para o efeito 

do medicamento. Se o supositório tiver a função de laxante, o paciente deve 

permanecer na posição até que sinta a necessidade de evacuar, poderá ser colocado 

fralda ou a comadre para a evacuação. O paciente poderá ser encaminhado ao 

sanitário, se possível; 

18. Caso o cliente seja lactente, paraplégico, tetraplégico, idoso, manter as nádegas 

aproximadas até ela relaxar ou desaparecer a urgência de fazer força. Se a criança 

defecar em 30 minutos, deve-se verificar se há supositório nas fezes. Se a criança 

tiver dificuldade em reter o supositório, introduzir primeiro a base ou a extremidade 

maior. 

19. Recompor o paciente, observar possíveis reações e a ação medicamentosa, 

20. Manter a unidade em ordem; 

21. Checar a prescrição, realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar; 

22. Registrar procedimento em planilha de produção. 

 

Observações: 

● O uso de supositórios é contraindicado nas seguintes situações: pacientes no pós-

operatório recente de cirurgia retal ou prostática, pacientes com neutropenia, 

trombocitopenia ou risco de arritmias 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 49 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
SALA DE COLETA 

 

EXECUTANTE: Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório 

 

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento da sala de coleta de 

exames laboratoriais. 

Descrição do procedimento: 

1. Organizar a sala no dia anterior; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Repor material de acordo com a necessidade; 

4. Registrar os exames em impressos ou cadernos destinados para tal; 

5. Preencher os registros de encaminhamento das amostras; 

6. Receber a guia de requisição de exames verificando quais exames solicitados, se o 

preenchimento foi adequado (data, letra legível, nome completo, exames solicitados e 

identificação do profissional solicitante); 
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7. Realizar coleta de sangue para análise de exames laboratoriais,  

8. Receber materiais coletados (fezes, urina e escarro) identificando-os e armazenando 

nas caixas térmicas ou refrigerador específico para materiais biológicos; 

9. Solicitar ao profissional de higienização que realize limpeza concorrente ao término 

das coletas e quando necessário, além da realização da limpeza terminal semanal; 

10. Realizar, no expurgo, a lavagem diária das caixas térmicas utilizadas e deixá-las para 

secagem. Após completa secagem, armazená-las em local apropriado;  

11. Acondicionar as amostras em caixas apropriadas, conforme suas especificidades, 

para serem transportadas ao laboratório de análises clínicas.  

12. Manter a sala em ordem 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 50 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

COLETA DE ESCARRO  

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico e Técnico de 

Laboratório 

 

OBJETIVO: Coletar escarro de pacientes sintomáticos respiratórios para diagnóstico 

precoce de Tuberculose ou para controle de pacientes em tratamento 

Recursos necessários: 

 Caneta; 

 Copo com água; 

 Etiqueta para identificação do pote; 

 Luva de procedimento de látex; 

 Máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2); 
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 Papel toalha ou guardanapo; 

 Pia com torneira; 

 Pote coletor com tampa rosqueável (capacidade de 50 ml), 

 Sabão líquido. 

Descrição do procedimento: 

1. Colocar máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2); 

2. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

3. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

4. Conferir identidade do paciente e verificar se a requisição do exame está devidamente 

preenchida; 

5. Identificar o pote com o nome do paciente e data de coleta (fixar a etiqueta do lado 

externo do pote. NUNCA NA TAMPA DO POTE); 

6. Levar o paciente para área bem ventilada ou externa, desde que se mantenha a 

privacidade do paciente; área externa (mantendo-se a privacidade) ou em uma área 

bem ventilada (fluxo de ar corretamente direcionado 

7. Orientar o mesmo a lavar as mãos e higienizar a boca com água (retirar prótese móvel, 

antes de higienizar a cavidade oral, caso faça uso se necessário); 

8. Orientar o paciente a inspirar e reter o ar durante alguns segundos e expirar; fazer este 

movimento três vezes após tossir (após estes movimentos, tossir); 

9. Imediatamente o ato de tosse produtiva, o paciente deve abrir o pote e expectorar a 

secreção dentro dele sem encostar os lábios no mesmo ou encostar os dedos na parte 

interna do mesmo (há o risco de contaminação do pote); 

10. Repetir este procedimento quantas vezes forem necessárias para se atingir o volume 

recomendado (entre 5-10 ml) 

11. Solicitar ao paciente que feche o frasco rosqueando firmemente a tampa; 

12. Orientar o paciente a lavagem das mãos; 

13. Calçar as luvas de procedimento; 

14. Certificar se o coletor está devidamente rosqueado; 

15. Acondicionar a amostra em geladeira (2º a 8º C) específica para materiais biológicos 

ou caixas térmicas com gelo reciclável até o seu transporte para o laboratório (nos 

casos de acondicionar em caixas térmicas, enviar o mais rapidamente para o 

laboratório); 

16. Ligar para o Lacen e solicitar a retirada do material pelo motorista 

17. Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de 

saúde, esta poderá ser conservada em geladeira comum até no máximo sete dias 
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18.  Registrar na planilha de controle de coletas de escarro, no livro de registro dos 

Sintomáticos Respiratórios e no prontuário do paciente e formulários para sistemas de 

informação. 

19. Manter a sala em ordem 

 

 

Observações: 

 Nunca entregue um pote de coleta sem identificação, devido risco de troca de 

amostras; 

 Orientar o paciente a lavar a boca com água para retirar resíduos alimentares que 

porventura estejam acumuladas; 

 Não fazer uso de creme dental ou soluções antissépticas 

 Coletar o escarro, preferencialmente, em jejum a fim de evitar resíduos alimentares na 

amostra. Não perder o momento oportuno para a coleta ainda que o paciente não 

esteja em jejum; 

 Para pacientes em tratamento da Tuberculose, orientar ingerir o medicamento após a 

coleta do escarro; 

 Nos casos de necessidade de duas amostras, orientar o paciente a retornar para nova 

coleta pela manhã no dia subsequente (no caso de coleta na unidade) ou orientar como 

realizar no domicilio 

 As amostras realizadas em domicílio deverão ser colocadas em um saco plástico 

fechado com um nó. O transporte do material deve ser protegido da luz solar, 

idealmente, em até 2 horas após o momento da coleta;  

 É permitida ingestão de água durante o período do jejum; 

 Coletar entre 5 e 10 ml de escarro (não considerar como volume a espuma que pode 

se formar). 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 51 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
COLETA DE MATERIAL DESCARGA PAPILAR 

 

EXECUTANTE: Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVO: Coleta de material secretivo das mamas através de lâmina para avaliação 

citológica 

Recursos necessários:  

 Avental descartável com manga para o profissional coletador 

 Avental descartável sem manga para a usuária 

 Algodão 

 Gaze 

 Lâmina de vidro para coleta 

 Lápis preto para identificação da lâmina com dados da paciente 

 Luvas de procedimento  

 Máscara 

 Óculos protetor  

 Spray fixador celular 
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Descrição do procedimento: 

 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Fornecer o avental para a paciente vestir; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após cada procedimento, conforme POP 03; 

6. Preencher a ficha de anamnese e solicitação da coleta para citologia 

7. Realizar exame físico 

8. Preparar material para a coleta da descarga papilar, identificando a lâmina com os 

dados da paciente e o número do prontuário. 

9. Coletar a secreção passando a lâmina de vidro sobre a papila e desse modo 

coletando o derrame ou a descarga, em seguida esfregando sobre a lâmina e 

adicionando o fixador celular 

10. Auxiliar a paciente a descer da maca e orienta-la a se trocar. 

11. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário 

12. Retirar os EPIS utilizados no ato da coleta, desprezando-os em recipiente adequado 

13. Recolher todo o material; 

14. Registrar os dados do paciente e procedimento realizado em formulários 

individualizados específicos (ou em prontuário, caso não haja esses formulários), 

livros de registro e formulários para sistemas de informação  

15. Protocolar os impressos com lâminas para o distrito 

16. Deixar a sala em ordem; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 52 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO 

 
EXECUTANTE: Enfermeiros e Médicos 

 
OBJETIVO: Esvaziamento vesical e/ou coleta de amostra para exame 

Recursos necessários: 
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 Bandeja de materiais estéreis para cateterismo (preferencialmente: cuba rim, cuba 

redonda, pinça cheron); 

 Biombo. 

 Campo fenestrado; 

 Compressas de gaze estéril; 

 Frasco para coleta de urina se necessário; 

 Lençol; 

 Lidocaína gel; 

 Luvas estéreis e luvas de procedimento; 

 PVPI tópico ou clorexidina degermante; 

 Seringa de 20ml; 

 Sonda uretral estéril descartável de tamanho apropriado; 

Descrição do procedimento: 

Paciente do sexo feminino 

 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Reunir o material; 

4. Proporcionar privacidade a paciente fechando a porta ou posicionando biombo; 

5. Posicionar a paciente confortavelmente; 

6. Realizar higiene íntima ou solicitar que paciente realize; 

7. Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica; 

8. Colocar solução antisséptica na cuba redonda; 

9. Abrir pacotes de gaze no campo estéril; 

10. Colocar anestésico na gaze com técnica asséptica; 

11. Abrir o invólucro da sonda uretral, colocando-a na cuba rim, com técnica asséptica; 

12. Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal com os joelhos flexionados, os pés 

sobre o leito mantendo os joelhos afastados; 

13. Calçar as luvas estéreis; 

14. Lubrificar extremidade da sonda com pomada anestésica; 

15. Realizar antissepsia com pinça e gaze embebida em antisséptico, na seguinte ordem: 

região inguinal distal, região inguinal proximal, monte púbico, grandes lábios, abrir 

grandes lábios e higienizar pequenos lábios e vestíbulo (uretral e introito vaginal). 
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16. Realizar a antissepsia da vulva, dos grandes lábios, pequenos lábios, orifício uretral 

e do orifício vaginal, com PVPI tópico, trocando a gaze em cada etapa (toda a técnica 

é realizada em sentido único e a gaze utilizada em cada etapa deve ser desprezada); 

17. Posicionar campo fenestrado; 

18. Separar, com a mão não-dominante, os pequenos lábios de modo que o meato uretral 

seja visualizado; mantendo-os afastados até que o cateterismo termine; 

19. Com a mão dominante, introduzir a sonda lubrificada (mais ou menos 10 cm), colocar 

a outra extremidade na cuba rim para receber a urina drenada ou coletar a urina caso 

seja para exame laboratorial; 

20. Aguardar o esvaziamento completo da bexiga; 

21. Ao término do fluxo urinário, retire delicadamente a sonda e seque a região com gaze 

22. Retire as luvas estéreis e despreze o material descartável em saco de lixo 

23. Calçar as luvas de procedimento 

24. Desprezar urina em vaso sanitário ou expurgo; 

25. Realizar limpeza da solução antisséptica; 

26. Deixar paciente confortável; 

27. Recolher material; 

28. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70% 

29. Retire as luvas de procedimento; 

30. Registrar quantidade e características da urina drenada; 

31. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação. 

32. Manter a sala em ordem 

Paciente do sexo masculino. 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Reunir o material; 

4. Proporcionar privacidade ao paciente fechando a porta ou posicionando biombo; 

5. Posicionar o paciente confortavelmente; 

6. Calçar as luvas de procedimento 

7. Realizar higiene íntima no paciente; 

8. Retirar o material utilizado na higiene íntima; 

9. Desprezar as luvas e higienizar as mãos; 

10. Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica; 

11. Colocar solução antisséptica na cuba redonda; 

12. Abrir pacotes de gaze no campo estéril; 
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13. Abrir seringa de 20 ml no campo estéril; 

14. Colocar anestésico na gaze e/ou seringa 

15. Abrir o invólucro da sonda uretral, colocando-a na cuba rim, com técnica asséptica; 

16. Colocar o paciente em posição de decúbito dorsal com as pernas estendidas; 

17. Calçar as luvas estéreis; 

18. Após enluvar as mãos, colocar 8 ml de geleia anestésica na seringa com o auxílio de 

outra pessoa; 

19. Realizar antissepsia com pinça e gaze embebida em antisséptico, na seguinte ordem: 

região inguinal distal, região inguinal proximal, monte púbico, bolsa escrotal; 

20. Segurar o corpo do pênis com a mão não-dominante e auxílio de uma gaze e realizar 

antissepsia da base do pênis a glande. Retrair o prepúcio e realizar antissepsia da 

glande e meato uretral. (Toda a técnica é realizada em sentido único e a gaze utilizada 

em cada etapa deve ser desprezada); 

21. Posicionar o campo estéril fenestrado; 

22. Segurar o pênis perpendicular ao corpo do paciente; 

23. Introduzir anestésico com auxílio da seringa; 

24. Introduzir a sonda uretral até a sua extremidade (18 a 20 cm), com movimentos 

circulares, com o pênis elevado perpendicularmente e baixar o pênis lentamente para 

facilitar a passagem; 

25. Colocar a outra extremidade na cuba rim para receber a urina drenada ou coletar a 

urina caso seja para exame laboratorial; 

26. Aguardar o esvaziamento completo da bexiga; 

27. Ao término do fluxo urinário, retire delicadamente a sonda e o excesso de anestésico 

e antisséptico da região com gaze; 

28. Retire as luvas estéreis e despreze o material descartável em saco 

29. Calçar as luvas de procedimento; 

30. Desprezar urina em vaso sanitário ou expurgo; 

31. Deixar paciente confortável; 

32. Recolher material; 

33. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70% 

34. Retire as luvas de procedimento 

35. Registrar quantidade e características da urina drenada 

36. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação. 

37. Manter a sala em ordem 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 53 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 

 
EXECUTANTE: Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Esvaziamento vesical 

Recursos necessários: 
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 Água destilada; 

 Agulha 25x7 ou 30x8; 

 Bandeja de materiais estéreis para cateterismo (preferencialmente: cuba rim, cuba 

redonda, pinça cheron); 

 Biombo. 

 Bolsa coletora; 

 Campo fenestrado; 

 Coletor de urina sistema fechado; 

 Compressas de gaze estéril; 

 Lençol; 

 Lidocaína gel; 

 Luvas estéreis e luvas de procedimento; 

 PVPI tópico ou clorexidina –degermante; 

 Seringa de 20ml; 

 Sonda de Folley de tamanho apropriado; 

Descrição do procedimento: 

Paciente do sexo feminino 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Reunir o material; 

4. Proporcionar privacidade a paciente fechando a porta ou posicionando biombo; 

5. Posicionar a paciente confortavelmente; 

6. Realizar higiene íntima; 

7. Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica; 

8. Colocar solução antisséptica na cuba redonda; 

9. Abrir pacotes de gaze no campo estéril; 

10. Proporcionar privacidade a paciente fechando a porta ou posicionando biombo; 

11. Posicionar a paciente em decúbito dorsal com os joelhos flexionados, os pés sobre o 

leito mantendo os joelhos afastados; 

12. Calçar luvas de procedimento; 

13. Solicitar ou desnudar a paciente da cintura para baixo, expondo somente a parte 

geniturinária; 

14. Realizar higiene íntima; 

15. Retirar o material utilizado na higiene íntima; 

16. Desprezar as luvas e higienizar as mãos; 
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17. Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica; 

18. Colocar solução antisséptica na cuba redonda; 

19. Abrir pacotes de gaze, agulha e seringa e colocá-los no campo estéril; 

20. Colocar anestésico na gaze com técnica asséptica; 

21. Abrir o invólucro da sonda de Foley e da bolsa coletora, colocando-as no campo 

estéril, com técnica asséptica; 

22. Calçar as luvas estéreis, conforme POP 004; 

23. Conectar bolsa coletora na extremidade correta da sonda de Foley; 

24. Aspirar, com a ajuda de outra pessoa, água destilada com a agulha conectada na 

seringa; 

25. Lubrificar extremidade da sonda com pomada anestésica; 

26. Realizar antissepsia com pinça e gaze embebida em antisséptico, na seguinte ordem: 

região inguinal distal, região inguinal proximal, monte púbico, grandes lábios, abrir 

grandes lábios e higienizar pequenos lábios e vestíbulo (uretral e intróito vaginal); 

27. Posicionar campo fenestrado, compressa ou gaze estéril; 

28. Separar, com a mão não-dominante, os pequenos lábios de modo que o meato uretral 

seja visualizado; mantendo-os afastados até que o cateterismo termine; 

29. Com a mão dominante, introduzir a sonda lubrificada (mais ou menos 10 cm); 

30. Aguardar a drenagem de urina até a bolsa coletora; 

31. Insuflar o balão com água destilada, de acordo com orientação do fabricante, e puxar 

a sonda até sentir a ancoragem do balão no trígono vesical; 

32. Realizar a limpeza da solução antisséptica; 

33. Realizar fixação da sonda em região interna da coxa; 

34. Deixar paciente confortável; 

35. Recolher material; 

36. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70 

37. Retire e despreza as luvas de procedimento; 

38. Registrar quantidade e características da urina drenada; 

39. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

40. Manter a sala em ordem 

 

 

Paciente do sexo masculino 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

3. Reunir o material; 
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4. Proporcionar privacidade ao paciente fechando a porta ou posicionando biombo; 

5. Posicionar o paciente confortavelmente; 

6. Lavar as mãos; 

7. Calçar luvas de procedimento; 

8. Realizar higiene íntima ou solicitar que paciente realize; 

9. Retirar material utilizado na higiene íntima; 

10. Desprezar luva de procedimento; 

11. Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica; 

12. Colocar solução antisséptica na cuba redonda; 

13. Abrir pacotes de gaze no campo estéril; 

14. Colocar anestésico na gaze com técnica asséptica; 

15. Abrir o invólucro da sonda de Foley e da bolsa coletora, colocando-as no campo estéril, 

com técnica asséptica; 

16. Colocar o paciente em posição de decúbito dorsal com as pernas estendidas; 

17. Calçar as luvas estéreis; 

18. Após enluvar as mãos, colocar 8 ml de geleia anestésica na seringa com o auxílio de 

outra pessoa; 

19. Conectar bolsa coletora na extremidade correta da sonda de Foley; 

20. Aspirar, com a ajuda de outra pessoa, água destilada com a agulha conectada na seringa; 

21. Realizar antissepsia com pinça e gaze embebida em antisséptico, na seguinte ordem: 

região inguinal distal, região inguinal proximal, monte púbico, bolsa escrotal; 

22. Segurar o corpo do pênis com a mão não-dominante e auxílio de uma gaze e realizar 

antissepsia da base do pênis a glande. Retrair o prepúcio e realizar antissepsia da glande 

e meato uretral. (Toda a técnica é realizada em sentido único e a gaze utilizada em cada 

etapa deve ser desprezada); 

23. Segurar o pênis perpendicular ao corpo do paciente; 

24. Introduzir anestésico com auxílio da seringa; 

25. Introduzir a sonda uretral até a sua extremidade (18 a 20 cm), com movimentos circulares 

com o pênis elevado perpendicularmente e baixar o pênis lentamente para facilitar a 

passagem; 

26. Aguardar a drenagem de urina até a bolsa coletora; 

27. Insuflar o balão com água destilada e puxar a sonda até sentir a ancoragem do balão no 

trígono vesical; 

28. Realizar ou solicitar que paciente realize limpeza da solução antisséptica; 

29. Deixar paciente confortável; 

30. Recolher material; 
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31. Registrar quantidade e características da urina drenada; 

32. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação. 

33. Manter a sala em ordem. 

Observação: 

 Trocar a sonda de demora e a bolsa coletora a cada 30dias ou quando necessário 

(obstrução do sistema de drenagem, desconexão do sistema fechado, vigência de febre 

sem origem identificada, mau funcionamento do cateter), após avaliação médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 54 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

SONDAGEM NASOGÁSTRICA 

 

EXECUTANTE: Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVO: Instalar sonda nasogástrica para esvaziamento gástrico, administração de 

medicamentos e gavagem 

Recursos necessários: 
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 Copo com água; 

 Cuba rim; 

 Esparadrapo hipoalergênico; 

 Estetoscópio; 

 Lubrificante hidrossolúvel; 

 Seringa 10 ou 20 ml; 

 Sonda nasogástrica, 

 Toalha de papel. 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

3. Reunir o material; 

4. Proporcionar privacidade ao paciente fechando a porta ou posicionando biombo. 

5. Posicionar o paciente confortavelmente. 

6. Calçar luvas de procedimento de látex 

7. Colocar o paciente em posição sentada ou semi-sentado; 

8. Remover dentaduras se necessário;  

9. Colocar cuba rim e toalhas de papel ao alcance do paciente; 

10. Selecionar o número da sonda de acordo com o diâmetro da narina do paciente; 

11. Medir a sonda: distância do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide nasal até o apêndice 

xifóide, marcando-a neste local com esparadrapo. 

12. Lubrificar a ponta da sonda com lidocaína em gel 

13. Solicitar ao paciente que respire pela boca e permaneça com o queixo próximo ao 

peito, se necessário, auxiliá-lo; 

14. Introduzir a sonda pela narina do paciente fazendo movimentos para cima e para trás; 

15. Interromper a introdução da sonda se o paciente começar a tossir ou engasgar, 

observar cianose, angústia respiratória e dispneia. Recuar a sonda ligeiramente para 

trás caso ele continue tossindo; 

16. Após a sonda passar pela orofaringe, solicitar ao paciente que faça movimento de 

deglutição; 

17. Introduzir até a marcação realizada anteriormente. 

18. Comprovar localização da sonda pela injeção de ar (cerca de 20 ml no adulto e 5 a 10 

ml na criança) realizando ausculta da região epigástrica, com objetivo de ouvir ruído 
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brusco e borbulhante. Pode-se, também, confirmar o posicionamento da sonda 

aspirando-se o conteúdo gástrico  

19. Fixar a sonda no nariz do paciente; 

20. Retirar as luvas; 

21. Registrar em prontuário, livros de registro e formulários para sistemas de informação 

22. Manter a sala em ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 55 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
SALA DE CURATIVO 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de organização e funcionamento da sala de curativo. 

Descrição do procedimento: 

1. Verificar a higienização da sala e solicitar limpeza se necessário, conforme rotina 

estabelecida 

2. Realizar checagem de materiais, medicamentos e almotolias da sala de curativo 

antes de iniciar o atendimento 

3. Solicitar a reposição de materiais necessários (máscara, luvas, gorro, SF a 0,9%, 

gaze, atadura, esparadrapo, micropore, agulha 40x12, bisturi, curativos especiais); 
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na falta de materiais como papel toalha, lençol de papel, álcool gel, solicitar ao Auxiliar 

de Serviços Gerais/Gerência; 

4. Verificar a data de validade dos materiais esterilizados e encaminhar os materiais 

vencidos para a Esterilização; 

5. Higienizar as mãos, antes e após cada procedimento, conforme POP 02; 

6. Executar rotina de troca de curativo conforme orientação deste manual e protocolo 

de feridas do município; 

7. Organizar a sala. 

 

Observações:  

 Os curativos limpos devem ser preferencialmente realizados antes dos 

contaminados; 

 Após a realização dos curativos infectados deve ser realizada limpeza terminal; 

 Caso sejam usadas cubas ou bacias de metal, usar sacos plásticos individuais 

para cobri-las, dando destinação apropriada aos mesmos após o procedimento; 

 Quando o curativo for realizado em domicílio, levar o saco de resíduo infectante 

e caixa de perfurocortante. 

 Consolidar os dados, mensalmente dos atendimentos da sala com o enfermeiro 

responsável pelo setor; 

 Colocar o material utilizado em recipiente adequado, encaminhando-o ao expurgo 

ao término do dia; 

 Proceder à desinfecção da bandeja ou mesa de curativos após a execução de 

cada curativo com álcool a 70%; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 56 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
RETIRADA DE PONTOS 

 
EXECUTANTE: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Cirurgião-dentista, Enfermeiros e 
Médicos 
 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Recursos necessários: 

 Bandeja 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por 3 pinças (hemostática, 

anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril; 

 Tesoura Íris ou bisturi;  

 Soro Fisiológico a 0,9%; 

 Álcool a 70% 

 Agulha 40x12 mm; 

 Pacotes de gaze estéril; 

 Luvas de procedimentos de látex; 

 Equipamentos de Proteção Individual (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental). 
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Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e acompanhante conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável  

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 02; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40x12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12. O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão. 

12. Remover a cobertura anterior com a pinça dente de rato ou luva de procedimento, 

desprezando-a; 

13. Observar a ferida operatória, identificando a presença de áreas com afastamento de 

bordas, exsudato e pontos inclusos; 

14. Verificar as condições da cicatrização, avaliando se os pontos podem ser retirados 

totalmente ou de forma alternada; 

15. Solicitar avaliação médica ou de enfermagem mediante sinais de processos 

inflamatórios ou infecciosos; 

16. Montar a pinça hemostática com gaze, auxiliada pela pinça anatômica ou utilizar luva 

estéril  

17. Umedecer a gaze com soro fisiológico a 0,9%; 

18. Proceder à limpeza da incisão, sem voltar ao início da lesão, em sentido único, 

usando cada gaze uma única vez, fazendo movimentos de rotação com o punho; 

19. Secar a incisão em sentido único; 

20. Manter uma gaze próxima à ferida operatória para a identificação dos pontos 

cirúrgicos removidos; 

21. Tracionar o fio de sutura utilizando a pinça anatômica (ou luva estéril), até expor o 

local do nó; 
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22. Inserir a ponta da lâmina de bisturi (ou tesoura), com o corte voltado para cima, entre 

o fio de sutura e o nível da pele; 

23. Cortar unilateralmente o fio de sutura, logo abaixo do nó, e removê-lo com a pinça. 

Em caso de ponto intradérmico, observar as extremidades e escolher o “nó” mais 

visível e cortar o fio de sutura (próximo ao “nó”), tracionando o lado oposto 

delicadamente. Caso haja resistência, durante a retirada, encaminhar o usuário(a) à 

unidade de origem; 

24. Fazer curativo compressivo em caso de sangramento e solicitar avaliação médica; 

25. Dispor os pontos retirados sobre a gaze; 

26. Após a remoção dos pontos da ferida operatória, realizar novamente limpeza local 

com gaze estéril embebida com soro fisiológico a 0,9% 

27. Secar a incisão com gaze seca. Não ocluir a incisão se a mesma se apresentar 

totalmente cicatrizada; 

28. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientá-lo sobre os 

cuidados com a incisão; 

29. Recolher todo o material; 

30. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

31. Deixar a sala em ordem; 

32. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 57 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO 

 

EXECUTANTE: Médico 

 

OBJETIVO: Retirada de corpo estranho (farpas de madeira e metálicas, pedras, vidro) nos 

tecidos moles. 

Recursos necessários: 

 Agulha 40 x 12;  

 Agulha hipodérmica (de insulina);  

 Atadura; 

 Bandeja 

 Campos estéreis;  

 Dreno de Penrose, se necessário;  

 Esparadrapo; 

 EPI’s (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental); 

 Fio de sutura nylon 3.0;  
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 Gaze; 

 Lâmina de bisturi nº 11;  

 Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local;  

 Luva de procedimento de látex e luva estéril; 

 Seringa de 5 ml; 

 Solução de clorexidina; 

 Soro fisiológico para irrigação; 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por 3 pinças (hemostática, 

anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril; 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável;  

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente 

5. Higienizar as mãos, antes e após cada procedimento, conforme POP 02; 

6.  Determine o local do corpo estranho;  

7.  O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas estéreis, 

máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente tópico 

disponível e cubra-a com o campo estéril; 

8. Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 mg/kg). 

Troca-se a agulha pela hipodérmica. Introduzir o anestésico numa técnica de bloqueio 

de campo regional. A anestesia deve realizar-se aproximadamente a 1 cm do 

perímetro do local do objeto. Cuidar com o edema que resulta, pois se podem perder 

os parâmetros da localização. Utiliza-se o orifício de entrada quando existente ou 

utiliza-se a cicatriz prévia como referência;  

9.  Depois, continue a fazer o bloqueio de maneira linear, ao longo da linha de incisão 

projetada, que deve ser longa;  

10.  Uma vez realizada a anestesia, faz-se incisão longa e profunda o suficiente ao longo 

da linha da pele para promover a retirada do objeto, com auxílio das pinças; 

11. Irrigar a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local;  

12.  Se o ferimento permitir, e for necessário, pode-se confeccionar uma sutura com 

pontos simples como nylon 3.0;  

13. Fixar o curativo com adesivo hipoalergênico ou enfaixar com atadura de crepe; 

14. Recolher todo o material; 
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15. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

16. Deixar a sala em ordem; 

17. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 58 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
DRENAGEM DE ABSCESSO 

 

EXECUTANTE: Cirurgião-dentista e Médicos 

 

OBJETIVO: Promover a drenagem espontânea da secreção purulenta de abscesso 

subcutâneo simples, ao longo da linha da pele e/ou mucosa 

Recursos necessários: 

 Agulha 40 x 12;  

 Agulha hipodérmica (de insulina);  

 Atadura; 

 Bandeja 

 Campos estéreis;  

 Dreno de Penrose, se necessário;  

 Esparadrapo; 
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 EPI’s (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental); 

 Fio de sutura nylon 3.0;  

 Gaze; 

 Lâmina de bisturi nº 11;  

 Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local;  

 Luva de procedimento de látex e luva estéril; 

 Seringa de 5 ml; 

 Solução de clorexidina; 

 Soro fisiológico para irrigação; 

 Swab de cultura, se necessário 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por 3 pinças (hemostática, 

anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril; 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável;  

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente 

5. Higienizar as mãos, antes e após cada procedimento, conforme POP 02; 

6. Verifique se o abscesso possui flutuação; 

7.  O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas estéreis, 

máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente tópico 

disponível e cubra-a com o campo estéril;  

8.  Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 mg/kg). 

Troca-se a agulha pela hipodérmica;  

9. Introduza o anestésico numa técnica de bloqueio de campo regional. A anestesia 

deve realizar-se aproximadamente a 1 cm do perímetro de maior sinal de flutuação, 

com o cuidado de injetar no subcutâneo;  

10. Depois, continue a fazer o bloqueio de maneira linear, ao longo da linha de incisão 

projetada, que deve ser longa;  

11. Uma vez realizada a anestesia, faz-se uma incisão longa e profunda o suficiente ao 

longo da linha da pele para promover a drenagem espontânea da secreção purulenta. 

Não adianta fazer pequenas incisões, pois isso pode levar à recidiva dos abscessos; 

12.  Depois da drenagem espontânea, evite espremer a pele circunjacente, pois pode 

promover a proliferação da infecção para o tecido subcutâneo adjacente. Coloca-se 
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a pinça hemostática na cavidade, a fim de quebrar as loculações e liberar quaisquer 

bolsas de material purulento residuais;  

13. Irrigue a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local;  

14. Introduza uma gaze ou um dreno de Penrose no local, com 1 a 2 cm para fora da 

incisão, para permitir drenagem adequada e impedir que a incisão fique selada. Se 

necessário, pode ser fixado com um ponto simples frouxo de nylon 3.0; 11. Curativo 

com gaze; 

15. Recolher todo o material; 

16. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

17. Deixar a sala em ordem; 

18. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário 

 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 59 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA) 

 

EXECUTANTE: Médicos 

 

OBJETIVO: Remover um segmento de unha encravada para normalizar a arquitetura da 

área acometida, podendo haver tecido de granulação ou infecção associados 

Recursos necessários: 

 Agulha 40 x 12;  

 Agulha hipodérmica (de insulina);  

 Atadura; 

 Bandeja; 

 Campos estéreis;  

 Dreno de Penrose, se necessário;  
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 Esparadrapo; 

 EPI’s (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental); 

 Fio de sutura nylon 3.0;  

 Gaze; 

 Lâmina de bisturi nº 11;  

 Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local;  

 Luva de procedimento de látex e luva estéril; 

 Seringa de 5 ml; 

 Solução de clorexidina; 

 Soro fisiológico para irrigação; 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por tentacânula e pinças 

(hemostática, anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril 

 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável;  

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente 

5. Higienizar as mãos, antes e após cada procedimento, conforme POP 02; 

6. Examine a unha que será tratada e o tecido de granulação circunscrito; 

7.  Realiza-se o bloqueio digital com lidocaína sem vasoconstritor, pois o procedimento 

é extremamente doloroso;  

8. Procede-se à limpeza do dedo com sabão e água, degermação com clorexidina. 

Inicia-se o procedimento propriamente dito com a introdução de uma tentacânula, ou 

instrumental semelhante, a mais ou menos 3 mm da margem lateral, 

longitudinalmente até a matriz. Descola-se o leito ungueal, provocando avulsão 

parcial do segmento que está encravado  

9. Resseca-se esse segmento da unha com uma tesoura reta, ou lâmina de bisturi, até 

a base da unha, juntamente com a matriz  

10.  Em seguida, corta-se em elipse o tecido de granulação e pode-se realizar a 

curetagem do leito. Se não houver infecção associada, pode-se retirar uma elipse de 

pele e tecido subcutâneo da borda com tecido de granulação, suturando-se após com 

nylon, propiciando cicatrização por primeira intenção;  

11. Lavar o ferimento com soro fisiológico;  
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12. Ocluir o curativo, conforme necessidade  

13. Fixar com esparadrapo ou micropore; 

14. Recolher todo o material; 

15. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

16. Deixar a sala em ordem; 

17. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 60 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO LESÃO FECHADA 

 
EXECUTANTE: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Recursos necessários: 

 Agulha 40x12 mm; 

 Álcool a 70%; 

 Ataduras de crepom; 

 Bandeja; 

 EPI’s (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental); 

 Esparadrapo e/ou micropore; 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por 3 pinças (hemostática, 

anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril; 

 Luvas de procedimentos de látex; 
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 Pacotes de gaze estéril; 

  Sabão líquido (para uso em pele íntegra); 

 Soro Fisiológico a 0,9%; 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40x12 (Obs.: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão. 

12. Remover a cobertura anterior com a pinça dente de rato ou luva de procedimento, 

desprezando-a  

13. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabão líquido e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; secar 

com papel toalha; 

14. Solicitar avaliação médica ou de enfermagem mediante qualquer alteração na 

incisão; 

15. Montar a pinça hemostática com gaze, auxiliada pela pinça anatômica ou utilizar luva 

estéril  

16. Umedecer a gaze com soro fisiológico a 0,9%; 

17. Proceder à limpeza da incisão de dentro para fora, sem voltar ao início da lesão, em 

sentido único, usando cada gaze uma única vez, fazendo movimentos de rotação 

com o punho; 

18. Secar a incisão de cima para baixo; 

19. Ocluir com gazeou outro curativo prescrito; 
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20. Fixar com esparadrapo ou micropore; 

21. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientá-lo sobre os 

cuidados com o curativo; 

22. Trocar o curativo a cada 24 horas ou sempre que estiver saturado (úmido); 

23. Manter a incisão aberta, se estiver limpa e seca, no período de 48 horas após o 

procedimento cirúrgico ou conforme prescrição médica e/ou de enfermagem; 

24. Recolher todo o material; 

25. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

26. Deixar a sala em ordem; 

27. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

Observação: 

 Iniciar o curativo pela lesão menos contaminada, em caso de lesões múltiplas;  

 Limpar as feridas da área menos contaminada para a mais contaminada (feridas 

limpas: iniciar a limpeza pelo centro da lesão; feridas infectadas: iniciar a limpeza pela 

região peri-lesional, passando pelas bordas, até o centro; 

 Ao usar pinças estéreis, estas devem ficar com a superfície onde são tocadas fora do 

campo estéril ou do pacote de curativos, e suas pontas sobre o campo estéril, 

voltadas para baixo; 

 Secar apenas a pele perilesional, nunca o leito da ferida; 

 Todo curativo especial, ao ser realizado pela primeira vez, deve ser avaliado pelo 

enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 61 

 
 

 
Data da  

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO LESÃO ABERTA 

 
EXECUTANTE: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos. 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação 

Recursos necessários: 

 Agulha 40x12 mm; 

 Álcool a 70%; 

 Ataduras de crepom; 

 Bandeja; 

 Caixa plástica contendo coberturas padronizadas pela SMS; 

 Esparadrapo e/ou micropore; 

 EPI’s (máscara, óculos, gorro, jaleco/avental). 

 Kit para curativo estéril, preferencialmente composto por 3 pinças (hemostática, 

anatômica e dente de rato) e/ou luva estéril; 
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 Luvas de procedimentos de látex; 

 Pacotes de gaze estéril; 

 Sabão líquido (para uso em pele íntegra); 

 Soro Fisiológico a 0,9%; 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs.: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabão líquido e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; secar 

com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 
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solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar debridamento, se necessário; 

19. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

20. Realizar avaliação da fase da ferida, o tipo de tecido presente no leito da ferida, e 

escolher a cobertura mais indicada; 

21. Aplicar a cobertura escolhida; 

22. Ocluir o curativo, conforme necessidade (cobertura secundária, gazes, compressas 

algodoadas, ataduras ou bota de Unna); 

23. Fixar com esparadrapo ou micropore; 

24. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientá-lo sobre os 

cuidados com o curativo; 

25. Recolher todo o material; 

26. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso não 

haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de informação; 

27. Deixar a sala em ordem; 

28. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

Observação: 

 Iniciar o curativo pela lesão menos contaminada, em caso de lesões múltiplas;  

 Limpar as feridas da área menos contaminada para a mais contaminada (feridas 

limpas: iniciar a limpeza pelo centro da lesão; feridas infectadas: iniciar a limpeza pela 

região perilesional, passando pelas bordas, até o centro; 

 Ao usar pinças estéreis, estas devem ficar com a superfície onde são tocadas fora do 

campo estéril ou do pacote de curativos, e suas pontas sobre o campo estéril, 

voltadas para baixo; 

 Secar apenas a pele perilesional, nunca o leito da ferida; 

 Todo curativo especial, ao ser realizado pela primeira vez, deve ser avaliado pelo 

enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

Número: 
POP 62 

 

 

Data da 
Validação: 

 

Data da Revisão: 

 

CURATIVO COM AGE (Ácidos Graxos Essenciais) 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação 

Indicação: 

 Qualquer lesão de pele, infectada ou não, indiferente da fase em que se encontra o 

processo de epitelização;  

 Proteção e restauração do epitélio;  

 Profilaxia de úlceras de pressão;  

 Dermatite perilesão;  
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 Perigastrostomia;  

 Queimaduras de 1º e 2º graus.  

Uso: 

 Cobertura primária.  

 Necessita de cobertura secundária não absorvente. 

 Preferencialmente uso individualizado. 

 Podem ser usados com outros produtos. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Mecanismo de ação: 

 Hidrata a pele, promove cicatrização de lesões com tecido de granulação. 

Contraindicação: 

 Não há. 

Periodicidade de troca:  

 Sempre que o curativo secundário estiver saturado ou no máximo 24h.  

Recursos necessários: 

 Reunir o material do POP 42ou 43. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 
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11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabão neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; secar 

com papel toalha; 

16. Irrigar a lesão com soro fisiológicoa uma distância de 20 cm, até a retirada de toda a 

sujidade. Secar a pele ao redor e aplicar o óleo diretamente sobre a lesão. Não secar 

o leito da ferida; na prevenção de úlceras por pressão aplicar o óleo nas regiões 

afetadas, após higienização da pele. 

17. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

18. Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; pode ser reaplicado a cada 12 horas; 

19. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientar sobre os 

cuidados com o curativo; 

20. Recolher todo o material; 

21. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

22. Deixar a sala em ordem; 

23. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 63 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO HIDROGELSEM ALGINATO (Solosite) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação 

Indicação: 

 Tecido desvitalizado; 

 Feridas com ou sem infecção; 

 Feridas com pequena ou média exsudação; 

 Esfacelo úmido. 

Uso: 

 Cobertura primária.  

 Necessita de cobertura secundária oclusiva 

 Preferencialmente uso individualizado. 
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Mecanismo de ação:  

 Debridamento autolítico.  

 Reidrata e ajuda na remoção do tecido necrótico, promovendo a granulação e 

epitelização. 

 

Contraindicação: 

 Feridas com grande quantidade de exsudato; queimaduras de 3º grau. 

 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer até 72h; para feridas infectadas permanecer no máximo 24h. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Recursos necessários: 

 Reunir o material do POP 42 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex; 

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  
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12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; 

secar com papel toalha 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Colocar o curativo de forma que o gel seja aplicado dentro da ferida assepticamente, 

máximo 5 mm de espessura, não excedendo o nível da pele ao redor da ferida; 

20. Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientar sobre os 

cuidados com o curativo 

22. Recolher todo o material; 

23. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

24. Deixar a sala em ordem; 

25. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 64 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM COLAGENASE 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 

OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Tecido desvitalizado; 

 Necrose; 

 Bactericida. 

Uso: 

 Cobertura primária.  

 Necessita de cobertura secundária oclusiva. 

 Preferencialmente uso individualizado. 
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Mecanismo de ação:  

 Debridamento químico. 

 

Contraindicação: 

 Tecido viável. 

 

Periodicidade de troca: 

 A cada 24h 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Recursos necessários: 

 Reunir o material do POP 42.  

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão; 

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 
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0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; 

secar com papel toalha 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Colocar o curativo de forma que a Colagenase seja aplicada dentro da ferida 

assepticamente, não excedendo o nível da pele ao redor da ferida; 

20. Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientar sobre os 

cuidados com o curativo 

22. Recolher todo o material; 

23. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

24. Deixar a sala em ordem; 

25. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 64 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO (Saf-gel) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação 

Indicação: 

 Tecido desvitalizado; 

 Feridas com ou sem infecção; 

 Esfacelo seco; 

 Necrose. 

Uso: 

 Cobertura primária.  

 Necessita de cobertura secundária. 

 Preferencialmente uso individualizado. 
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Mecanismo de ação:  

 Debridamento autolítico.  

 Remove crostas e tecido desvitalizado. 

Contraindicação:  

 Tecido viável. 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer até 72h; para feridas infectadas permanecer no máximo 24h. 

Validade após abertura 

 De acordo com orientação do fabricante 

Recursos necessários: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão; 

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 
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13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; 

secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Colocar o curativo de forma que o gel seja aplicado dentro da ferida assepticamente, 

não excedendo o nível da pele ao redor da ferida; 

20. Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientar sobre os 

cuidados com o curativo; 

22. Recolher todo o material; 

23. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

24. Deixar a sala em ordem; 

25. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 66 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM GAZE ESTÉRIL COM PHMB 0,2% (Kerlix) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Feridas colonizadas ou infectadas; 

 Prevenção de contaminação bacteriana. 

 Como cobertura primária de queimaduras, úlceras, áreas doadoras e receptoras de 

enxerto, abrasões, lacerações, incisões cirúrgicas, feridas com leve a moderada 

quantidade de exsudato e outras em que seja necessária a não aderência do curativo 

à ferida. 

 

Contraindicação: 

 Não há 

 

Uso 
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 Cobertura primária, necessitando de cobertura secundária. 

  Pode ser recortado, não precisa de tesoura estéril, pois as bordas do curativo não 

entram em contato com o leito da ferida.  

 Pode ser usada aberta ou dobrada, a fim de aumentar a barreira antimicrobiana. 

Mecanismo de ação:  

 Evita a aderência do curativo e permite o fluxo do exsudato para a 

cobertura secundária. 

 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer até 72h, a depender da saturação do curativo secundário;  

 Para feridas infectadas permanecer no máximo 24h;  

 Para queimaduras até 5 dias. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Recursos necessários: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-
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se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; 

secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Utilizar técnica estéril, fazendo com que a gaze contemple todo o leito da ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita aderência à pele íntegra. Também 

pode ser utilizada no preenchimento de cavidades (amassada, em forma de rolo ou 

como melhor se adaptar); 

20. Ocluir a ferida, protegendo toda a cobertura primária, e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Recolher todo o material; 

22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão, procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 67 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM HIDROFIBRA COM PRATA (Aquacel Ag) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Feridas com exsudato leve ou moderado; 

 Feridas infectadas ou em risco; 

 Úlceras de pé diabético, úlceras arteriais e venosas, lesões por pressão; 

 Feridas cirúrgicas; 

 Feridas traumáticas; 

 Feridas que sangram facilmente; 

 Feridas oncológicas exsudativas; 

 Feridas cavitárias ou profundas; 
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 Queimaduras de 2º grau; 

 Preenchimento; 

 Feridas doloridas; 

 

Uso: 

 Cobertura primária. 

 Pode ser recortado, não precisa de tesoura estéril, pois as bordas do curativo não 

entram em contato com o leito da ferida. 

 Pode ser associado à terapia compressiva. 

 

Mecanismo de ação:  

 Debridamento autolítico. 

 Absorção vertical de exsudato.  

 É bactericida.  

 Absorve o fluido das feridas e cria um gel que mantém o ambiente úmido, auxiliando 

na remoção de tecidos necróticos e favorecendo o desenvolvimento de novos vasos 

sanguíneos.  

 Diminui a dor.  

 Neutraliza odor. 

 

Contraindicação: 

 Feridas altamente exsudativas. 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer de 5 a 7 dias; 

 Se usado em queimaduras, pode permanecer até 14 dias; 

 A troca deverá ser realizada conforme orientação do fabricante e sempre que a 

cobertura estiver saturada, o que se caracteriza pela gelificação da hidrofibra. 

 Se houver dificuldade na remoção do curativo, ele deve ser saturado com solução 

salina estéril, permitindo seu total umedecimento. 

 A troca da cobertura secundária convencional deve ser diária, ou sempre que 

necessária.  

 

Recurso necessário: 

 Reunir o material do POP 42. 
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Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e enxaguar com água limpa e corrente ou soro fisiológico a 0,9%; 

secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 
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solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Utilizar técnica estéril, fazendo com que a hidrofibra contemple todo o leito da ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita aderência à pele íntegra. Também 

pode ser utilizada no preenchimento de cavidades (amassada, em forma de rolo ou 

como melhor se adaptar); 

20. Ocluir a ferida, protegendo toda a cobertura primária, e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Recolher todo o material; 

22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

Observações: 

 Quando utilizar Aquacel Ag em feridas profundas, preencha somente até 80% do 

volume, pois o curativo se expandirá ao entrar em contato com o exsudato, 

preenchendo todo o espaço da lesão. Neste caso, utilizar tesoura estéril ou lâmina 

de bisturi para cortar a placa. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 67 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO IODO CADEXÔMERO (Iodosorb) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Feridas muito exsudativas; 

 Feridas Infectadas; 

 Absorção de exsudato; 

 Úlceras vasculogênicas; 

 Úlceras de pé diabético; 

 Debridamento de esfacelo; 

Contraindicação: 

 Tecidos necróticos secos, feridas secas e limpas; 

 Não usar em pacientes que possuam sensibilidade ao iodo; 

 Não usar em crianças, mulheres grávidas ou lactentes; 
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 Não usar em pacientes com transtornos na glândula tireóide (Tireoidite de Hashimoto 

ou nódulos de bócio) ou disfunção renal. 

Uso: 

 Cobertura primária.  

 Deve ter contato mínimo com a pele íntegra. 

  Necessita de cobertura secundária.  

 Pode ser associado à terapia compressiva. 

 Preferencialmente uso individualizado. 

Mecanismo de ação:  

 Reduz carga bacteriana;  

 Absorve esfacelo e exsudato; 

  Promove um ótimo meio úmido e rápida cicatrização;  

 Reduz dor e odor. 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer até 72h.  

 Mudança da cor indica o momento da troca. 

 A troca da cobertura secundária deve ser diária, ou sempre que necessária. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante. 

Material: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a 

ser realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 
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8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações 

e alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do 

exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro 

fisiológico a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 

12 (Obs: usar preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver 

desperdícios). Pode-se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma 

agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm 

da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica 

a 0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o 

tecido de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%; secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cmaté a retirada 

de toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser 

auxiliada suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze 

embebida em solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não 

provocar sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (sepossível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do 

tamanho da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Utilizar técnica estéril, aplicando o Iodosorb na gaze para posterior colocação no 

leito da ferida ou aplicando diretamente no leito da ferida com auxílio de uma 

seringa. Não deve haver contato do Iodosorb com a pele ao redor da ferida, 

evitando inclusive o contato com as margens da mesma. Necessita de cobertura 

secundária. 

20. Ocluir a ferida, protegendo toda a cobertura primária, e fixá-la com esparadrapo 

ou micropore; 

21. Recolher todo o material; 
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22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento 

realizado em formulários individualizados específicos para curativos (ou em 

prontuário, caso não haja esses formulários), livros de registro e formulários para 

sistemas de informação; 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Higienizar as mãos; 

25. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

Observação: 

 A troca deverá ser realizada conforme orientação do fabricante e sempre que a 

cobertura estiver saturada de fluídos da lesão e todo o iodo tiver sido liberado. Isso 

se caracteriza pela gelificação da pomada e mudança para coloração esbranquiçada. 

 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 69 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM GAZE NÃO ADERENTE COM PETROLATUM 

 
EXECUTANTE: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização, proteger a ferida contra contaminação e 

traumas por aderência. 

Indicação: 

 Feridas não infectadas; 

 Secas ou pouco exsudativas; 

 Com tecido de granulação; 

 Queimaduras superficiais de 2º grau; 

 Áreas cruentas pós-trauma ou ressecção cirúrgica; 

 

Contraindicação:  

 Feridas infectadas e altamente exsudativas. 
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Uso: 

 Cobertura primária.   

 Necessita de cobertura secundária.  

 Pode ser recortado, não precisa de tesoura estéril, pois, as bordas do curativo não 

entram em contato com o leito da ferida. 

Mecanismo de ação:  

 Debridamento autolítico.  

 Estimula a cicatrização da ferida por mantê-la úmida e por facilitar a retirada de 

tecidos inviáveis que atrasem este processo, além de aliviar a dor pela umidificação 

de possíveis terminações nervosas expostas na lesão. 

Periodicidade de troca: 

 A cada 48 horas, ou antes, se necessário.  

 A troca da cobertura secundária deve ser diária, ou sempre que necessária. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Material: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 
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11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%; secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Utilizar técnica estéril, fazendo com que a gaze contemple todo o leito da ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita aderência à pele íntegra. 

20. Ocluir a ferida protegendo toda a cobertura primária e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Recolher todo o material; 

22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 70 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO (Allevyn) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 
OBJETIVO: Estabelecer rotinas de execução de procedimentos. 

Indicação: 

1. Feridas superficiais com tecido de granulação;  

2. Feridas agudas ou crônicas, com exsudato moderado; 

3. Úlcera por pressão;  

4. Úlcera venosa ou arterial em MMII; 

5. Úlceras de pé diabético. 

 

Uso: 

 Cobertura primária. 

 Pode ser associado com terapia compressiva.  
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 Pode ser cortado, especialmente para ser aplicado em proeminências ósseas como 

calcâneos, cotovelos e outras áreas de contorno. 

Mecanismo de ação:  

 Mantém um meio úmido apropriado à cicatrização. 

Periodicidade de troca: 

 No máximo até 7 dias ou quando o exudato  for visivel na camada externa da 

cobertura. 

 A troca da cobertura secundária deve ser diária, ou sempre que necessária. 

Validade: 

 Indicada pelo fabricante.  

Material: 

 Reunir o material do POP 042. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na parte emborrachada do frasco de soro 

fisiológico a 0,9% e introduzir a agulha 40x12mm no local indicado para perfuração; 

12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%, caso haja 

aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 0,9% 

até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido de 

granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas, no lixo; 
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14. Calçar novas luvas de procedimento; 

15. Avaliar a necessidade de tricotomia peri-lesão, para facilitar a adesão da espuma a 

pele; 

16. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%, secar com papel toalha 

17. Irrigar o leito da ferida exaustivamente com o jato de soro a uma distância em torno 

de 20 cm (??) até a retirada de toda sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua 

remoção pode ser auxiliada suavemente com a pinça hemostática do pacote de 

curativo, com gaze embebida em solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com 

cuidado para não provocar sangramento; 

18. Não secar o leito da ferida; 

19. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (sempre que possível e 

mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido); dependendo do 

tamanho da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

20. Utilizar técnica estéril, fazendo com que a cobertura contemple todo o leito da ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita aderência à pele íntegra; 

21. Ocluir a ferida protegendo toda a cobertura primária e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

22. Recolher todo o material; 

23. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão, procedimento realizado 

no livro de registro diário ou de acompanhamento; 

24. Deixar a sala em ordem; 

6. Higienizar as mãos; 

7. Agendar retorno para nova avaliação. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 71 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA (Biatain) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Feridas de exsudação moderada a alta com retardo na cicatrização em função da 

presença de infecção, ou com colonização crítica, tais como: úlceras de perna, 

úlceras por pressão, queimaduras de 2º grau, úlceras diabéticas, áreas doadoras de 

pele e abrasões na pele. 

 

Contraindicações: 

 Feridas com necrose seca ou sem exsudato, feridas com sangramento. 

 

Uso: 
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 Cobertura primária.  

 Pode ser associado com terapia compressiva.  

 Pode ser cortado.  

 A troca da cobertura secundária deve ser diária, ou sempre que necessária. 

Mecanismo de ação:  

 Na presença do exsudato, a prata é liberada na ferida e apresenta atividade 

antibacteriana por até 7 dias.  

 Absorção vertical do exsudato. 

Periodicidade de troca: 

 No máximo até 7 dias ou quando sinais visíveis de exsudato  se aproximem das 

margens do curativo. 

Validade após abertura: 

 De acordo com orientação do fabricante 

Material: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  
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12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%. Caso 

haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 

0,9% até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido 

de granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Avaliar a necessidade de tricotomia peri-lesão, para facilitar a adesão da espuma à 

pele; 

16. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%, secar com papel toalha; 

17. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância em de 20 cm até a retirada 

de toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser 

auxiliada suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze 

embebida em solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não 

provocar sangramento; 

18. Não secar o leito da ferida; 

19. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

20. Utilizar técnica estéril, fazendo com que a cobertura contemple todo o leito da ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita aderência à pele íntegra; não toque 

no lado simples (não impresso) da espuma, pois este lado é o que ficará em contato 

com a ferida; 

21. Ocluir a ferida protegendo toda a cobertura primária e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

22. Recolher todo o material; 

23. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão, procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

24. Deixar a sala em ordem; 

25. Higienizar as mãos; 

26. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

 

Observações:  

 Os curativos Biatain Ag devem ser sempre armazenados na posição horizontal.  
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 Ao utilizá-lo em feridas profundas, somente preencha o espaço da ferida até 50% do 

seu volume, uma vez que o curativo se expandirá ao entrar em contato com o 

exsudato. Neste caso, utilizar tesoura estéril ou lâmina de bisturi para cortar a placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 72 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO DE FERIDA INFESTADA POR MIÍASE – 

 
 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de limpeza e cicatrização em lesões de pele infestada por 

Zoodermatose (míiase) 

Indicação: 

 Feridas infestada por Zoodermatose, com presença de larvas de moscas, sendo 

necessário a remoção mecânica total das mesmas.  

 

Material: 

 Reunir o material do POP 43. 

 Vaselina sólida 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e acompanhante, conforme POP 01; 
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2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a 

ser realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 02; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações 

e alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do 

exsudato; 

11. Remover o curativo cuidadosamente, umedecendo a gaze ou cobertura primária 

com soro fisiológico a 0,9 % em jato para facilitar a remoção;  

12. Calçar luva estéril;  

13. Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, utilizando uma gaze úmida em 

soro fisiológico, com movimento de fricção suave; 

14.  Realizar a limpeza da ferida, utilizando o jato de Soro Fisiológico 0,9% 

15. Identificar o tipo de tecido presente no leito da lesão, avaliar bordas e pele 

perilesional;  

16. Retirar as larvas da lesão com auxílio de uma pinça  

17. Aplicar vaselina sólida em toda lesão;  

18. Aplicar cobertura secundária utilizando-se gaze seca para efetuar oclusão;  

19. Fechar o curativo com cobertura adesiva do tipo esparadrapo impermeável ou 

atadura de crepom e fixar com fita adesiva;  

20. Repetir o procedimento após 24horas, e até a confirmação da remoção total das 

larvas;  

21. Deixar o paciente confortável;  

22. Manter a organização da unidade do paciente;  

23. Recolher todo o material; 

24. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão, procedimento 

realizado em formulários individualizados específicos para curativos (ou em 

prontuário, caso não haja esses formulários), livros de registro e formulários para 

sistemas de informação; 

25. Deixar a sala em ordem; 

26. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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Observações:  

 Em casos de difícil retirada das larvas nas lesões de pele pode-se alargar o orifício 

realizando pequena incisão, e assim favorecer a remoção com pinça e leve expressão 

na lesão. 

 Pode-se utilizar previamente algumas substâncias para se bloquear a via de 

respiração da larva, causando a migração desta para a superfície e posterior retirada, 

por exemplo, oclusão com gaze vaselinada.  

  Deve-se reforçar ao paciente e acompanhante os cuidados com a higiene e da 

realização do curativo diário para evitar deposição de novos ovos. 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 73 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
BOTA DE UNNA 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

Indicação: 

 Úlcera Venosa; 

 Edema linfático de membros inferiores. 

Contra-indicação: 

 Úlcera arterial;  

 Em indivíduo com sensibilidade conhecida ao produto ou seus componentes; 

 Insuficiência cardíaca descompensada; 

 DPOC; 
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 TVP; 

 Pacientes que não deambulam; 

 Infecção; 

 Úlcera mista; 

 Miíase. 

Uso: 

 Cobertura primária ou secundária (neste caso, quando associada a um curativo 

primário) 

 O curativo só será aplicado após avaliação e prescrição médica. 

 

Mecanismo de ação:  

 Apresenta efeito apenas durante a deambulação, quando ocorre a contração e 

relaxamento dos músculos dos membros inferiores, auxiliando o retorno venoso; 

diminui o edema; promove proteção; favorece a cicatrização da ferida. 

Periodicidade de troca: 

 Pode permanecer até 7 dias.  

 Trocar antes, se houver exsudato na cobertura secundária. 

Validade: 

 De acordo com orientação do fabricante.  

Material: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado. 

3.1 Os executantes precisam ser treinados para aplicar a bota de unna . Poderá 

utilizar a técnica em oito ou técnica  em espiral ou conforme o fabricante.  

3.2 Ao aplicar fazer pressão suficiente para manter firme o enfaixamento , 

porém sem garrotear o membro .  

3.3 Aplicar preferencialmente no período da manhã. 
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4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  

12. Remover cuidadosamente atadura e coberturas secundárias que possam existir; se 

necessário, irrigar com soro fisiológico a 0,9%. Remover a bandagem desenrolando-

a ao longo da perna; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%, secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância de 20 cm até a retirada de 

toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada 

suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze embebida em 

solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar 

sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Antes de iniciar o procedimento, colocar o paciente em repouso, com os membros 

inferiores elevados por, no mínimo, 30 minutos; 

20. Durante o enfaixamento, manter o pé em ângulo de 90º em relação à perna; 

21. Iniciar o enfaixamento da região distal do metatarso, incluindo o calcanhar, até 3 cm 

abaixo do joelho. Cortar e desprezar o excedente. O enfaixamento deverá ser 

sobreposto em 50% em espiral ou “8”; na região do calcanhar utilizar sempre o 

enfaixamento em “8”; 
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22. Fazer pressão suficiente para manter o enfaixamento firme, porém, sem garrotear o 

membro. A bota deverá envolver a perna sem apertá-la, sem deixar abertura, dobras 

ou rugas na atadura durante o enfaixamento; 

23.  Aplicar um curativo secundário, gaze estéril ou compressa cirúrgica no local da lesão 

para absorver o excesso de exsudato, se necessário. Colocar atadura para fixação 

do curativo absorvente; trocar o curativo absorvente e sua faixa de fixação sempre 

que sujos ou molhados;  

24. Fixar a bota com atadura, iniciando pelo pé.  O enfaixamento deverá ser o mesmo 

utilizado na aplicação da bota. Manter pressão uniforme até recobri-la completamente 

e fixá-la com esparadrapo ou micropore; 

25. Recolher todo o material; 

26. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

27. Deixar a sala em ordem; 

28. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 

Observações: 

 O curativo só será aplicado após avaliação e solicitação médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 74 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO COM SULFADIAZINA DE PRATA A 1% 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

 

Indicação: 

 Queimaduras;  

 Feridas colonizadas ou infectadas 

 

Contraindicação:  

 Hipersensibilidade ao produto;  

 Presença de grande exsudação; 

 Gestantes no final da gestação;  

 Crianças prematuras e menores de dois meses. 
 

Uso: 
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 Cobertura primária. 

 

Mecanismo de ação:  

 Antimicrobiano tópico. 
 

Periodicidade de troca: 

 No máximo 24 horas ou quando houver saturação da cobertura secundária.  

 

Observação: 

 Recomenda-se não ultrapassar 10 dias de uso. 

 

Validade: 

De acordo com orientação do fabricante 

Material: 

 Reunir o material do POP 42. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável e orientá-lo quanto ao procedimento a ser 

realizado; 

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 03; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex;  

10. Antes da remoção, observar o curativo anterior quanto às características do exsudato; 

11. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40 x 12 (Obs: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12.O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão.  
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12. Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%, caso haja 

aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-os com solução fisiológica a 0,9% 

até que se desprendam. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido de 

granulação no leito da ferida; 

13. Desprezar o curativo retirado, juntamente com as luvas; 

14. Calçar novas luvas de procedimento de látex; 

15. Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele peri-ferida, com 

sabonete neutro e soro fisiológico a 0,9%, secar com papel toalha; 

16. Irrigar o leito da ferida com o jato de soro a uma distância em de 20 cm até a retirada 

de toda a sujidade. Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser 

auxiliada suavemente com a pinça hemostática do pacote de curativo, com gaze 

embebida em solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não 

provocar sangramento; 

17. Não secar o leito da ferida; 

18. Realizar a mensuração com a régua e registro fotográfico (se possível e mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido). Dependendo do tamanho 

da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente; 

19. Colocar a sulfadiazina de prata a 1% em camada de 1 mm, de forma que o creme 

seja aplicado dentro da ferida assepticamente, não excedendo o nível da pele ao 

redor da ferida; 

20. Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou 

micropore; 

21. Recolher todo o material; 

22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação; 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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Número: 
POP 75 

 
 

 
Data da 

Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
CURATIVO TALA GESSADA 

 
EXECUTANTE: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos 

 
OBJETIVO: Auxiliar o processo de cicatrização e proteger a ferida contra contaminação. 

 

INDICAÇÕES: Realização de curativo que envolva algum membro que necessite ser 

mantido imóvel por tempo determinado, seja com o uso de tala gessada fixa ou removível. 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher e explicar o procedimento a paciente 

2. Reunir todo o material necessário;  

3. Colocar o paciente em posição confortável  

4. Fechar a porta da sala para manter a privacidade do paciente; 

5. Higienizar as mãos, antes e após procedimento, conforme POP 02; 

6. Fazer uso dos EPIs; 

7. Manter postura correta durante a realização do procedimento; 

8. Investigar histórico da ferida, situação vacinal, comorbidades, uso de medicações e 

alergias prévias; 

9. Calçar luvas de procedimentos de látex; 



 
  
 

177 
 

10. Realizar desinfecção com álcool a 70% na borda superior do frasco de soro fisiológico 

a 0,9% e fazer um furo único neste local usando agulha 25 x 8 ou 40x12 (Obs.: usar 

preferencialmente frasco de SF 0,9% de 250 ml para não haver desperdícios). Pode-

se também usar uma seringa de 20 ml conectada a uma agulha 25 x 8 ou 40 x 12. O 

frasco ou a seringa devem ser posicionados a 20 cm da lesão. 

11. Posicionar o paciente de forma adequada e confortável, visando o apoio e 

estabilidade das articulações durante a manipulação da tala gessada e realização do 

curativo; 

12. Caso a tala gessada já contenha uma janela para realização do curativo, proteger 

bem as bordas desta janela para que sujidade ou umidade não se acumulem sob o 

gesso durante a limpeza;  

13. Realizar o curativo de acordo com a técnica exigida, conforme as características de 

cada lesão, cobrindo novamente a janela com gaze estéril e ataduras; 

14. Caso a tala gessada seja removível, retirar com cuidado as ataduras que a estejam 

cobrindoe retirar também a tala (apenas se necessário, pois às vezes o curativo pode 

ser realizado sem a remoção da tala), mantendo sempre o alinhamento do membro 

do paciente durante o curativo (não estender ou flexionar o antebraço, por exemplo); 

15. Remover a cobertura anterior com a pinça dente de rato ou luva de procedimento, 

desprezando-a; 

16. Observar a ferida operatória, condições de cicatrização, exsudato, pontos de pressão 

do gesso na pele, sinais de hiperemia e isquemia; 

17. Solicitar avaliação médica ou de enfermagem mediante sinais de processos 

inflamatórios ou infecciosos; 

18. Realizar o curativo de acordo com o descrito no POP 42 (??) ou 43 (??) 

19. Reposicionar a tala removível, protegendo a pele e proeminências ósseas, fixando-a 

com ataduras; 

20. Observar as reações do paciente durante o procedimento e orientá-lo sobre os 

cuidados com a incisão; 

21. Recolher todo o material; 

22. Registrar os dados do paciente, informações sobre a lesão e procedimento realizado 

em formulários individualizados específicos para curativos (ou em prontuário, caso 

não haja esses formulários), livros de registro e formulários para sistemas de 

informação 

23. Deixar a sala em ordem; 

24. Agendar retorno para nova avaliação, se necessário. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 76 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ORGANIZAÇÃO DA SALA DE VACINA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Manter a sala de vacina organizada, preservar a qualidade e segurança dos IB, 

facilitar o processo de trabalho e promover a segurança do paciente,  

Descrição do procedimento: 

1. Verificar se o ar-condicionado encontra-se ligado; 

2. Verificar se a sala está limpa e organizada; se há qualquer situação anormal (vazamento 

e outros); 

3. Verificar a temperatura do(s) equipamento(s) de refrigeração, registrando-a no mapa de 

registro diário de temperatura; 

4. Ligar o computador e abrir SI-PNI WEB; 

5. Importar os dados da câmara fria para o computador; 

6. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

7. Organizar as caixas térmicas de uso diário, conforme POP 60; 
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8.  Manter organizados sobre a mesa de trabalho os impressos de registro (boletim diário 

de doses aplicadas e fichas de contingência) e os materiais de escritório; 

9. Prever e prover materiais necessários para uso diário. 

Observações 

 Atentar para o prazo de utilização do imunobiológico após a abertura do frasco no caso 

das apresentações em multidose, colocando data e horário de abertura deste. 

 Qualquer anormalidade utilizar o livro de registros de ocorrências da Sala de Vacinas 

e acionar o enfermeiro(a) responsável ou qualquer outro enfermeiro da unidade de 

saúde, caso o responsável não esteja no momento. 

 Em caso de inoperância do sistema de informação, as fichas de contingência deverão 

ser preenchidas.  Após a normalização, as fichas deverão ser digitadas 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 77 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
ADMINISTRAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS (IB) 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 
OBJETIVO: Garantir a adoção de práticas para correta administração de Imunobiológicos (IB). 

Descrição do procedimento: 

1. Acolher o paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01, e fazer breve entrevista 

sobre situação atual de saúde e possíveis contra indicações;  

2. Verificar situação vacinal através dos registros no cartão, caderneta de vacinação ou 

sistema de informação; 

3. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

4. Examine o IB, observando a aparência da solução ou pó a ser diluído, o estado da 

embalagem, o número do lote e o prazo de validade; 

5. Orientar o usuário que irá receber a vacina e/ou responsável sobre a(s) patologias que 

serão prevenidas, os possíveis eventos adversos e o que fazer em caso de ocorrência 

deste, cuidados no local de aplicação da vacina, próximas doses (caso haja mais de 

uma dose a ser administrada) e retirar dúvidas que ainda possam existir. 
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6. Registre as vacinas aplicadas no SI-PNI e no boletim de doses aplicadas 

7. Proceder com o registro no cartão / caderneta de vacinação do paciente, realizando os 

devidos aprazamentos  

 

Observações: 

 O exame do IB pode ser feito logo no início das atividades diárias, pela manhã, ao 

separá-los para o dia de trabalho. O exame não exclui a observação antes do preparo 

de cada administração; 

 Observe a via de administração e a dosagem conforme o recomendado para cada IB; 

 Prepare o IB atentando para: imunobiológico certo e diluente certo. Em caso de IB já 

pronto para uso, proceder homogeneizando o frasco com movimentos circulares 

delicados, em sentido único. Já o IB que precisará ser preparado, realizar a diluição e 

em seguida homogeneizar igualmente ao citado anteriormente; 

 Administre o imunobiológico utilizando a técnica especifica; 

 Observar e notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação, orientando o 

usuário e/ou responsável como proceder. Acionar o enfermeiro (a). 

 Despreze o material utilizado na caixa coletora de material perfurocortante. 

 Monitorar a temperatura das caixas térmicas durante todo o período de funcionamento 

da sala de vacina, garantindo que permaneça dentro do limite estabelecido (+2 a +8) 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 78 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
LIMPEZA DA SALA DE VACINAÇÃO 

 
EXECUTANTE: Auxiliar de Serviços Gerais 

 
OBJETIVO: Manter a limpeza da sala conforme normativas do MS. 

Recursos necessários: 

 Equipamentos de proteção individual (luvas, botas); 

 Balde; 

 Solução desinfetante; 

 Rodo com pano de chão ou esfregão; 

 Pá; 

 Esponja; 

 Flanela 

Descrição do procedimento: 

Limpeza Concorrente: 

1. Usar roupa apropriada e calçada fechado; 

2. Organizar os materiais necessários; 
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3. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

4. Calçar as luvas antes de iniciar a limpeza; 

5. Iniciar limpando e organizando a mesa de trabalho, impressos e materiais de escritório, 

computador e teclado, em seguida a bancada e pia, observando os materiais se estão 

adequados para uso (seringas, algodão e outros). Utilizar álcool a 70% para desinfecção 

das superfícies (mesa e bancada); 

6. Preparar a solução desinfetante para a pia, colocando 10 ml de desinfetante para cada 

10 litros de água (usar preferencialmente hipoclorito de sódio a 1%); 

7. Umedecer o pano na solução desinfetante, envolvendo-o em um rodo (na falta deste, 

pode-se utilizar esfregão) e proceder à limpeza da sala do fundo para a saída, em 

sentido único. 

8. Recolher o lixo do chão com a pá, utilizando esfregão ou rodo envolvido em pano úmido; 

9. Recolher o lixo do cesto, fechando o saco corretamente;  

10. Recolher caixa de perfurocortante já fechada corretamente para o descarte. 

Limpeza Terminal: 

1. Use roupa apropriada e calçado fechado; 

2. Organizar os materiais necessários; 

3. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

4. Calçar as luvas antes de iniciar a limpeza; 

5. Preparar a solução desinfetante para a limpeza, colocando 10 ml de desinfetante para 

cada litro de água; 

6. Lavar os cestos de lixo com solução desinfetante; 

7. Iniciar pela limpeza do teto, utilizando pano úmido envolvido no rodo; 

8. Lavar internamente janelas, vidros e esquadrias com solução desinfetante, 

enxaguando-os em seguida; 

9. Limpar as paredes com pano umedecido em solução desinfetante; 

10. Limpar os interruptores de luz com pano úmido; 

11. Lavar a(s) pia(s) e a(s) torneira(s) com esponja, água e sabão; 

12. Enxaguar a(s) pia(s) e passar pano umedecido em solução desinfetante; 

13. Limpar o chão com esfregão ou rodo envolvidos em pano umedecido em solução 

desinfetante; 

14. Não varrer o chão para que não haja suspensão de poeira e consequente contaminação 

do ambiente; 

15. Atentar para a diferenciação do pano úmido a ser utilizado para limpeza da mesa de 

trabalho e bancada e pano úmido a ser utilizado no chão. Se possível, utilizar 

preferencialmente, uma flanela para limpeza da mesa de trabalho e bancada. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 79 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
USO DAS CAIXAS TÉRMICAS 

 
EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 
OBJETIVO: Montar e manejar as caixas térmicas de acordo com as normativas do MS. 

Recursos necessários: 

 Caixa térmica de poliuretano; 

 Bobinas de gelo reutilizáveis;  

 Termômetro digital. 

Descrição do procedimento: 

Manejo das caixas de uso diário: 
 

1. Coloque as bobinas de gelo reutilizáveis ambientadas (0ºC) nas laterais internas da 

caixa; 
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2. Posicione o sensor do termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura até 

atingir de +2 a +8ºC; 

3. Acomode os imunobiológicos no centro da caixa em recipientes plásticos, para melhor 

organização e identificação, de acordo com a quantidade prevista de cada 

imunobiológico para uso diário; 

4. Monitore continuamente a temperatura; 

5. Troque as bobinas reutilizáveis sempre que for necessário; 

6. Mantenha a caixa térmica fora do alcance de luz solar direta e distante de fontes de 

calor; 

7. Retorne as bobinas para congelamento após o uso, mantendo-as na posição 

horizontal; 

8. Lave e seque cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que estejam 

completamente secas; 

9. Guarde-as em local ventilado ou na própria sala de vacina, na bancada da pia, voltadas 

para baixo de modo a escorrer todo líquido restante após a limpeza. 

 

 

Manejo das caixas térmicas para atividade extramuros 

 

1. Coloque as bobinas de gelo reutilizáveis ambientadas (0ºC) no fundo e nas laterais 

internas da caixa; 

2. Posicione o sensor do termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura até 

atingir de+2º a +8C; 

3. Ambiente as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente. Avaliar necessidade de 

levar caixa térmica extra com bobinas de gelo reutilizáveis; 

4. Separar o quantitativo de imunobiológicos a serem utilizados na ação; 

5. Acomode os imunobiológicos no centro da caixa em recipientes plásticos, para melhor 

organização e identificação; 

6. Organize os IB no interior da caixa de maneira segura para que não fiquem soltos nem 

sofram impactos mecânicos durante o deslocamento; 

7. Fechar as caixas térmicas corretamente e, em caso de caixas de isopor, lacrar com fita 

adesiva e identifique externamente; 

8. Monitore a temperatura continuamente; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 80 

 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
REMOÇÃO DE IB ACONDICIONADOS EM FRASCO-AMPOLA COM TAMPA DE 

BORRACHA 
 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Retirar a dose de IB de acordo com a técnica preconizada pelo MS. 

Descrição do procedimento: 

1. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

2. Escolha a seringa e a agulha apropriadas e, quando for o caso, acople a seringa à 

agulha, mantendo-a protegida; 

3. Remova a tampa plástica, em seguida remova a proteção metálica do frasco-ampola 

que contém o liófilo, utilizando preferencialmente a pinça “dente de rato”; 

4. Limpe a tampa da borracha com algodão seco; 

5. Homogeinize o IB com movimentos circulares delicados, em sentido único; 

6. Introduza a agulha no frasco-ampola; 
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7. Aspire o liquido correspondente à dose a ser administrada; 

8. Coloque a seringa em posição vertical (no nível dos olhos), ajuste a dose com a agulha 

ainda conectada ao frasco-ampola e expulse o ar; 

9. Mantenha a agulha protegida até o momento da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
 

Número: 
POP 81 

 
 

 
Data da Validação: 

 
Data da Revisão: 

 
RECONSTITUIÇÃO DE IB APRESENTADOS SOB A FORMA LIOFILIZADA 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro 

 

OBJETIVO: Reconstituir o IB segundo norma preconizada pelo MS. 

Descrição do procedimento: 

1. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

2. Escolha a seringa e a agulha apropriadas e, quando for o caso, acople a seringa à 

agulha, mantendo-a protegida; 

3. Remova a tampa plástica, em seguida remova a proteção metálica do frasco-ampola 

que contém o liófilo, utilizando a pinça “dente de rato”; 

4. Limpe a tampa de borracha com algodão seco; 

5. Envolva a ampola do diluente em gaze ou algodão seco e abra-a com cuidado; 
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6. Coloque a ampola aberta entre os dedos indicador e médio; 

7. Aspire o diluente da ampola e injete-o pelas laterais internas do frasco-ampola ou 

ampola contendo o liófilo de modo a lavá-lo; 

8. É necessário homogeneizar o conteúdo realizando movimentos circulares delicados, 

em sentido único, sem produzir espuma; 

9. Aspire a quantidade de solução correspondente à dose a ser administrada; 

10. Coloque a seringa em posição vertical (no nível dos olhos), com a agulha ainda 

conectada ao frasco-ampola e expulse o ar. 

11. Mantenha a agulha protegida até o momento da administração.   

 

Observação: 

• Após preparo o IB deve ser administrado com brevidade para evitar elevação 

da temperatura e consequente inativação do IB 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número: 

POP 82 

 

 

Data da Validação: 

 

Data da Revisão: 

ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A 

 

EXECUTANTE: Auxiliar/Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. 

 

OBJETIVO: Fornecer suplementação profilática de vitamina A para crianças de 6 a 59 meses. 

Recursos necessários: 

 Algodão; 

 Caderneta da criança; 

 Tesoura; 

 Mapa diário de administração de vitamina A; 

 Vitamina A de 100.000 UI ou 200.000 UI 
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Descrição do procedimento: 

1. Acolher paciente e/ou acompanhante, conforme POP 01; 

2. Higienize as mãos, antes e após o procedimento, conforme POP 03; 

3. Avaliar a caderneta da criança; 

4. Verificar as condições do frasco, a data de validade e do rótulo para confirmar a dose 

de vitamina A contida em cada cápsula (100.000 UI ou 200.000 UI);  

5. Administrar a Vitamina A de 100.000 UI em crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 

dias; 

6.  Administrar Vitamina A de 200.000 UI em crianças de 12 meses à 4 anos e 11 meses 

e 29 dias; 

7. Cortar a bisnaga da vitamina com tesoura limpa e utilizada somente para esse fim; 

8. Pedir à criança para abrir a boca ou solicitar que o acompanhante da criança estenda 

a cabeça da mesma. Segurar o queixo da criança e suspender levemente, apertando 

com a outra mão os lados da cápsula até derramar todo o conteúdo; 

9. Certificar que a criança deglutiu todo o conteúdo; 

10. Descartar as cápsulas usadas em lixo apropriado; 

11. Registrar o procedimento na caderneta da criança e no mapa diário de administração 

de vitamina;  

12. Agendar retorno para 6 meses, se indicado; 

13. Organizar o material armazenando a Vitamina A em local fresco e arejado, sem 

exposição solar; 

14. Realizar limpeza da tesoura com algodão ou gaze embebidos em álcool 70°. 

Observações: 

15. Caso a criança apresente vômitos ou cuspa o conteúdo em até 2 horas após o 

procedimento, repetir a administração da Vitamina A; 

16. Efeitos colaterais para as dosagens recomendadas não são comuns, mas é possível 

que a criança coma menos durante o dia da administração, vomite ou sinta dor de 

cabeça. Avise à mãe e/ou responsável que isso é normal, que os sintomas passarão e 

que não é preciso nenhum tratamento específico. 

17. Em caso de superdosagem pode ocorrer hepatotoxicidade, cefaléia, náusea, tontura, 

sonolência, irritabilidade, delírio, vômitos, diarreia e eritema cutâneo.  

18. Se a criança estiver fazendo uso de polivitamínico ou suplemento isolado de Vitamina 

A, não administrar a vitamina A 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Número:  

POP 83 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 - HIV TRI LINE BIOCLIN  

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

HIV 1 e 2  

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 

 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 
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Descrição do procedimento:  

1. Acolhero paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós teste 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Coletar com pipeta uma gota de sangue e colocar na fita reagente (no poço A); 

10. Colocar no poço B 02 gotas do diluente; 

11. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). Na área T, observa-se os algarismos 

1 e 2, que marcam a área de teste e representa antígeno do HIV-1 e o antígeno 

de captura recombinante de HIV-2.  

12. A leitura do teste é feita de 15 a 30 minutos, onde posteriormente o resultado 

pode apresentar um falso positivo. A leitura é feita através da visualização de 

linhas, o teste é negativo ao aparecer apenas à linha no C, e positivo quando 

aparece uma linha no C e no T, onde no T1 é considerado positivo para HIV 1 

e T2 para HIV 2, e ao apresentar três linhas o teste é positivo para os dois tipos 

de HIV.  

13. Se a linha no C não surgir dentro do período determinado pelo fabricante para 

leitura do resultado, isto é, entre 15 e 30 minutos após a adição do diluente, o 

teste não será considerado válido, mesmo que apareça alguma linha colorida 

na área de T. Nesse caso, o mesmo será repetido. 

14. Registrar em laudo de resultado, prontuário, livros de registro e formulários para 

sistemas de informação 

15. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio 

16. Em caso de teste reagente, realizar teste confirmatório de outro fabricante 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante.  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 84 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 - TEST BIOEASY STANDARD DIAGNOSTIC  

EXECUTANTE: Enfermeiros Profissionais devidamente habilitados e capacitados da 

Atenção Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

HIV 1 e 2 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 

 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  
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1. Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós -

teste; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Coletar com pipeta uma gota de sangue e colocar na fita reagente; 

10. Colocar na fita reagente 04 gotas do diluente; 

11. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). Na área T, observa-se os algarismos 

1 e 2, que marcam a área de teste e representa antígenos do HIV-1 (gp41, p24) 

e os antígenos de captura recombinantes de HIV-2 (gp36). A leitura do teste foi 

feita de 10 a 20 minutos, onde posteriormente o resultado pode apresentar um 

falso positivo. 

12. A leitura é feita através da visualização de linhas, o teste é negativo ao aparecer 

apenas à linha no C, e positivo quando aparece uma linha no C e no T, onde no 

T1 é considerado positivo para HIV 1 e T2 para HIV 2, e ao apresentar três 

linhas o teste é positivo para os dois tipos de HIV.  

13. Se a linha no C não surgir dentro do período determinado pelo fabricante para 

leitura do resultado, isto é, entre 10 e 20 minutos após a adição do diluente, o 

teste não será considerado válido, mesmo que apareça alguma linha colorida 

na área de T. Nesse caso, o mesmo será repetido. 

14. Registrar em laudo de resultado..., prontuário, livros de registro e formulários 

para sistemas de informação 

15. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do município 

16. Em caso de teste reagente, realizar teste confirmatório de outro fabricante 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material perfuro-

cortante. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 85 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2: HIV 1/ 2 BIO-MANGUINHOS  

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

HIV 1 e 2 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 

 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  
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1.  Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós 

teste 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Encostar pipeta na gota de sangue e colocar no frasco de diluição, de modo que 

este toque no fundo do frasco. Quebre a haste do coletor no ponto de quebra e, 

em seguida, recoloque a tampa; 

10. Homogeneíze gentilmente o frasco, fazendo movimentos circulares sobre uma 

superfície plana, por 10 segundos; 

11. Desenrosque somente a tampa colorida do dosador e, com o frasco na posição 

vertical, adicione duas gotas da solução no poço 1 do dispositivo de teste. Evite 

a formação de bolhas de ar ao dispensar as gotas;  

12. Acione o cronômetro e marque 5 minutos. Observe que na janela de leitura 

existem duas linhas: uma linha azul na área de teste (T) e uma linha verde na 

área de controle (C). Após os 5 minutos, essas linhas deverão desaparecer; 

13. Em seguida, com o frasco do tampão na posição vertical e sem tocar o 

dispositivo do teste, adicione quatro gotas de tampão de corrida ao poço 2. Evite 

a formação de bolhas de ar ao dispensar as gotas; 

14. Acione o cronômetro após a colocação do diluente e faça a leitura do teste entre 

10 e 25 minutos. 

15. A leitura é feita através da visualização de linhas, o teste é negativo ao aparecer 

apenas à linha no C, e positivo quando aparece uma linha no C e no T;  

12. Se a linha no C não surgir dentro do período determinado pelo fabricante para 

leitura do resultado, isto é, 10 minutos após a adição do diluente, o teste não 

será considerado válido, mesmo que apareça alguma linha colorida na área de 

T. Nesse caso, o mesmo será repetido. 

16. Registrar em laudo de resultado, prontuário, livros de registro e formulários para 

sistemas de informação 



 
  
 

195 
 

13. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio 

14. Em caso de teste reagente, realizar teste confirmatório de outro fabricante 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 86 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - ALERE SÍFILIS 

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

Sífilis. 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 
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 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  

1. Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós 

teste; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03 

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Coletar com pipeta uma gota de sangue e colocar na fita reagente; 

10. Colocar na fita reagente 04 gotas do diluente; 

11. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). O mesmo foi validado a partir do 

aparecimento da linha C, em casos não reagentes aparecerá uma linha na letra 

C, e em casos reagentes aparecerão duas linhas uma no C e uma na área T.  

12. Aguardar tempo da leitura recomendado pelo fabricante. 

13. Registrar em laudo de resultado..., prontuário, livros de registro e formulários 

para sistemas de informação 

14. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio 

 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 86 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B - VIKIA HBsAg 

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

Hepatite B. 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 
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 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  

1. Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós 

teste; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 032. 

Usar EPI;  

3. Abrir kit de testagem rápida; 

4. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

5. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

6. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

7. Perfurar o dedo com a lanceta; 

8. Coletar com pipeta três gotas de sangue e colocar na fita reagente; 

9. Colocar na fita reagente 01 gota do diluente; 

10. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). O mesmo foi validado a partir do 

aparecimento da linha C, em casos não reagentes aparecerá uma linha na letra 

C, e em casos reagentes aparecerão duas linhas uma no C e uma na área T.  

11. Aguardar tempo da leitura recomendado pelo fabricante. 

12. Registrar em laudo de resultado..., prontuário, livros de registro e formulários 

para sistemas de informação 

13. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio 

 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 88 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B – BIOCLIN 

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

Hepatite B. 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  

 01 lanceta, 
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 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  

 

1. Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós 

teste 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 032.  

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Coletar com pipeta uma gota de sangue e colocar na fita reagente; 

10. Colocar na fita reagente 02 gotas do diluente; 

11. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). O mesmo foi validado a partir do 

aparecimento da linha C, em casos não reagentes aparecerá uma linha na letra 

C, e em casos reagentes aparecerão duas linhas uma no C e uma na área T.  

12. Aguardar tempo da leitura recomendado pelo fabricante; 

13. Registrar em laudo de resultado, prontuário, livros de registro e formulários para 

sistemas de informação; 

14. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio. 

 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Número:  

POP 89 

Data da Validação: Data da Revisão: 

TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C - ALERE HCV 

EXECUTANTE: Profissionais devidamente habilitados e capacitados da Atenção 

Primária 

OBJETIVO: Estabelecer procedimento quanto à realização de testagem rápida para 

Hepatite C 

Recursos necessários: 

 Álcool à 70%; 

 Algodão; 

 Caixa de material perfurocortante; 

 EPI: Jaleco, luva de procedimento; 

 Papel toalha; 

 Sabão líquido;  
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 01 lanceta, 

 01 kit testagem rápida (pipeta, diluente e fita reagente) 

 

Descrição do procedimento:  

1.  Acolher o paciente, conforme POP 01, e realizar aconselhamento pré e pós 

teste; 

2. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP 03; 

3. Usar EPI;  

4. Abrir kit de testagem rápida; 

5. Passar algodão com álcool a 70% na ponta do dedo para antissepsia da área 

que será utilizada para a punção; 

6. Passar algodão seco na ponta do dedo que será utilizado para a punção; 

7. Pressionar a ponta do dedo que será perfurado com a lanceta; 

8. Perfurar o dedo com a lanceta; 

9. Coletar com pipeta uma gota de sangue e colocar na fita reagente; 

10. Colocar na fita reagente 04 gotas do diluente; 

11. O dispositivo apresenta uma área chamada janela de leitura de resultados onde 

há as letras C (CONTROLE) e T (TESTE). O mesmo foi validado a partir do 

aparecimento da linha C, em casos não reagentes aparecerá uma linha na letra 

C, e em casos reagentes aparecerão duas linhas uma no C e uma na área T.  

12. Aguardar tempo da leitura recomendado pelo fabricante. 

13. Registrar em laudo de resultado, prontuário, livros de registro e formulários para 

sistemas de informação 

14. Em caso de resultado reagente, deve ser preenchida ficha de notificação do 

Sinan, ficha de referência e realizado encaminhamento par serviço 

especializado do munícipio 

 

Observação 

 A lanceta e a fita reagente devem ser desprezadas na caixa de material 

perfurocortante 
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