
11.4 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO

a) Atividades desenvolvidas: Controlar os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos
pacientes, pequenas cirurgias, suturas e curativos; Transportar pacientes;  Auxiliar durante o
processo de reanimação cardio-respiratória; Administrar medicamentos por via oral, muscular, sub-
cutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes engessados; Instalar as bombas de infusão
e monitorar pacientes;

b) Organização do trabalho: Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13
(treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com
folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, máquinas e aparelhos utilizados: Aparelho de pressão, termômetro, bombas de
infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para
curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor
cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Produtos químicos utilizados: Eter, clorexidina, água oxigenada, álcool líquido e gel 70%,
benjoin, glutaraldeído 2,2%, endozime, vaselina,  permanganato de potássio, formaldeído, benzina,
ácido acético, PVPI detergente, PVPI tópico, povedine.

e) Equipamentos de proteção individual:
Óculos de segurança: com armação e visor curvo confeccionados em uma única peça de
policarbonato incolor e hastes tipo espátula. as hastes são confeccionadas de material plástico preto
e são articuladas na armação através de parafusos metálicos, lente incolor, com CA.
Respirador purificador de ar de segurança: tipo peça semi  facial filtrante para partículas pff1,
com formato tipo concha, solda térmica em todo seu perímetro, apresentando lado externo na cor
cinza e interno (que fica em contato com a face do usuário) na cor branca. a peça possui uma
camada de microfibras impregnadas com partículas de carvão ativado finamente granulado. nas
laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de
dois tirantes elásticos brancos. a parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a
parte superior externa uma tira de material metálico moldável. ref.: 3m 8713 - pff1.
Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas pff2: respirador
purificador de ar tipo peça filtrante para partículas, com formato tipo concha, solda térmica em todo
o seu perímetro, apresentando face externa na cor verde e interna na cor branca. nos tamanhos
regular e pequeno. o respirador possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente.
nas laterais da peca existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado, por onde passam as
pontas de dois tirantes elásticos na cor branca. a parte superior interna da peça possui uma tira de
espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. ref.: 3m 1860/n95 -
pff2 (tamanho regular).
Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas pff2  : respirador
purificador de ar de segurança, tipo peça semi facial filtrantes para partículas, com faces externa e
interna na cor branca, com formato tipo concha, com solda térmica em seu perímetro, podendo ser
de tamanho regular ou pequeno. nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de
cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos brancos. a parte superior interna da
peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico
moldável. ref.: 3m produtos hospitalares - 8801 - pff2 (tamanho regular); 8801 p - pff2 (tamanho
pequeno).
Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos: luva de segurança para procedimento
não cirúrgicos confeccionada em látex; com pó bioabsorvível; não estéril; ambidestra;
hipoalergênica; tamanhos extra pequeno, pequeno, médio, grande e extra grande.. ref.: luvas de



látex para procedimentos - com pó - supermax premium quality..
Calçado de Segurança: Tipo  sapato de segurança, fechado no calcanhar, dorso e laterais
Máscara cirúrgica descartável: máscara com tiras, na cor branca, atóxica, hipoalergênica, 100%
polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, maior ou igual a 95%
eficiência de filtragem e de uso único.

f)Equipamento de Proteção Coletivo: Coletor rígido para perfurocortante, ar condicionado, telas
nas janelas e porta, pias, lixeira plástica com pedal , cantos arredondados, identificados e
sinalizados segundo as normas, toalheiro para papel interfolhado, saboneteira com reservatório.

g) Vestimentas: Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

h) Riscos ambientais  existentes:

Tipo de Risco: RISCO BIOLÓGICO Regulamentação: NR-15 anexo 14

Agente ou Fator de
Risco

Fonte ou Atividade
Geradora

Intensidade/Concen-
tração

Metodologia
Utilizada

Tipo de exposição /
vias de transmissão /

vias de entrada

Germes

(Doenças Infecto
contagiosa

proveniente de Vírus,
bactérias, fungos,

parasitas)

Contato direto com o
paciente, objetos e

materiais
supostamente
contaminados

N.A Avaliação qualitativa Habitual e
Permanente/Direta e

Indireta/Por gotículas,
Aerossóis,

cutânea(pele íntegra e
não integra*),

mucosas, secreção e
por acidente de

trabalho.

* Os trabalhadores com
feridas ou lesões nos

membros superiores só
podem iniciar suas

atividades após avaliação
médica obrigatória com

emissão da liberação para
o trabalho.

Medidas de Proteção Tipo / CA Eficaz (S/N)

EPCs existentes Coletor rígido para perfurocortante, ar condicionado, pias, lixeira com
acionamento por pedal identificadas e sinalizadas segundo as normas,
toalheiro para papel inter folhado, saboneteira com reservatório.

S

EPIs existentes Óculos de segurança CA 18820,  Respirador N95 CA 14209 ou CA
13211, Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos CA
9618 ou CA 19078, Máscara cirúrgica descartável.

S

Ações Preventivas - O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo,
antes e depois do uso das mesmas.

- Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no
posto de trabalho.

- É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual.

- O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.

- Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia
de modo que as medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

- O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.



- O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em
suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para o descarte,
obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser de 5cm abaixo do bocal..

- O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo
Hospital, incluindo periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos  do hospital,
desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde - Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C,
Tuberculose, Escabiose, conjuntiva, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo,
fonte CCIH/ HCAA).

Classe de risco 1: Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de
causar doença ao ser humano.

Classe de risco 2: Risco Individual Moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a
coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para os quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento

Classe de risco 3: Alto Risco Individual e moderado para a comunidade inclui os agentes biológicos que possuem
capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais,
para as quais existem usualmente medidas de tratamento e ou prevenção. Representam Risco se disseminado na
comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa.

Tipo de Risco: RISCO QUÍMICO Regulamentação: NR-15 anexo 11

Agente ou Fator de
Risco

Fonte ou Atividade
Geradora

Intensidade/Concen-
tração

Metodologia
Utilizada

Tipo de exposição /
vias de transmissão /

vias de entrada

Produtos químicos Produtos utilizados no
trato de pacientes

N.A Avaliação qualitativa Intermitente/Por via
respiratória e cutânea

Medidas de Proteção Tipo / CA Eficaz (S/N)

EPCs existentes Ar condicionado, pias, lixeira com acionamento por pedal
identificadas e sinalizadas segundo as normas,

S

EPIs existentes Óculos de segurança CA 18820, Respirador de carvão ativo CA 448,
Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos CA 9618 ou
CA 19078.

S

Ações Preventivas -Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado,
de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração,
data de envase e da validade, e nome do responsável pela manipulação e fracionamento.
Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do fabricante na
embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos
químicos.

- Todos  os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e
conter cópias das  fichas técnicas

- O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde - Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato.

Tipo de Risco: ERGONÔMICO Regulamentação: NR-17

Fonte ou Atividade Geradora Tipo de Exposição



Trabalho em Turno No cumprimento das escalas de trabalho incluindo manhã, tarde e noite.

Postura Inadequada Longos períodos na mesma posição, geralmente em pé.

Levantamento e transporte de peso Ao levantar, transferir e movimentar pacientes

Recomendações de Segurança

- Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o profissional
deverá trabalhar no máximo 6 meses  a noite, após deverá vir para a escala do dia.

- Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito
tempo na mesma posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
- No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol, elevador para transporte de pacientes ) evitando a
sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar
o transporte.
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Tipo de Risco:  MECÂNICO Regulamentação: -

Fonte ou Atividade Geradora Tipo de Exposição

Acidente Perfurocortante, respingo de
secreção

Na administração de medicação e na manipulação do paciente.

Recomendações de Segurança

- Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.

- O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.

- Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

i) Caracterização das Condições de Trabalho Segundo a Portaria 3.214 de 08/06/1978:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e
Decreto 3.048, anexo nº 04:

Atividade Insalubre: em grau médio, de acordo com a NR-15 em seus anexos nº 14.
Atividade Perigosa: SEM CONTATO
Atividade Especial: Decreto 3.048, anexo nº 04 item 3.0.1. letra “a”,modificado pelo Decreto n°
4.882, de 18 de Novembro de 2003.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP

UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:     Pronto Socorro
Número : 01-04/09
Responsável  : Enfermeiro(a)

Executante Atividades

Enfermeiro (a) Planejar, executar e avaliar a assistência de enfermagem;

Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade

técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e

capacidade de tomar decisões imediatas;

Supervisionar as atividades dos auxiliares e técnicos de enfer-

magem;

Proporcionar assistência integral aos pacientes considerando

suas necessidades bio-psico-sócio-espirituais;

Executar as etapas da sistematização da assistência de enfer-

magem;

Proporcionar condições e ambiente que facilitem o restabeleci-

mento, a manutenção, a melhora dos níveis de saúde e em

última instância a morte digna;

Colaborar com a equipe interdisciplinar da saúde;

Manter controle administrativo, técnico, operacional e ético

sobre as  diversas atividades de enfermagem desenvolvidas

na unidade;

Título : Atribuições da Chefia de Enfermagem       



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

UGB: Gerência de Enfermagem
UF:    Pronto Socorro
Número:  02-04/09
Responsável: Chefia de Enfermagem

executante atividade

Técnico de Enfermagem Receber o plantão junto à equipe de enfermagem da unidade;

admitir e orientar pacientes e familiares;

Prestar assistência de enfermagem prescritos aos pacientes

de acordo com as necessidades afetadas;

acompanhar e/ou assistir enfermeiro e/ou médico no cuidado

ao paciente;

Realizar registro das atividades executadas;

atender as solicitações dos pacientes e outros membros da

equipe de enfermagem, encaminhando-os à enfermeira quan-

do não for de sua competência;

Aspiração do trato respiratório;

Prestar com pacientes traqueostomizados (aspiração, higiene,

curativo e troca de cadarço);

Remoção de sondas e catéteres;

Prestar cuidados com dietas enterais e parenterais;

Realizar troca de bolsas de pacientes ostomizados;

Medir drenagens e refazer vácuo dos drenos;

Realizar curativos delegados pelo enfermeiro;

Verificar e registrar no prontuário pvc;

Solicitar sempre que solicitado um assistente espiritual;

Controlar rigorosamente medicação, materiais e/ou equipa-

mentos;

Comunicar ao enfermeiro alterações do estado geral do pa-

ciente;

Preparar e encaminhar pacientes para exames e cirurgias;

Administrar medicamentos prescritos.

Título: Competências dos Técnicos de Enfermagem



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

UGB:  Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número: 03-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

Executante Atividades

Auxiliar de Enfermagem Acompanhar a evolução do serviço e do estado dos pacientes

pela passagem de plantão;

Admitir e orientar pacientes e familiares;

Executar os cuidados de enfermagem de sua competência;

Zelar pela manutenção e limpeza da unidade;

Zelar pelo controle de custos;

Realizar registro das atividades executadas assim como das

intercorrências do turno;

Desempenhar tarefas afins;

Atender as solicitações dos pacientes e outros membros da

equipe de enfermagem, encaminhando-os à enfermeira quan-

do não for de sua competência;

Preparar os pacientes para cirurgias e exames;

Solicitar sempre que solicitado um assistente espiritual;

Controlar rigorosamente medicação, materiais e/ou equipa-

mentos;

Comunicar ao enfermeiro alterações do estado geral do pa-

ciente;

Preparar e encaminhar pacientes para exames e cirurgias;

Administrar medicamentos prescritos e observar seu (s)

efeito (s)

Título:  Atribuições dos  Auxiliares de Enfermagem



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

UGB: Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número:  04-04/09
Responsável: Chefia de Enfermagem

Executante Atividade

Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem Punção venosa periférica em atendimentos de
urgência e quando solicitado terapia medica-
mentosa intravenosa (conforme orientação
médica), tanto em paciente ambulatorial quan-
to internado;

Proceder da seguinte maneira:

Lavagem das mãos;

Preparo do material em bandeja (devidamente
limpa);

Orientação ao paciente do procedimento a ser
realizado;

Calçar as luvas;

Assepsia com algodão embebido em álcool
70%;

Escolha do acesso venoso periférico adequa-
do conforme normas da ccih;

Punção venosa e fixação da mesma;

Desprezar material utilizado nos locias ade-
quados;

Registro do procedimento e  devida cobrança
do material  utilizado.

Título : Punção Venosa  Periférica



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POPS

UGB: Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro 
Número:  05-04/09
Responsável: Enfermeiro

Executante Atividade

Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enferma-
gem

Quando solicitado pelo médico plantonista, de

apoio e/ou assistente; do ps para o setor designa-

do/solicitado para realização do exame prescrito;

Pela necessidade de uma investigação médica

mais minuciosa ou conforme quadro clínico apre-

sentado pelo paciente.

Proceder da seguinte maneira:

Avaliar estado geral do paciente e comunicar
alterações;

Orientar paciente e familiar sobre exame (s) a ser
realizado e seu preparo (s/n);

Receber e encaminhar a requisição do exame so-
licitado para ser marcado pela escrituraria do setor
(na ausência da mesma o exame será marcado
pela enfermeira ou técnico de enfermagem);

Preparar o paciente para fazer o exame;

Registrar e evoluir tal conduta (exame realizado);

Solicitar transporte para encaminhar paciente ao
exame;

S/N for, o enfermeiro do turno acompanhará o pa-
ciente com o material necessário em caso de risco
iminente.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS              

Título:  Preparo e Encaminhamento de Pacientes para Exames
Especializados



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:     Pronto Socorro
Número : 06-04/09
Responsável:  Enfermeiro

Executante Atividade

Enfermeiro, Técnico Avaliar:

Nível de consciência (conforme escala de glas-
gow).

Avaliação de pupilas.

Avaliação na abertura ocular

Reação motora

Resposta verbal.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

Título: Atendimento em Emergência:  Avaliação do Sistema Ne rvoso



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:    Pronto Socorro
Número: 07-04/09
Responsável  : Enfermeiro

Executante Atividade

Enfermeiro, Técnico enfermagem Planejar,executar e avaliar a assistência de enfer-

magem, na recepção de pacientes graves ( por ex:

poli traumatizados), no salão de emergências;

OBJETIVO:
Qualificar a assistência de enfermagem à pacientes
graves;
De que maneira
Seguindo protocolo estabelecido /preconizado pelo

ATLS

Vias aéreas; controle da coluna cervical;manter via

aérea permeável, imobilização da coluna cervical,

Aspirar secreções, remover corpo estranho  sn.

Instalar o2 por mascara de venturi à 50%

S/N entubação,prepara-la e auxiliar o médico no

procedimento da mesma;

Instalar oximetria;

Providênciar e auxiliar sn o médico na paracentese

ou na drenagem torácica;

Ocluir pneumotorax aberto com curativo 3 pontas.

Circulação: -monitorização, vsv

Acesso venoso compatível com a gravidade do ca-

so;

Instalar solução cpm;

Observar extremidades;

Observar características do pulso periférico;

PCR: iniciar massagem cardíaca;

Conter hemorragias externas;

Outros:  -SVSF (se houver indicação);

SNG ou Oro-Gástrica;

Registrar no prontuário do paciente procedimentos

realizados e evolução do quadro do mesmo.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POPS

Título : Atendimento Emergencial: Protocolo de Atendimento    Inicial



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:  Pronto Socorro
Número:  08-04/09
Responsável:  Enfermeiro

Executante Atividade

Enfermeiro Planejar, executar e avaliar a assistência de
enfermagem;
Realizar cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica e que exijam conheci-
mentos científicos adequados e capacidade
de tomar decisões imediatas;
na recepção de pacientes graves (por ex.: po-
li traumatizados)
Proporcionar condições e ambiente que facili-
tem o restabelecimento, a manutenção, a
melhora dos níveis de saúde e em última in-
stância a morte digna;
No salão de emergências  e/ou demais de-
pendências do ps (pacientes internados);
De que maneira:
Através do  exame físico céfalo-cauda, obe-
decendo a seguinte seqüência:

Cabeça e pescoço (crânio, face, olhos, nariz,
boca, orelhas e pescoço);

Membros superiores e inferiores (edema e
consistência);

Tórax (inspeção, palpação, percussão, tipos
de sons/ausculta);Avaliação do aparelho car-
diovascular;

Abdômen;

Avaliação do sistema nervoso (seguindo pro-
tocolo).

Título: Atendimento Emergencial: Exame  Físico



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

UGB: Gerência de Enfermagem
UF:     Pronto Socorro
Número:  09-04/09
Responsável:  Enfermeiro

Executante Atividade

Médico, enfermeiro, técnico de enferma-
gem

Recepção do paciente;

Iniciar imediatamente manobras de reanimação

cardio-pulmonar;

Ventilação (  com  02);

Massagem cardíaca;

Monitorização;

Acesso venoso;

Entubação;

Medicação cpm;

Cardioversão sn

Aspiração e remoção de corpo estranho sn;

Exames complementares;

Ventilação mecânica pós estabilizado;

Encaminhar para internação cti, ucor conforme dis-

ponibilidade de leito, aguarda no ps ;

Fazer todos os registros necessários no prontuá-

rio;

Encaminhar   óbito conforme protocolo do hospital.

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

Título:  Parada Cardio Respiratória  - PCR



UGB: Gerência de Enfermagem
UF: PS
Número  : 10-04/09
Responsável  : Enfermeiros (as)

executante atividade

Enfermeiro(a)

Técnico(a)

-Recepção do paciente;

-Observar queixas da dor pré-cordial;

-Avisar o médico;

-Instalar o2

-Monitorização do paciente(pa,saturação,fc, fr)

-Solicitar ECG;

-Observar sudorese, presença de cianose,pele fria, palidez, in-
tensidade da dor;

-Verificar se o paciente é diabético (fazer hgt);

-Punção venosa;

-Medicar CPM;

-Encaminhar o paciente para exames ou internação conforme
orientação médica;

-Se iam ver tempo de instalação do quadro;

-Encaminhar para angioplastia primária ou exames comple-
mentares ou ucor;

-Fazer todos os registros no prontuário do paciente;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POPS

TÍTULO: DOR  PRÉ-CORDIAL

 

TÍTULO :  ACIDENTE  VASCULAR  CEREBRAL - AVC



UGB: Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número : 11-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividade

Enfermeiros(a)

Técnico(a)

-Recepção do paciente;

-Sinais vitais;

-O2 por mascara de venturi ou óculos nasal;

-Nivel de consciência;

-Pupilas;

-Comprometimento motor;

-Se consciente  solicitar que horas se instalou o quadro(observar
coerência, dislalia, desvio de comissúria labial etc...);

-Acesso venoso conforme protocolo do ps;

-Monitorização S/N;

-Medicação CPM;

-Exames complementares com;
-Internação sn;

-Avaliar escala de glasgow;

-Fazer registros necessários no prontuário ;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP S 

TÍTULO : PUNÇÃO  VENOSA  EM  PACIENTES  NA  EMER-
GENCIA DO  PS



UGB:Gerência de Enfermagem
UF :  Pronto Socorro
Número : 12-04/09
Responsável : Enfermeira (o)

executante atividade

Enfermeiros,

Técnicos de enfermagem

-Recepção do paciente;

-Todo paciente que chega na emergência  do ps é recepciona-

do pela enfermagem, faz um relato breve dos sintomas e esta-

do geral do mesmo;

-Se o paciente esta em estado grave ou refere muita dor ou

mal estar inexplicável será comunicado o enfermeiro(a) e o

médico;

-CSV;

-Instalar solução fisiológica0,9% 250 ml por cvp compatível

com a gravidade do caso;

-Após avaliação do médico será medicado conforme a

orientação do mesmo;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO:  CONSULTA   MÉDICA



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número : 13-04/09
Responsável  : Enfermeira (o)

executante atividade

Enfermeiros(a)

Técnicos e auxiliares de enfer-
magem

-Recepção do paciente;

-CSV;

-Medicar cpm sn;

-Encaminhar ou solicitar exames sn;

-Acomodar ou confortar o paciente em cadeira ou maca na

observação;

-Observar o paciente durante o período que permanece no ps;

-Anotar gastos e checar a medicação no prontuário do pa-

ciente;

-Liberar o paciente após a alta médica;

-Registrar horário da liberação;

-Encaminhar para a recepção;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO : SUTURA



UGB: Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número  : 14-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividade

Enfermeiros, Técnicos e Auxil-
iares de enfermagem

-Recepção do paciente;

-CSV;

-Verificar e observar a lesão;

-Assepsia do local;

-Comunicar o médico;

-Preparar o material conforme a necessidade do ferimento;

-Auxiliar o médico durante a sutura;

-Dar apoio emocional e confortar o paciente;

-Auxiliar no curativo e orientar sobre o mesmo;

-Anotar os gastos;

-Registrar o horário da liberação;

-Liberar o paciente após a alta médica;

-Orientações gerais de enfermagem;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS



UGB: Gerência de Enfermagem
UF: Pronto Socorro
Número : 15-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividade

Enfermeiro(a)

Técnico(a):

Auxiliares de Enfermagem

-Recepção do paciente;

-Avaliação da lesão e tipo de curativo;

-Conforme o ferimento sera realizado pelo enfermeiro(a) ou
pelo técnico de enfermagem;

-Preparar o material adequado para o curativo;

-Proceder a técnica conforme o protocolo;

registrar os gastos;

-Orientar o retorno e cuidados com o mesmo;

-Limpeza do material e organização da sala;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO : CURATIVOS

TÍTULO :  DRENAGEM TORÁXICA NA EMERGÊNCIA PS



UGB: Gerência de Enfermagem
UF :Pronto Socorro
Número : 16-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem
Executante Atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos de Enfermagem

-Posicionar o paciente adequadamente;

-Preparar o material;

-Providênciar frascos de drenagem simples ou com aspiração;

-Monitorizar sinais vitais  do paciente durante o procedimento;

-Explicar o procedimento e confortar o paciente;

-Auxiliar o médico;

-Manter cuidados com os frascos de drenagem;

-Orientar o paciente e acompanhante sobre os  cuidados com o
frasco;

-Observar selo d'agua e quantidade drenada;

-Realizar e observar curativo;

-Observar ao redor do curativo presença de enfisema subcutâ-
neo;

-Realizar curativo;

-Anotar quantidade  drenada e aspecto;

-Registros necessários no prontuário do paciente;

-Encaminhar exames complementares sn;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF :Pronto Socorro
Número  : 17-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem
Executante Atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-Receber  o paciente;

-Confortar em maca em sala adequada;

-Preparar o material;

-Auxiliar o medico;

-Fazer a troca dos frascos;

-Anotar a quantidade e o aspecto drenado;

-Fazer curativo local;

-Fazer limpeza do material e organizar o local;

-Fazer o registro dos gastos;

-Liberar o paciente ou encaminhar para a unidade;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO :  PARACENTESE   NA   EMERGÊNCIA DO   PS



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 18-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem
Executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-Recepcionar o paciente;

-Encaminhar para a sala de pequena cirurgia;

-Explicar o procedimento;

-Confortar o paciente na mesa;

-Preparar o material e expor  o local da cirurgia;

-Posicionar o foco;

-Preparar o eletrocautério sn;

-Auxiliar o médico;

-Fazer registro dos gastos;

-Acondicionar peças para anátomo e encaminhar com o pa-
ciente conforme a solicitação médica;

-Orientações de enfermagem sobre os cuidados com o curativo;

-Lberar o paciente;

-Revisar e encaminhar o material para o cme;

-Providênciar a limpeza da sala;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO: PEQUENAS   CIRURGIAS

TÍTULO: AUXILIO NA   RETIRADA   DE   GESSO



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número : 19-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem
Executante atividades

enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

   MATERIAL
-Serra de gesso
-Tesoura para gesso
-Afastador de gesso
-Compressas
-Atadura de crepon
-Esparadrapo
Preparo do paciente:
-Recepcioná-lo
-Acomodá-lo na maca ou na cadeira de rodas
-Explicar o procedimento;
-Auxiliar o médico na retirada do gesso
-Fazer assepsia do local com água morna e sabão
-Enfaixar com crepon, SN
-Registrar gastos e procedimentos
-Se RX encaminhá-lo
-Organizar a sala
  Observação:
     Os materiais como gesso, atadura de crepon,     malha tubo-
lar, salto de borracha, ficam armazenados no posto de enferma-
gem.

GESSO SINTÉTICO

-Fica armazenado em gaveta com chave no posto de enferma-
gem.
-Este gesso não é autorizados por convênios,
-O paciente deve ser informado que se optar pelo mesmo pa-
gará as despesas.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TITULO: PREPARO  DE  MATERIAL  PARA  TORACOCENTESE  E
PARECENTESE E  DO  PACIENTE  PARA   REALIZAÇÃO  DO  EX-
AME



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número :  20-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividades

 Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

Preparar uma bandeja com os seguintes itens:
-1 seringa 20ml
-1 seringa 5 ml
-1seringa 60ml com rosca
-1abocath n°14
-1 pacote de curativo
-1 campo fenestrado
-1 campo simples
-2 agulhas 40x12
-2 agulhas 25x7
-1 agulha de insulina
-2 pacotes de gazes
-1 equipo simples
-1torneirinha
-1 luva steril
-1 frasco xilocaina 1ou 2% s/vasoconstritor
-1 frasco de heparina
-PVPI
-2 frascos estereis  p/ biopsia
-2 frascos de 1000ml ou mais p/ coleta do liquido drenado
     Após o Material Pronto;
-Preparar e confortar o paciente em maca
-Instalar O2 sn
-Auxiliar o médico no procedimento
-Registrar anotações no prontuário
-Organizar a sala e o material
-Encaminhar o material p/ biopsia sn
-Liberar o paciente conforme orientação médica.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:unidade :Pronto Socorro
Número  : 21-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

 Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

Preparar uma bandeja com os segiuintes itens:
-1 seringa 20ml
-1 seringa 5 ml
-1 pacote de curativo
-1 campo fenestrado
-1 campo simples
-2 agulhas 40x12
-2 agulhas 25x7
-1 agulha de insulina
-2 pcts gazes
-Agulhas de cope (buscar nome)
-1 luva steril
-1 frasco xilocaina 1ou 2%s/vasoconstritor
-PVPI
-2 frascos estereis  p/ biopsia
-Após o material pronto;
-Preparar e confortar o paciente em maca
-Instalar O2 sn
-Auxiliar o médico no procedimento
-Registrar anotações no prontuário
-Organizar a sala e o material
-Encaminhar o material p/ biopsia sn
-Liberar o paciente conforme orientação médica.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POPS

TÍTULO: PREPARO  DE  MATERIAL  PARA  BIOPSIA  PLEURAL   E  DO
PACIENTE PARA  REALIZAÇÃ O  DO EXAME

TÍTULO :  PREPARO  DO  MATERIAL   PARA   BRONCOSCOPIA  E
DO  PACIENTE   PARA REALIZAÇÃO   DO   EXAME



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 22-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

 Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

MATERIAL
-Fonte de luz
-Broncoscópio
-Livro de registros
-Luvas estereis
-Medicação cpm
-Equipo com respiro
-Sf 0,9% 250ml
-1 campo simples
-Compressas estereis
-2 cubas estereis
-1 litro sf  0,9% ou água destilada
-Álcool
-Oximetro
-Fonte de O2 e aspiração
-Óculos Nasal
-Extensores de O2 e de aspiração
-Frascos p/ coleta de biópisia
     PREPARO DO PACIENTE
-Recepcionar o paciente
-Encaminhar p/ sala de pequena cirurgia
-Conforta-lo na mesa cirurgica
-Remover prótese dentária sn
-Explicar o procedimentos
-CSV
-Instalar oximetro e Oxigênio
-Acesso venoso periférico SN
-Administrar medicação CPM
-Auxiliar o médico no procedimento
-Acondicionar o material p/ biópsia se houver
-Registrar procedimento e gastos
-Retirar avp, oxigênio e oximetro conforme orientação médica
-Liberar o paciente
-Orientações de enfermagem

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO :  PASSAGEM   DE  CATETER   NA   SUBCLAVIA



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 23-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

MATERIAL:
-Bandeja de flebotomia
-Lap pequeno
-Luva esteril
-Campo simples e campo fenestrado (steril)
-PVPI
-Seringa de 20ml
-Seringade 10ml
-1 agulha 40x12
-1agulha 25x7
-1 agulha de insulina
-Solução CPM
-1equipo com respiro
-1extensofix
-1 torneirinha
-1 frasco  xilocaina 1 ou 2%sem vasoconstritor
-Cateter adequado
-Fio de sutura conforme solicitação médica
-Gaze
-Água destilada 20 ml
-Micropore
       Preparo do Paciente  :
-Recepcionar o paciente
-Encaminha-lo para sala de pequena cirurgia
-Confortar o paciente
-Explicar o procedimento
        Preparar o Material
-Preparar a solução sn
-Auxiliar o médico no procedimento
-Evoluir e registrar os gastos
-Liberarar o paciente conforme orientação médica
-Organizar a sala e encaminhar o material para o CME

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 24-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-Recepcionar o paciente;
-Verificar encaminhamento;
-Fazer a anamnese do paciente;
-Investigar sintomas e inicio do mesmo;
-Se confirmado ou suspeita de doença infecto contagiosa e
houver necessidade de isolamento, colocar mascara adequa-
da no paciente;
-Após realizado consulta medica, encaminhar para internação;
-Solicitar -Ao medico plantonista a justificativa do isolameto,
junto ao pedido de internação;
-Controle Sinais Vitais
-Encaminhamento de exames complementares;
-Se houver leito encaminhá-lo para a unidade;
-Explicar ao paciente e familiares a necessiadade do isola-
mento e restrições nas vizitas;
-Se ficar no ps aguardando leito, mante-lo com mascara;
-Se necessario iniciar a medicação antes de ir para o leito,
-Comunicar a CCHI;
-Evoluir e registrar os gastos;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POPS

TÍTULO : RECEPÇÃO   DE   PACIENTE   COM   DOENÇA   INFECTO
CONTAGIOSA   OU   SUSPEITA DA MESMA

TÍTULO:   PREPARO  DO   MATERIAL  DE   FLEBOTOMIA



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 25-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-01 pinça adson com dente
-01 pinça adson sem dente
-01 pinça anatomica com dente
-01 pinça anatomica sem dente
-02 pinças kelly retas
-02 pinças kelly curvas
-01 tesoura reta
-01 cabo de bisturi n° 03
-01 pinça anel
-01 cuba redonda
-01 porta agulha delicado
-01 avental
-01 compressa
-02 afastadores farabeuf
-01 Campo Fenestrado

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP

TÍTULO: MATERIAL   DRENAGEM DE TÓRAX



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 26-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

Executante atividades

Enfermeiros
Técnicos  de Enfermagem

Bandeja contendo material esteril  
01 tesoura reta metzembaum;
01 porta agulha
01 pinça anatomica com dente;
01 pinça anatomica sem dente;
02 pinça kelly com dente;
02 pinça kelly sem dente;                 Caixa Contendo:
02 fio seda n°2-0
02 h2o 10ml                                  03 agulhas 40x12
02 h2o 20ml                                  03 agulhas 25x7
01 heparina                                   03 agulhas  insulina
03 abocath 18, 16, 14                   02 seringa de10
01 equipo com respiro                  02 seringa de  5
01 extensofix                                02 conectores de drenos
04 luvas 8-0, 7-5, 7-0, 8-5            02 água de injeção 5oo ml
01 chumaço peq.                           02 vidros
02 extensor de aspiração               02 fios ethibond nº 2
02 dreno 38 , 36                            02 seringa de 20
02 vidros
02 fio ethibond n°2
01 fio ethibond n°1
02 fio vicry n° 1
02 fio nylon n° 2-0
Laminas 24, 15, 11(03 de cada)
01 pinça kelly grande;
01 pinça anel;
01 pinça clamp de dreno de torax;
01 cabo de bisturi para lamina n°24 ;
01 cuba redonda;
01 avental cirurgico;
02 campos fenestrados;
03 compressas

OBS: . o trocater para drenagem torácica buscar no bc.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP  S

TÍTULO: MATERIAL   CAIXA   PEQUENA   CIRURGIA



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número : 27-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-02 afastadores farabeuf
-01 pinça anatômica com dente (14 cm)
-01 pinça anatômica sem dente (14 cm)
-02 pinças crile curva (12 cm)
-01 tesoura metzembaum reta/curva (15 cm)
-01 tesoura íris reta/curva (14cm)
-01 tesoura mayo reta/curva (15 cm)
-01 porta agulha delicado ( 14 cm)
-01 cabo de bisturi n° 03
-01 cuba redonda peq.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP S

TÍTULO: MATERIAL   CAIXA   SUTURA



UGB:  Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 28-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-01 pinça anatomica com dente (14 cm)
-01 pinça anatomica sem dente ( 14 cm)
-01 pinças crile curva (12 cm)
-01 pinça crile reta (16 cm)
-01 tesoura metzembaum reta/curva (14 cm)
-01 tesoura mayo reta/curva (14 cm)
-01 porta agulha delicado (14 cm)
-01 cuba redonda peq.
-01 campo fenestrado
-01 campo simples

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POPS

TÍTULO: MATERIAL   CAIXA   CIRURGIA   PLASTICA



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número  : 29-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-0 2 afastadores farabeuf
-01 pinça anatomica com dente (14 cm)
-01 pinça anatomica sem dente (14 cm)
-01 pinça adson sem dente
-01 pinça adson com dente
-01 pinça anel
-02 quilles
-02 pinças crile reta (12 cm)
-02 pinças crile curva (12 cm)
-01 tesoura íris reta/curva (14 cm)
-01 tesoura mayo reta/curva
-01 tesoura metzembaum reta/curva (15 cm)
-01 porta agulha delicado (14 cm)
-01 cabo de bisturi n° 03
-01 cuba redonda peq.
Total=19 peças

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POPS

TÍTULO: UTIZAÇÃO   DO   FRIGOBAR   DO   POSTO   DE  ENFER-
MAGEM

               DA URGÊNCIA



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número : 30-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

                USO EXCLUSIVO PARA

-Armazenamento de medicamentos e pomadas;
-Verificar a temperatura M – T– Ndiaria e anotar na folha de
controle padronizada;
- A folha de controle da temperatura é trocada mensalmente e
entregue na secretaria de gerencia de enfermagem;
- Ao fazer o degelo do frigobar justificar na folha se não for
possivel fazer a leitura da temperatura;
-  Manter o termometro no centro do frigobar na posição verti-
cal;
-Durante o degelo a medicação deverá ficar armazenada em
outro frigobar;

OBS: Este frigobar não pode ser usado para outros fins.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POPS

TÍTULO: APLICAÇÃO   DE   SORO   ANTIBOTRÓPICO



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:unidade :Pronto Socorro
Número : 31-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

-Solicitar o soro antibotrópico conforme receita médica através
de memorando a farmácia do husm;
- Solicitar táxi para buscá-lo;
- Realizar contato telefônico prévio;
- Puncionar acesso venoso perifirico e administrar o soro con-
forme orientação medica;
- Solicitar ao médico plantonista e ou assistente o preenchi-
mento da notificação;
- Guardar as ampolas vazias e encaminhar para farmácia do
HCAA juntamente com a notificação;
- Registrar e evoluir procedimento  no prontuário do cliente;
- O soro antibotrópico não é cobrado do cliente e ou convênio
é distribuido pela secretaria de saúde.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POPS

TÍTULO:  APLICAÇÃO   DE   VACINA   ANTI TETANICA



UGB: Gerência de eEnfermagem
UF:Pronto Socorro
Número : 32-04/09
Responsável  : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros

Técnicos  de Enfermagem

- Paciente consultou no plantão do ps:
- Solicitado a vacina anti tetanica;
- Informa-lo que a vacina deverá ser paga, a mesma não é for-
necida pela secretaria de saude para a nossa intituição;
- Busca-la na farmacia na solicitação do consumo;
- Administrar no pte conforme receita medica;
- Administrar im;
- Orientações gerais de enfermagem;
- Evoluir e anotar gastos.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POPS

TÍTULO: SALA   DE   LANCHE



UGB: Gerência de Enfermagem
UF:Pronto Socorro
Número : 33-04/09
Responsável : Chefia de Enfermagem

executante atividades

Enfermeiros(a)

Técnicos  de Enfermagem

Outros funcinários do PS

MATERIAIS PERMANENTES:

Frigobar, Mesa, Cadeira, Microondas:

-Local para fazer intervalos, conforme norma da instiuição
-Manter sala organizada;
- Uso do microondas exclusivo dos funcionários do ps (limpa-
lo após o uso);
- Deixar alimentos no frigobar datados e identificados;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POPS

Título: Transferência de paciente para o Hospital Nossa Senhora de Lurdes

UGB: Gerencia de Enfermagem
UF:   Pronto Socorro
Número : 08 Março: 2009
Responsável : Equipe de Enfermagem do Pronto Socorro

EXECUTANTE PADRÃO DE TRABALHO

Equipe de Enfermagem

Equipe de Enfermagem

Pacientes da emergência

1. Passar o plantão após a corfirmação do leito.

2. Confirmar se a ambulância foi solicitada.

 3. Anotar o horário de transferência do paciente.

4. Cobrar as medicações e materias na folha de

gastos.

 5. Enviar uma via da prescrição médica.

Pacientes dos Internados

1. Passar o plantão após a confirmação do leito.

2. Confirmar se a ambulância foi solicitada.

3. Anotar o horário da transferência do paciente.

4. Enviar o xerox das prescrições e evoluções do

paciente.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POPS

UGB: Gerencia de Enfermagem
UF:  Pronto Socorro
Número : 01 Outubro 2008
Responsável : Enfermeiro (a)

EXECUTANTE PADRÃO DE TRABALHO

Enfermeiro (a)

Tec. Enfermagem

1. Recepcionar o paciente

2. Verificação de Sinais Vitais;

3. Avaliar a necessidade de urgência no atendi-

mento;

4. Comunicar o Médico Pediatra;

5. Medicar e encaminhar para exames se neces-

sários;

6. Encaminhar para a Observação ou internação;

7. Anotar os gastos se em obsevação e liberada,

liberar a Ficha na alta para a recepção;

8. Se internada registrar gastos ;

9. Realizar relatórios de enfermagem;

10. encaminhar para a Unidade de internação;

11. Passar o plantão para o colega que ira recep-

cona-lo;

12. Registrar no relatório de enfermagem.

TÍTULO: CONSULTA MEDICA



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POPS

UGB: Gerência de Enfermagem
UF:   Pronto Socorro
Número : 02 Outubro 2008
Responsável : Enfemeiro (a)

EXECUTANTE PADRÃO DE TRABALHO

Enfemeiro (a)

Tec. Enfermagem

1. Recepcionar o paciente;

2. Avisar o médico Socorrista e Pediatra;

3.Avaliar a criança observando protocolos do Su-

porte avançado  intra-hospitalar;

4. Iniciar o Atendimento conforme cuidados de

enfermagem e prescrição médica;

5. Encaminhar para exames se necessário;

6. realizar demais procedimentos encaminhando

para o atendimento adequado;

7. Realizar evolução de enfermagem;

8. Registrar no relatório de enfermagem.

TÍTULO: URGÊNCIA PEDIATRICA



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POPS
Título: PUNÇÃO VENOSA
UGB: Gerencia de Enfermagem
UF:   Pronto Socorro
Número : 04 Outubro 2008
Responsável : Enfemeiro (a)

EXECUTANTE PADRÃO DE TRABALHO

Enfemeiro (a)

Tec. Enfermagem

1. Preparar a criança em maca;

2. Orientar o que vai ser feito;

3. Preparar a solução e material de punção;

4. Posicionar o local da punção e fazer assepcia (

não deixar garroteado por muito tempo);

5. Segurar com Firmeza a criança, para melhor

proceder a punção;

6. Escolher calibre adequado do cateter, con-

forme a gravidade do caso;

7. Se acesso difícil deve ser puncionado pela en-

fermeira(o);

8. Fixar o cateter com Micropore e SN usar tala

ou atadura de Koban;

9. Instalar solução prescrita  e medicação con-

forme prescrição médica;

10. Proceder os demais cuidados de enferma-

gem, como controle do gotejo, local de punção;

11. Evoluir procedimento do relatório de enferma-

gem.


