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RESUMO 

Objetivo: Sistematizar Procedimento Operacional Básico sobre Doenças 

Respiratórias para Equipe de Enfermagem da Unidade Básica de Saúde 

Municipal de Cambira–Pr. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

descritiva com abordagem qualitativa. Resultados: Descrição sistematizada e 

padronizada de uma atividade técnica-assistencial de enfermagem. Conclusão: 

Com a implantação de POP, espera-se que haja uma melhoria na qualidade da 

assistência prestada ao paciente sendo essencial a preservação da vida e saúde. 

Palavras chave: Doenças Respiratórias, Enfermagem Na Pediatria, 

Sistematização Da Assistência De Enfermagem e Atenção Básica. 

 

 

ABSTRACT 
  
Objective: To systematize the Basic Operative Procedure on Respiratory 

Diseases for the Nursing Team of the Basic Municipal Health Unit of Cambira-Pr. 

Method: This is a bibliographical, descriptive review with a qualitative approach. 

Results: Systematized and standardized description of a nursing technical-

assistance activity. Conclusion: With the implementation of POPs, it is expected 

that there will be an improvement in the quality of care provided to the patient, 

being essential the preservation of life and health. 

Key words: Respiratory Diseases, Nursing in Pediatrics, Nursing Assistance 

Systematization and Basic Attention. 
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INTRODUÇÃO 

As infecções das vias aéreas (IVA) é uma doença que faz com que muitas 

crianças sofram atualmente, principalmente com o clima tropical que temos em 

nosso país.   

Segundo o autor Pitrez, Pitrez (2003), as infecções das vias aéreas 

superiores e inferiores são um dos problemas mais comuns encontrados em 

serviços de atendimento médico pediátricos, resultando em morbidade 

significativa em todo o mundo. As IVAs são a causa mais comum de crianças 

atendidas por infecção respiratória aguda(CARVALHO. 

Muitas crianças são prejudicadas com a obstrução das vias aéreas 

principalmente pela falta de cuidado. Os primeiros socorros são essencial e esse 

muitas vezes acontece em casa e sem recursos corretos e quando vão à procura 

de uma unidade de saúde pode estar agravado o quadro dependendo do tipo de 

doença que a criança apresenta, pois muitas dessas doenças podem começar 

silenciosa. 

Quando a criança é diagnosticada com algum problema respiratório, a 

enfermagem deve atuar junto aos familiares, considerando que a presença da 

doença aguda ou crônica, interfere diretamente no cotidiano das crianças e de 

suas famílias. Salienta-se a carência de uma educação permanente e uma 

assistência de qualidade nos hospitais e unidades básicas de saúde, para que os 

profissionais da saúde possam atuar junto à família, a fim de transformar a 

realidade para além do âmbito hospitalar e da atenção básica. (PRATO et al, 

2014) 

  Segundo Duarte (2005), o Procedimento Operacional Padrão (POP), 

seja este técnico ou gerencial, é parte de um manual de procedimentos que uma 

empresa, por exemplo, pode desenvolver de forma a descrever detalhadamente 

uma atividade para garantia da padronização de suas tarefas e assim garantirem 

a seus usuários um serviço ou produto livre de variações indesejáveis na sua 

qualidade final.   

 A elaboração de POP deve seguir determinadas regras e, por esta razão 

documento deverá passar pela revisão de determinados profissionais, antes de 

sua implantação, o qual estará acompanhando este trabalho. 



 

 

Com a sistematização dos POPs, poderemos contribuir e facilitar para os 

profissionais de Enfermagem que se possa diminuir a morbimortalidade infantil 

sabendo – se a diferenciação das IVAS e IVAF, podendo assim colaborar com a 

saúde e o bem estar do paciente, possibilitando ao mesmo que tenha atendimento 

rápido e eficaz. 

   

OBJETIVO: 

Sistematizar Procedimento Operacional Básico sobre Doenças 

Respiratórias para Equipe de Enfermagem da Unidade Básica de Saúde 

Municipal de Cambira-  Paraná.  

MÉTODO:  

Realizado uma revisão bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa. 

A revisão bibliográfica é indispensável para a delimitação do problema em 

um projeto de pesquisa e para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos 

conhecimentos sobre um tema, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da 

investigação para o desenvolvimento do conhecimento (LAKATOS e MARCONI, 

2010). 

 A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se 

apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a 

imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques. (GODOY,1995 ). 

 Após a revisão bibliográfica entrou-se em contato com a Secretaria de 

Saúde de Cambira que autorizou e também evidenciou a necessidade de 

elaboração e implantação de POP em determinados setores da unidade, de forma 

gradativa.  

  

RESULTADOS  

           No decorrer deste trabalho foi notado que a infecções de vias aéreas na 

pediatria encontra-se como uma das principais causas de morbimortalidade 

infantil, e também são um dos motivos de visitas ao pediatra. Sendo assim 

técnicos, enfermeiros estão tendo muita dificuldade de diferenciar os causadores 

das Infecções de vias aéreas superiores (IVAs) e Infecções de vias aéreas 



 

 

inferiores (IVAi) em crianças, o que  resultou na montagem da descrição 

sistematizada e padronizada de uma atividade técnica-assistencial de 

enfermagem. 

CONCLUSÃO 

 Desse modo, realizando procedimento operacional padrão de 

enfermagem, será uma forma de orientá-los quanto ao reconhecimento de sinais e 

sintomas e de como agir em determinadas situações de risco para criança. Por 

isso é importante os POPs e uma forma de ajudar a equipe de enfermagem, e 

também para diferenciar cada sinal e sintomas. E também percebemos a 

necessidade de um procedimento operacional padrão em infecções de vias áreas 

na pediatria. 

 Com a sistematização dos POPs, poderemos contribuir e facilitar para os 

profissionais de Enfermagem que  se possa diminuir a morbimortalidade infantil 

sabendo – se a diferenciação das IVAS e IVAF, podendo assim colaborar com a 

saúde e o bem estar do paciente, possibilitando ao mesmo que tenha atendimento 

rápido e eficaz. 
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