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                                                         RESUMO 

 

O estudo consiste na elaboração e implantação de POP(Procedimento Operacional 
Padrão) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Cambira. Para garantir 
a melhoria na qualidade da assistência ao paciente, é necessário a SAE 
(Sistematização da Assistência de Enfermagem). Com estes princípios verifica-se a 
importância de adequar os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde; 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem. A partir do 
contato estabelecido os profissionais da Unidade Básica de Saúde do referido 
município, evidenciou-se a necessidade de elaboração e implantação de POP em 
determinados setores da unidade, de forma gradativa. A utilização deste instrumento 
pela equipe de enfermagem visa oferecer maior conforto, qualidade e segurança 
durante a assistência prestada ao paciente. O trabalho consiste em apresentar uma 
proposta de POP voltada para o atendimento de infecções de vias aéreas na 
urgência e emergência a criança. 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-chaves: Doenças Respiratórias, Enfermagem Na Pediatria, 
Sistematização Da Assistência De Enfermagem e Atenção Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDO, Yasmin Gabriella Barbieri. Elaboration and Proposal for the 
Implementation of Standard Operational Procedure (POP) at the Health Unit of 
the Municipality of Cambira-Pr. 88p. Graduation in Nursing at the Faculty of 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2018.                                                          
 
 

ABSTRACT 
 
The study consists of the elaboration and implantation of POP (Standard Operational 
Procedure) in the Basic Health Unit (UBS) of the municipality of Cambira. To 
guarantee the improvement in the quality of patient care, it is necessary the SAE 
(Systematization of Nursing Assistance). With these principles it is verified the 
importance of adjusting the procedures performed by health professionals; Nurses, 
Nursing Technicians and Nursing Assistants. From the contact established the 
professionals of the Basic Health Unit of the mentioned municipality, it was 
evidenced the necessity of elaboration and implantation of POPs in certain sectors of 
the unit, in a gradual way. The use of this instrument by the nursing team aims to 
offer greater comfort, quality and safety during patient care. The work consists in 
presenting a POP proposal aimed at the treatment of airway infections in the 
emergency and emergency of the child. The implantation of POPs, it is expected that 
there will be an improvement in the quality of the assistance provided to the patient, 
being essential the preservation of life and health.  
 
Keywords: Respiratory Diseases, Nursing in Pediatrics, Nursing Assistance 
Systematization and Basic Attention. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

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

crianças sofrem 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 IVA são a causa mais comum de crianças atendidas por 

infecção respiratória aguda. 

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. Desde modo, o POP (Procedimento Operacional Padrão), tem se tornado 

uma ferramenta importante para o alcance de qualidade e excelência na prestação 

de serviços.  

Com isso o presente estudo busca retratar o processo de elaboração e 

implantação de POP em alguns dos principais setores da Unidade Básica de Saúde 

de Cambira. 

 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. 
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2 OBJETIVO  

 

2.1 Objetivo Geral  
 

Elaborar uma Proposta de Manual de Procedimento Operacional Padrão 

[POP] para o cuidado de crianças em relação as doenças respiratórias para Unidade 

Básica de Saúde Municipal de Cambira Paraná. 

2.2  Objetivo Específicos  
• Sistematizar procedimento sobre doenças respiratória para equipe de 

enfermagem da Unidade Básica de Saúde Municipal de Cambira 

Paraná.  

• Oferecer o maior conforto, qualidade e segurança durante assistência 

prestada a criança pela equipe de enfermagem ao cliente da Unidade 

Básica de Saúde.  

• Propor a implantação do POP. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 

 

3.1 O Procedimento Operacional Padrão (POP)  

Para Barbosa (2008), os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são 

instruções detalhadas descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma 

função específica. Basicamente, a importância do estabelecimento de POPs em um 

Centro de Pesquisa Clínica reside em um melhor preparo na condução de estudos 

clínicos, harmonização dos processos em pesquisa clínica no Centro de Pesquisa, 

treinamentos, profissionalismo, credibilidade e garantia da qualidade por meio da 

padronização e da rastreabilidade do processo em auditorias e inspeções. 

No que tange a construção de um conceito sobre padronização, observou- se 

a existência de característica semelhantes, desde a época da Revolução Industrial, 

em que houve o processo de substituição da força humana com a utilização de 

máquina, onde a padronização era empregada com o objetivo de obter a produção 

de produtos mais uniformes, visando o aumento da mesma e a qualidade na oferta 

de serviços.(GUERRERO;BECCARIA;TREVISAN,2008) 

Ainda para os autores acima citado, a palavra padrão tem como significado 

“aquilo que serve de base ou norma para a avaliação” e está relacionado aos 

resultados que se deseja alcançar. Na área da saúde, equivale aos padrões de 

cuidado, que se relacionam com os direitos do cliente de receber assistência de 

enfermagem de acordo com as suas necessidades.  

Os POPs precisam ter uma padronização correta dos procedimentos, com as 

normas e rotinas de acordo com os padrões necessários. 

Os POPs são conhecidos como importantes recursos tecnológicos para 

prática da saúde, sendo bastante eficazes durante a prestação de assistência, 

auxiliando também na melhoria do desempenho dos profissionais. Desta maneira, os 

POPs buscam sintetizar a informação, a partir de uma estrutura definida, 

promovendo a tradução do conhecimento para a melhoria da prática. (HONÓRIO; 

CAETANO; ALMEIDA, 2011). 

 

No que diz respeito á importância da padronização: 
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Os padrões são definidos visando o estabelecimento das diretrizes para o 
controle e melhoria contínua da qualidade, e os cuidados padronizados são 
diretrizes detalhadas que representam o atendimento previsível, indicado 
para situações específicas o que irão impulsionar as organizações para o 
desenvolvimento da melhoria de seus processos e resultados. 
(GUERRERO; BECCARIA; TREVISAN,2008, p.02) 

 

Um POP deve conter as ações proibidas, dentro de cada tarefa, o que fazer 

quando uma determinada ação ou tarefa não estar em conformidade com os 

padrões definidos, bem como contemplar elementos como aprovação e a revisão.( 

SILVA et. al 2010,p.33). 

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.  

Saurin (1997) trata muito bem da importância da padronização. Segundo este 

autor a padronização é uma excelente estratégia, que vem sendo disseminada 

desde o início dos movimentos de qualidade total na indústria da construção. A 

origem do conceito de padronização de processos remonta à época da revolução 

industrial, com o advento da mecanização da produção, bastando relembrar a forma 

de produzir idealizada e difundida por Henry Ford em sua fábrica de automóveis. 

 

3.2 A Sistematização Da Assistência de Enfermagem (SAE) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia 

científica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, 

conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e 

maior autonomia aos profissionais de enfermagem. 

(BITTAR;PEREIRA;LEMOS,2006,p.618) 

A Resolução COFEN nº 358/2009 Dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem.  
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Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas 

interrelacionadas, interdependentes e recorrentes:  

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – 
processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio 
de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção 
de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e 
sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 
doença.  

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e 
agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 
com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 
enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção 
das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 
resultados esperados.  

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados 
que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 
enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 
Enfermagem.  

IV – Implementação– realização das ações ou intervenções 
determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

 V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e 
contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 
enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo 
de Enfermagem. (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,2009) 

 

A qualidade no atendimento às questões de saúde tem apresentado um 

crescente interesse. Porém, é ainda um dos desafios colocados aos profissionais 

que trabalham no campo da saúde. ( MANZO;BRITO,CORREIA, 2012). 

 A SAE refere- se a uma metodologia utilizada para a organização e o 

cuidado, baseando- se nos princípios científicos. Embora seja um instrumento 

privativo do profissional de Enfermagem, esta possibilita o desenvolvimento de 

ações que interferem no processo de vida e de saúde- doença dos pacientes Para o 

desenvolvimento de tal processo, é necessária a utilização de linguagem e termos 

apropriados, que possam favorecer a comunicação e o entendimento entre os 

profissionais.(KOHNLEIN et, al 2009,p.01)  
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De acordo com estes autores, a SAE possibilita ao Enfermeiro o exercício de 

cuidar, oportunizando o atendimento individualizado do paciente, por meio do 

planejamento de sua conduta, observando o histórico do paciente, realizando o 

exame físico, para assim apresentar um diagnóstico e cuidado integral do indivíduo. 

 

3.3 Infecções De Vias Aéreas  

3.3.1  Rinofaringite Aguda  
 

A rinofaringite aguda é a doença infecciosa de vias aéreas mais comum da 

infância. Crianças menores de cinco anos podem ter de cinco a oito episódios por 

ano. Esta situação é causada quase que exclusivamente por vírus, pelo processo 

inflamatório da mucosa nasal, pode ocorrer obstrução dos óstios dos seios 

paranasais e tubária, permitindo, por vezes, a instalação de infecção bacteriana 

secundária (sinusite e otite média aguda).(PITREZ,PITREZ,1998) 

           Ainda segundo o autor, a transmissão ocorre através de gotículas produzidas 

pela tosse e espirro(como um aerossol), ou pelo contato de mãos contaminados com 

via aérea de indivíduos sadio.  

           

 3.3.1.1 Sinais e Sintomas 
 

        Apresenta-se com coriza, espirros e tosse seca, junto ou não com febre de 

intensidade variável, dor de garganta e diminuição do apetite. Vômito e fezes 

amolecidas com presença de muco podem acompanhar o quadro. A orofaringe, a 

mucosa nasal e a membrana timpânica encontram-se hiperemiadas e inflamadas. 

São infecções benignas, autolimitadas, com duração da febre em torno de três dias 

e dos sintomas respiratórios ao redor de 10 dias. (SILVA,2007) 

 

 3.3.1.2 Tratamento Geral 
 

           O tratamento geralmente é ambulatorial em casos sem complicações. São 

eles, Repouso no período febril, lavagem das mãos e cuidados com secreção, 

hidratação e desobstrução nasal, inaloterapia, antitérmicos, analgésico, gargarejo de 

soro fisiológico, cuidado bucal. (SOUZA,KAWAMOTO,2005) 
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3.3.2 Rinosinussite Aguda 
  

As sinusites e rinites são processos inflamatórios da mucosa sinusal e nasal 

que, na população infantil, frequentemente se sobrepõem, impossibilitando a 

distinção clínica entre essas afecções. Com muita frequência, são decorrentes de 

infecções virais e dos processos alérgicos da via respiratória. (PIGNATARY et al, 

1998). 

Considerando-se as diminutas proporções das cavidades sinusais e nasal na 

criança, e a facilidade de os processos inflamatórios se estenderem pela mucosa 

respiratória, não é incomum denominar estes quadros de rinossinusites. É uma 

condição extremamente frequente tanto na população adulta como na pediátrica, e 

uma das maiores dificuldades, ainda nos dias de hoje, é a distinção da sua etiologia, 

se viral ou bacteriana, o que muitas vezes acaba por levar o profissional da área de 

saúde infantil a tratá-los inadequadamente. (PIGNATARY et al, 1998). 

 O início pode ser lento ou súbito, segundo Pitrez & Pitrez (2003), nas formas 

leves de sinusite, as manifestações iniciais de IVAS passam a se prolongar por mais 

de 10 dias ou, após período de melhora clínica, há persistência ou retorno dos 

sintomas nasais (obstrução e secreção nasal purulenta). Esse quadro pode ser 

acompanhado de halitose. Acostumando haver tosse diurna, com piora à noite, com 

períodos febril. Nas formas moderadas a graves, ou em crianças maiores, as 

manifestações citadas podem ser mais intensas, acompanhando-se, eventualmente, 

de edema palpebral, cefaleia, prostração, desconforto ou dor, espontâneo ou 

provocado, no local do(s) seio(s) afetado(s) ou nos dentes. 

 

 3.3.2.1 Sinais e Sintomas  
 

Nesses casos, a distinção entre os tipos de RSA é realizada, principalmente, 

por meio da anamnese e do exame físico, realizados por médicos generalistas e 

especialistas, otorrinolaringologistas ou não. É importante ressaltar que, no 

momento da anamnese, os pacientes podem não relatar a "piora do quadro", quando 

não questionados com cautela. É frequente o relato de um quadro sintomático há 

alguns dias e que agora estão novamente enfermos. Cabe ao profissional assistente 
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a percepção de que, na maioria dos casos, pode tratar-se da evolução da mesma 

doença, de uma RSA viral para uma pós-viral, e não de duas infecções distintas. A 

avaliação subjetiva dos pacientes com RSA e seu diagnós tico são baseados na 

presença de dois ou mais dos seguintes sintomas cardinaisna fisiologia normal dos 

seios paranasais. (FOKKENS, LUND 2012) 

      Que são elas  

• Obstrução/congestão nasal; 
• Secreção nasal/rinorreia anterior ou posterior (mais frequentemente, mas não 

obrigatoriamente purulenta); 
• Dor/pressão facial/cefaleia; 
• Distúrbio do olfato. 

  

 

3.3.2.2 Tratamento  

  Pensou-se que as irrigações nasais e os descongestionantes poderiam 

ajudar a diminuir a frequência dos episódios de rinossinusite. Michel et al em 2005 

realizaram um estudo randomizado, prospectivo, duplo-cego, controlado verifcando o 

efeito do tratamento por 14-dias (1-2 jatos de sprays) seja com solução salina nasal 

isotônica ou com descongestionante tópico nasal em crianças entre 2-6 anos de 

idade. (FOKKENS, BAROODY, 2012) 

 

3.3.3 Faringoamigdalite Aguda Esptreptococica (FAE) 
 

A faringoamigdalite aguda (FAA) é um problema de saúde frequente em todo 

o mundo, especialmente entre as crianças, estando na maioria das vezes 

relacionada a infecções virais benignas e auto limitadas. Ainda segundo o Pitrez, 

Pitrez (2003), a  importância desta doença está no fato de que, além das 

complicações supurativas provocadas diretamente pela infecção, ela pode 

desencadear reações não supurativas tardias, como febre reumática (FR) e 

glomerulonefrite difusa aguda (GNDA), conforme o tipo de cepa. (JÚNIOR, 

OLIVEIRA, FONTES et.al 2014). 

Sinais e sintomas :  
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Os sinais e sintomas das faringo-amigdalites são, febre, disfagia, anorexia, 

cefaleia, hiperemia de faringe, hipertrofiadas amíddalas. 

(SOUZA,KAWAMOTO,2005) 

 

3.3.4 Asma Brônquica 
 

O pediatra experiente é comum a vivência dos consultórios ou salas de 

emergência lotados com crianças com quadro de dificuldade respiratória, por 

broncoespasmo, o qual é refletido clinicamente por dificuldade respiratória. A crise 

de asma aguda grave pode ser definida como um episódio agudo de 

broncoespasmo, acompanhado de hipoxemia, manifestando-se por dificuldade 

respiratória importante, com fadiga respiratória ou alteração de consciência, 

conseqüente à ausência ou má resposta à terapêutica inicial com oxigênio, 

broncodilatadores e corticóide. A imediata identificação dessa situação e o início 

precoce com a terapêutica broncodilatadora e antiinflamatória contribuem para uma 

menor morbimortalidade. (PIVA et al, 1998) 

A asma é uma doença complexa e vários fatores podem atuar, aumentando o 

risco de seu aparecimento. A análise desses fatores, de modo retrospectivo, permite 

identificálos e, provavelmente, estabelecer seu papel na gênese da doença. (SOLÉ 

et al, 1998). 

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-

responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, 

reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se clinicamente por 

episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente 

à noite e pela manhã, ao despertar.(BUSSE, LEMANSKE, ASTHMA,2006) 

 Sinais e Sintomas  

Na anamnese, deve-se procurar um ou mais dos seguintes sintomas: 

dispneia, tosse, sibilância (chiado), sensação de aperto no peito ou desconforto 

torácico, particularmente à noite ou nas primeiras horas da manhã. (SILVA,2008) 

. 
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3.3.5  Bronquiolite Viral Aguda 
 

Bronquiolite viral aguda é uma infecção respiratória aguda, de etiologia viral, 

que compromete as vias aéreas de pequeno calibre (bronquíolos), através de um 

processo inflamatório agudo, levando a um quadro respiratório do tipo obstrutivo 

com graus variáveis de intensidade. (AMANTÉA, SILVA,1998) 

Ainda segundo o autor, a doença ocorre mais frequentemente em crianças de 

até um ano de idade, sendo as apresentações mais graves nos primeiros seis meses 

de vida e especialmente em prematuros. Constitui-se na infecção do trato 

respiratório inferior mais frequente nessa faixa etária. Em função dessa sua alta 

prevalência e da sua potencial morbidade, existem muitas preocupações quanto à 

terapêutica ideal a ser instituída nesses pacientes.        

Segundo Bredan (2016), os fatores de risco para o desenvolvimento de BVA 

consistem em prematuridade extrema (idade gestacional inferior a 29 semanas), 

doença pulmonar crônica (displasia broncopulmonar) e cardiopatia congênita. 

3.3.5.1 Tratamento 

O julgamento clínico permanece sendo o critério padrão ouro para a admissão 

hospitalar de crianças com BA, e não pode ser substituído por critério objetivo. A 

saturação arterial de oxigênio (SaO2 ) é o preditor clínico mais consistente para 

avaliar a piora clínica (variando o ponto de corte entre 90% e 95%), porém a maioria 

das crianças nesta variação de SaO2 apresenta boa evolução clínica e o tratamento 

também e feito com uso de broncodilatadores, corticosteroides, fisioterapia 

respiratória e aumento da hidratação para fluidificar as secreções.(CARVALHO, 

JOHNSTON, FONSECA,2007) 

3.3.5.2 Sinais e Sintomas  

Os sinais e sintomas inicias são febre intermitente, secreção nasal fluida , 

tosse, faringite, espirros, roncos, sibilos e estertores. Com a evolução da doença 

ocorre aumento da tosse e dos espirros, taquipnéia, retrações intercostais,cianose. 

Nos casos mais graves ocorre frequência respiratória maior que 70 movimentos 

respiratórios por minuto, episódios de apnéia, apatia, troca gasosas 

inadequadas.(SOUZA,KAWAMOTO,2005) 
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3.3.6 Otite Média Aguda 
 

A otite média aguda (OMA) é uma das doenças mais comuns na infância. 

Estima-se que 75% de todas as crianças com menos de cinco anos tiveram, pelo 

menos, uma consulta pediátrica devido a tal diagnóstico. A OMA é definida como a 

existência de fluido na orelha média, em associação com sinais e sintomas de 

doença aguda, local ou sistêmica, que podem ser específicos, como otalgia e 

otorréia, ou inespecíficos, como febre. A OMA é definida como recorrente, se a 

criança teve, pelo menos, três ou mais episódios em seis meses ou quatro ou mais 

episódios durante 12 meses. (GENOV, JUNIOR, 2001). 

 

3.3.6.1 Sinas E Sintomas  
 

Além dos sinais e sintomas clássicos (febre, inapetência, dor à compressão 

do trágus, otalgia e otorréia em algumas ocasiões), as manifestações clínicas têm 

sua base no processo crônico e recorrente da OMA, sendo observados efeitos 

adversos na fala, linguagem e desenvolvimento cognitivo, que são, provavelmente, 

causados pela perda flutuante da audição. (GENOV, JUNIOR, 2001) 

 

3.3.6.2  Definições 
  

A otite média aguda de acordo com Pereira, Ramos (1998), é uma infecção 

aguda no ouvido médio com início rápido dos sinais e sintomas. Otite média 

recorrente; são três episódios de otite média aguda em seis meses ou quatro 

episódios em doze meses. Otite média secretora, é uma inflamação da orelha média 

em que há uma coleção líquida no seu espaço e a membrana timpânica está intacta. 

Secreção ou efusão da orelha média É o líquido resultante da otite média. Essa 

secreção pode ser serosa (fina e líquida), mucoide (espessa e viscosa) ou purulenta 

(secreção purulenta). Essa efusão pode resultar de uma otite média aguda ou de 

uma otite média secretora.  

3.3.7 Laringite Aguda 
 

As laringites são afeções inflamatórias da laringe e reconhecidamente causas 

de tosse, ainda que este sintoma não seja o principal. As laringites agudas tem 



22 
 

evolução de até 7 dias, não se enquadrando então no conceito de Tosse Crônica. 

Abordando as crônicas, há uma sintomatologia que indica facilmente o envolvimento 

da laringe: rouquidão, estridor, afonia, odinofagia, odinofonia, dor e até dispneia.( 

NETO, RAMOS, SILVA et.al 2011) 

Os episódios ocorrem, com mais frequência, durante a noite, em crianças 

entre 3 meses e 3 anos de idade, têm início súbito e podem ser precedidos por 

coriza e rouquidão. A criança acorda com tosse seca e metálica, inspiração ruidosa 

e angústia respiratória e mantém-se afebril. Geralmente, a gravidade dos sintomas 

diminui em algumas horas, e o paciente permanece com uma leve rouquidão. Esses 

episódios recorrem várias vezes; portanto, quando necessário, o tratamento segue a 

mesma linha de conduta da laringotraqueobronquite. (MANNARINO,2012) 

Trata-se no domicílio a criança com laringite aguda sem retracção intercostal 

e sem dificuldade respiratória. Um simples passeio que permita respirar o ar frio da 

noite pode oferecer alívio sintomático. É importante alertar e educar os pais para os 

sinais de gravidade e a possível evolução da doença.(REBELO, RODRIGUES, 

XAVIER, et.al 2002) 

3.3.8 Engasgamento Do Corpo Estranho na Pediatria  
 

A aspiração de corpo estranho (ACE) é um acidente grave e potencialmente 

fatal que pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas é muito mais frequente em 

crianças. O diagnóstico precoce da ACE é essencial, pois o retardo no seu 

reconhecimento e tratamento pode incorrer em sequela definitiva ou dano fatal. 

(GONÇALVES, CARDOSO, RODRIGUES (2011). 

 Sintomatologia depende do tipo, do tamanho, da localização e do grau de 

obstrução causado pelo corpo estranho e inclui: tosse persistente, diminuição da 

entrada e/ou saída de ar, dificuldade respiratória, sibilos. Porém, alguns pacientes 

apresentam-se assintomáticos e sem alterações ao exame físico. (CASSOL, 2003). 

Corpos estranhos que causam a obstrução da laringe geralmente são 

retirados através da tosse, do próprio individuo, porém, na maioria dos casos o 

objeto permanece obstruindo a respiração da criança ou do bebê, nestes casos 

existem técnicas adequadas para a remoção destes objetos, porém a má execução 

destas técnicas pode levar a complicações obstrutivas respiratórias 

maiores.(CASSOL, 2003). 
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Os corpos estranhos aspirados podem alojar-se na laringe, traqueia e 

brônquios. Um corpo estranho laríngeo pode levar a sintomas de hemoptise e 

dispneia com sibilância e cianose. A obstrução resultante da ACE laríngeo pode ser 

fatal caso não seja feito um diagnóstico precoce e instituído tratamento apropriado. 

O tratamento de escolha nesses casos é a laringoscopia direta com um endoscópio 

rígido de tubo aberto; quando há uma dispneia grave, pode ser necessária a 

realização de traqueostomia antes da laringoscopia. (GONÇALVES, CARDOSO, 

RODRIGUES (2011).  

O aleitamento nem sempre é um processo fácil e bem sucedido. Nem todas 

as mulheres sabem como amamentar. Por isso são essenciais a educação e a 

motivação pré- -natal, complementadas com uma assistência prática adequada no 

período pós-parto imediato, que permita a detecção e correção das dificuldades que 

habitualmente surgem Tendo sempre presente as inúmeras vantagens do leite 

materno e porque lidam frequentemente com casos de insucesso, por norma 

devidos à imposição de regras arbitrárias e a “crenças”, é feita uma revisão teórica 

sobre alguns aspectos práticos do aleitamento materno. (IAZZETTI, 2013).  

Em relação à amamentação, mesmo após ajuste para fatores de confusão, 

observou-se associação do tipo dose-resposta, com tendência linear significativa a 

aumento das hospitalizações por ACE à medida que o tempo de amamentação 

diminuía. Resultado similar foi observado em outros estudos em relação à 

morbidade por doença respiratória. Existe, no entanto, descrição de alguns 

resultados negativos em relação ao aleitamento materno.Fatores possivelmente 

relacionados a esses resultados incluem a forma da coleta do dado (variável 

dicotômica x variável quantitativa), avaliação do aleitamento materno como forma 

exclusiva de alimentação e o viés da causalidade reversa.Particularmente as mais 

severas, podem ter descontinuado o aleitamento materno pela gravidade do quadro 

respiratório. Outro fator a ser avaliado é a interação do aleitamento materno com 

outras variáveis nutricionais, como o baixo peso ao nascer e a desnutrição. 

(COUTINHO, 1998). 
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4. METODOLOGIA 
 

Para a construção deste trabalho foi necessário estabelecer o contato com a 

instituição e com os profissionais do setor de enfermagem, com o intuito de levantar 

algumas informações dos serviços prestados, a forma de execução dos 

procedimentos, se haviam orientações ou normas a seres seguidas, dentro outros 

fatores que colaboram para o delineamento do estudo. 

 

4.1 Delineamento Da Pesquisa 

Foi realizada uma revisão bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa. 

Desta forma, 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 ) 

 

4.2 Local 

A unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Cambira, é localizada na 

Rua Hortência no número 255 na área Jardim das flores .A instituição presta 

atendimento á população no âmbito da atenção primária, onde são disponibilizados 

recursos para o atendimento médico, farmacêutico, enfermagem entre outros e 

funcionário de apoio, zeladoras e motoristas.  A administração da instituição é 

realizada através do gestor e diretor de saúde, juntamente com os demais 

profissionais, sendo: Médicos Clínicos, Médicos Obstetra, Médico Pediatra, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Recepcionista. 
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4.3 Coleta De Dados 

Foram selecionadas publicações fazendo uso da Rede de Computadores 

como ferramenta de acesso e buscas nas redes de dados da SCEILO (Scientific 

Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

No primeiro momento foram realizados pesquisa bibliográfica nos meses de 

março, abril e maio juntamente com a elaboração do projeto. 

No mês de abril houve as reuniões mensais para orientações sobre os POP e 

nos meses de junho à setembro foram realizados os POP. 

 

4.4. Considerações Éticas 
 

 Após previa autorização da Secretaria da Saúde de Cambira a pesquisa teve 

inicio após assinatura e autorização de acordo com a Resolução 466/12. 
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5. RESULTADOS DOS POPS 
 

 

Melhorar a assistência de enfermagem em relação aos pacientes portadores 

de Infecções de vias respiratórias, colaborando assim com a saúde e o bem estar do 

paciente, possibilitando ao mesmo que tenha atendimento rápido e eficaz.  

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 01                  Lavagens das mãos  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

 

 

DEFINIÇÃO  

Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, 

assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à 

permanência e à proliferação de microrganismos. 

 

OBJETIVO  

Remover micro- organismo, suor, oleosidade e células descamativas. 

 

MATERIAL  

 

• Água; 

• Sabão líquido; 

• Papel- toalha. 

 

PROCEDIMENTO  

 

• Retirar todos os adornos 
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• Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia. 

• Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo 

fabricante). 

• Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

• Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

• Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 

• Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

• Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando-se movimento circular e vice-versa. 

• Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

• Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 

utilizando movimento circular e vice-versa. 

• Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto 

das mãos ensaboadas com a torneira. 

• Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e 

seguindo pelos punhos. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 
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                 FIGURA 1: Higienização simples das Mãos  

 

                                                            FONTE:Brasil,2014 

 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  
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VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 

 

 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP      02         SINAIS VITAIS – PULSO  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

 O pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea, que pode ser 

percebido em várias áreas do corpo. O sangue circula pelo corpo de forma contínua. 

O pulso é um dos indicadores do estado circulatório.  

 

OBJETIVOS  

• Obter de forma adequada as medidas referentes á pulsação e a posição 

do paciente. 

•  Avaliar a existência de fatores de riscos em virtude da alteração da 

pulsação. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

• Relógio com marcador de segundos  

• Estetoscópio, se necessário  

• Caneta  

 

PROCEDIMENTO 

 

• Lavar as mãos  
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• Orientar paciente ou acompanhante quanto á realização do procedimento 

• Deitar o paciente em decúbito dorsal horizontal confortavelmente  

• Retirar excesso de roupa para expor a região torácica, se necessário  

• Na aferição do pulso apical, posicionar estetoscópio devidamente 

desinfetado com solução antisséptica na região torácica (3º a 5º espaço intercostal) 

e ausculta as bulhas cardíacas durante 60 segundos ininterruptos ou 15 segundos e 

multiplicar por 4; 

• Lavar as mãos  

• Anotar o valor no Plano de Assistência de Enfermagem. 

 

FIGURA 2: Batimento Cardíacos  

 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP    03                      SINAIS VITAIS – TEMPERATURA  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

É o calor produzido no interior do organismo, que chega á superfície corporal 

através dos vasos sanguíneos e difunde- se através do plexo subcutâneo. O grau de 

aporte de sangue pela pele é controlado pela constrição ou pelo relaxamento das 

artérias; ao chegar na superfície, o calor é transferido do sangue para o meio 

externo através de irradiação, condução e evaporação. 

 

OBJETIVO  

Medir a temperatura corporal do paciente. 

 

 

MATERIAL ULTILIZADO  

• Termometro de mercúrio ou termômetro digital  

• Algodão  

• Ácool 

 

 

PROCEDIMENTO  

 

• Lavar as mãos com água e sabão; 

• Reunir o material na bandeja; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto o procedimento a ser 

realizado; 

• Manter o paciente em posição confortável; 
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• Fazer desinfecção do termômetro com algodão embebido em solução 

antisséptica  

• Verificar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35ºC  

• Observar se axila está seca; faze-lo, se necessário; 

• Posicionar o termômetro com bulho no sentido do paciente; 

• Dobrar o cotovelo e colocar o antebraço sobre o tórax, ou deixar o braço 

paralelo ao corpo e segurar o ombro; 

• Deixar o termômetro por 5 minutos e proceder á leitura; 

• Segurar o termômetro pelo pedúnculo e não pelo bulho; 

• Ler a temperatura e registrar no Plano de Assistecia de Enfermagem; 

• Retornar a coluna de mercúrio abaixo 35ºC; 

• Limpar o termômetro com algodão embebido em solução antisséptica  

• Lavar as mãos com água e sabão 

 

RESPONSÁVEIS  

 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP         04                 SINAIS VITAIS – RESPIRAÇÃO  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

É a troca de (absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico) dos 

pulmões com o meio exterior. O tronco cerebral é a sede do controle da respiração 

automática, porém recebe influencias do córtex cerebral, possibilitando também, em 

parte, um controle voluntários. Certos fatores, como exercícios físicos, emoções, 

choro, variações climáticas podem provocar alterações respiratórias. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar características que possam indicar anormalidade na respiração. 

 

MATERIAL UTILIZADO  

 

• Relógio com ponteiro de segundos  

• Papel e caneta para anotação  

 

PROCEDIMENTO 

 

• Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

• Levar o material até a unidade do paciente (quando internado) ou a sala 

de atendimento ambulatorial (quando em ambulatório);  

• Lavar as mãos  

• Deixar o paciente repousar por 5 ou 10 minutos; 
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• Assegurar para que o tórax esteja exposto para a avaliação das 

excursões respiratórias; 

• Ao verificar o pulso, deve ser observado o padrão de respiração da 

criança; 

• Contar a frequência respiratória por 1 minuto; 

• Observar se a profundidade, se as excursões são superficiais ou 

profundas ou se há desigualdade na expansão do tórax  

 

FIGURA 3: Respiração Valores Normais 

 

 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP          05                  Ausculta pulmonar 

Elaborado Por 

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

 

DEFINIÇÃO  

Consiste em escutar os sons produzidos pelos diferentes órgãos do corpo 

com o objetivo de descobrir variações e desvios de suas características. Pode ser 

efetuada por método direto, colocando - se  o ouvido diretamente na pele (pouco 

eficaz) e indireto, com o auxílio do estetoscópio. A utilização dessas técnicas 

durante o exame físico permite a identificação de sinais e sintomas, característicos 

das condições fisiológicas da criança, os quais não devem ser compreendidos 

isoladamente, mas a partir do conjunto de dados obtidos, inclusive os da entrevista, 

tendo como base um referencial para identificação de diagnósticos da enfermagem.  

 

OBJETIVO  

 

• Características dos ruídos respiratórios; 

• Presença de ruídos adventícios; 

• Característica da voz falada e sussurrada. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 

• estetoscópio  

• luvas de procedimento. 
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              FIGURA 4: Pontos de Referencias para Ausculta Pulmonar  

 

FONTE: Perry; Potter; Elkin, 2013. 

 

PROCEDIMENTO  

 

• Ambiente silencioso  

• Lavagens das mãos  

• Manter o paciente sentado  

• Auscultar os pulmões e prestar atenção nos seguintes sons; 

 

• Estertores ou crepitações: local da ausculta - mais comuns em lobos 

dependentes: direito e bases do pulmão esquerdo. Causados por reinflação súbita 

de grupos de alvéolos e aumento de fluido em pequenas vias aéreas. Som como 

“esmagamento de papel celofane”. Mais ouvidos durante o fim da inspiração. 

• Roncos: local da ausculta - primeiramente, sobre a traqueia e os 

brônquios, mas, se for alto o suficiente, pode ser ouvido sobre a maior parte dos 

campos pulmonares. Causados por fluido ou muco nas vias aéreas maiores, 

causando “turbulência” e espasmo muscular. É mais ouvido durante a expiração. 
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• Sibilos (chiados sibilantes): local da ausculta – sobre todos os campos 

pulmonares, principalmente sobre os posteriores. Causado pela alta velocidade do 

fluxo de ar pelo brônquio severamente estreitado ou obstruído. Ouvido 

continuamente durante a inspiração ou expiração. 

• Fricções por atrito pleural: local da ausculta – sobre o campo pulmonar 

anterolateral (se o paciente estiver sentado verticalmente). Causado por pleura 

inflamada. Pleura parietal “esfregando” contra pleura visceral. Melhor auscultado 

durante a expiração. 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP             06               Oxímetro de pulso 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

 

  Com o índice de óbito neonatal provocado por apnéia é elevado, o oxímetro 

de pulso é equipamento extremamente útil na detecção precoce da parada e 

alterações respiratórias 

 

OBJETIVO 

 

O oxímetro é um aparelho que através da sensibilidade transcuntanea, 

medida por sensor colocado sobre a pele so bebe, repassa informações sobre o 

nível de tensão de oxigênio no sangue. Controle da calibragem da pressão do 

oxigênio e do volume são regulados conforme prescrição medica. Botões de alarmes 

são acionados quando ocorre alterações na oxigenação prescrita e deligados após 

ter sido eliminada 

 

MATERIAL UTILIZADOS  

 

• Bandeja 

• Oximetro  

• Sensor permanente ou descartável 

• Alcool 70  

 

PROCEDIMENTO 

•  Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
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• Orientar o paciente sobre o procedimento; 

• Posicionar confortavelmente; 

• Escolher o sensor adequado; 

• Preparar o locar que será instalado o sensor; 

• Checar o enchimento capilar e o pulso do local escolhido; 

• Retirar o esmalte se houver necessidade; 

• Limpar o local com álcool a 70%; 

• Posicionar o sensor conforme a faixa etária; 

• Conectar os cabos ao aparelho e ligá-lo; 

• Ouvir e visualizar os sinais e curvas de registro. 

• Regular os parâmetros de alarme. 

• Comunicar imediatamente qualquer alteração ao enfermeiro ou médico de 

plantão. 

  

Com relação ao aparelho  

 

• Posicionar corretamente os sensores, evitando danos á película de teflon; 

• Confirmar com a prescrição médica, os parâmetros desejados para o 

controle máximo e mínimo da oxigenação monitorada; 

• Manter o aparelho sempre limpo e tecnicamente pronto para uso; 

• Estar alerta para a incompatibilidade na concentração de oxigênio do 

respirador com o oximetro de pulso, causando interpretação do exame de 

gasometria equivocado e, consequentemente, condutas errôneas  

 

Com relação a criança  

• Manter rotatividade na área de fixação, prevenindo reações indesejadas na 

pele, principalmente nos prematuros; 

• Retirar o sensor da pele da criança sem puxá-lo, afastando o adesivo e 

depois o sensor; 

• Manter a área de adesão do eletrodo limpa, com o mínimo de gordura, para 

melhorar precisão na leitura; 

• Manter controle de PO2 da criança conforme rotina da unidade, 

comunicando ou súbitos do bebe; 
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• Estar ciente de que contatos bruscos durante os procedimentos, choros 

fortes e posições desconfortáveis, podem alterar os níveis do PO2 devido a 

sensibilidade do sensor, levando a interferências no registro dos dados que levam a 

um falso diagnostico; 

• Não utilizar o sensor quando houver ruptura na membrana do teflon, pois 

seu conteúdo caustico acarretará lesões na pele. 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP  07                   RESPIRAÇÃO MECANICO  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

 

A VM substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada 

na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. A VM propicia melhora das 

trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizada de forma 

não invasiva por meio de uma interface externa, geralmente uma máscara facial, e 

de forma invasiva por meio de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. 

Ventilação não invasiva (VNI) utiliza uma pressão inspiratória para ventilar o 

paciente por meio de interface nasofacial (pressão inspiratória positiva (IPAP) e ou 

pressão de suporte (PSV)) e uma pressão positiva expiratória para manter as vias 

aéreas e os alvéolos abertos para melhorar a oxigenação, pressão expiratória 

positiva (EPAP) ou pressão expiratória final positiva (PEEP). No modo de pressão 

positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), é administrada 

 

 

OBJETIVO  

  

Os respiradores são aparelhos destinados a manter uma boa função 

respiratória, possibilitando uma boa ventilação alveolar, interferindo positivamente 

nas trocas gasosas e contribuindo para uma diminuição do esforço respiratório da 

criança. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

•  Respirador mecânico  
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PROCEDIMENTO  COM RELAÇÃO AO APARELHO  

• Antes de sua instalação, verificar as condições de limpeza e a parte técnica 

do aparelho; 

• Manter uma quantidade de aparelhos suficiente para atender a demanda, 

recomendando – se a proporção de um aparelho para cada dois RNs; 

• Reabastecer, quando necessário, o termo – umidificador com água 

esterilizada, até o nível indicado; remover o excesso de água do tubo de conexão, 

mas sem reintroduzi – la no frasco termo umidificador; 

• Manter material de emergência e ambu disponíveis para o caso de falha 

mecânico do aparelho; 

• Trocar o circuito a cada 48 horas, e quando se fizer necessário; 

• Colocar tubos e conexões na solução desencrostante por 30 minutos, 

depois fazer a limpeza do aparelho com água e sabão. Proceder secagem, 

montagem e acondicionamento com embalagem própria para óxido de etileno; 

• Realizar culturas periódicas de tubo e conexões seguindo a rotina da 

unidade. 

 

 

COM RELAÇÃO A CRIANÇA  

• Manter constante observação do estado geral da criança, nos controles dos 

parâmetros respiratórios, sinais vitais e monitorização cardíaca; 

• Manter vias áreas permeáveis, procedendo com técnica asséptica as 

aspirações das secreções traqueobrônquicas, nasais e orofaríngea; 

• Manter pequeno intervalo e ventilar entre cada aspiração, para prevenir a 

hipóxia; 

• Monitorizar o ritmo cardíaco durante todo o procedimento; 

• Observar e notificar se a queda do estado geral da criança não é 

decorrente de intubação seletiva ou atelectasia importante; 

• Observar aspecto das secreções 

� Secreção aquosa, translúcida para viscosa; normalidade; 

� Secreção espessa e aderente; indicio de desidratação; 

� Aspecto amarelado; indicio de presença de pus; 

� Aspecto esverdeado; provável quadro infeccioso; 
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� Aspecto amarronzado; provável sangue retido; 

� Aspecto avermelhado; indicativo de sangue vivo  

• Controlar conforme rotina da unidade, peso, balanço hídrico e diurese; 

• Proceder a higiene oral com toca e fixação do cadarço da canula, sempre 

com apoio de outro profissional; 

• Posicionar as conexões do respirador de forma confortável e segura, 

prevenindo acidentes como desconexões ou compressões; 

• Fazer exercícios respiratórios, conforme indicações médicas, para prevenir 

complicações pulmonares; 

• Estar atento aos sinais vitais  respirador e quadros de asfixia porque 

podem indicar obstrução da canula endotraqueal  

• Fazer observações e registros frequentes, por serem imprescindíveis ao 

acompanhamento e avaliação do quadro neurológico da criança; 

• Expressar – se com carinho durante o procedimentos diários, através de 

toque e do som da voz; 

• Controlar frequentemente a gasometria, fazendo – se os ajustes 

necessários no aparelho.  

 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 08                             NEBULIZAÇÃO  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

 DEFINIÇÃO  

 

É a administração de medicação nas vias aéreas superiores (VAS) por meio 

de dispositivos que liberam pequenas partículas de agentes farmacológicos no 

tecido epitelial mucoso do trato respiratório. 

 

OBJETIVO  

 

• Umidificar a via aérea superior;  

• Facilitar a drenagem de muco das VAS superiores e pulmonares;  

• Liquefazer secreção brônquica resistentes associando à nebulização o 

mucolítico; 

•  Diminuir a inflamação através das associação de corticoides à 

nebulização; 

 

MATERIAL UTILIZADO  

 

• Kit de nebulização soro fisiológico 0,9%, fonte de O2, 

• ar comprimido,  

• medicação prescrita, 

• bandeja, 

• fluxômetro, 

• etiqueta de identificação 
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PROCEDIMENTO  

 

• Conferir a prescrição médica; 

•  Conferir os nove itens: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora 

certa, via certa, registro certo, diluição certa s/n, riscos aos profissionais e riscos ao 

paciente; 

•  Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

•  Fazer a etiqueta de identificação do medicamento seguindo os itens de 

segurança do paciente;  

• Levar o material até a unidade do paciente (quando internado) ou a sala de 

atendimento ambulatorial (quando em ambulatório);  

• Realizar a higienização das mãos. 

 

• Instruir o paciente (se colaborativo) para limpar as vias aéreas antes do 

procedimento; 

• Preparar a inalação de acordo com a prescrição médica;  

• Conferir a solução preparada com a prescrição médica; 

•  Colocar o paciente em posição sentada ou em posição de Fowler no leito; 

• Conectar o inalador a fonte de O2 ou ao ar comprimido; 

• Abrir válvula do fluxômetro aproximadamente 4 a 6 l/min; 

• Observar o funcionamento do inalador pela névoa que se forma;  

• Adaptar a máscara do inalador ao paciente, mantendo o recipiente do 

inalador na posição vertical;  

• Manter a inalação durante o tempo indicado, observando o paciente; 

• Orientar o paciente (se colaborativo) para que respire lenta e 

profundamente; 

• Orientar o paciente (se colaborativo) para que permaneça com os olhos 

fechados em quanto durar a nebulização;  

• Fechar a válvula do fluxômetro quando a névoa parar de sair; 

• Desconectar a extensão do inalador; 

• Deixar o paciente em posição confortável; 

• Recolher o material utilizado; 

• Deixar a unidade do paciente em ordem; 
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• Realizar a higienização das mãos. 

• Checar o aprazamento na prescrição médica; 

• Fazer anotação de enfermagem relacionada ao procedimento (técnico ou 

auxiliar de enfermagem); 

• Fazer a evolução de enfermagem relacionada ao procedimento realizado 

(enfermeiro). 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP    9         INALOTERAPIA  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

 

A terapêutica inalatória constitui-se no pilar do tratamento não só dos 

pacientes asmáticos, mas também dos lactentes sibilantes, tanto nos episódios 

agudos quanto na terapêutica de manutenção quando indicada e promover a 

umidificação das secreções das vias aéreas, a fim de facilitar sua expectoração. A 

inalação pode ser administrada por nebulização pequena ou grande capacidade 

volumétrica.  

 

OBJETIVO  

 

A inaloterapia tem como OBJETIVO auxiliar na eliminação de secreções, 

promover a umidificação das vias aéreas superiores e administrar medicamentos 

pela via respiratória. 

 

MATERIAL  

 

• 01 bandeja; 

•  01 Kit de inalação; 

•  Medicamento prescrito; 

•  01 seringa 10ml; 

•  01 agulha 40X12; 

• 01 ampola de soro fisiológico 0,9%; 

•  Fluxômetro de O2. 
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PROCEDIMENTOS  

 

� Nebulizador com baixa capacidade volumétrica  

• Posicionar a criança sentada ou semi – Fowler; 

• Acoplar um fluxometro á saída da fonte de gás  

• Acoplar o nebulizador ao fluxometro e regular a saída de oxigênio de 5 a 10 

litros por minuto; 

• Verificar a saída do fluxo e posicionar a máscara junto ao rosto da criança, 

auxiliando – a a segurar a máscara, se necessário; 

• Permanecer junto á criança por todo período da administração da inalação 

e observar adversa; 

• Após a terapia, aspirar a criança ou ajuda – la a expectorar; 

• Colcoar a criança em posição confortével. 

� Nebulizador com grande capacidade volumétrica; 

• Posicionar a criança em semi – Fowler; 

• Ligar o nebulizador á fonte de ar comprimido ou á de oxigênio e também á 

fonte de aquecimento, se necessário; 

• Acoplar o dispositivo de administração á criança; 

• Verificar frequentemente o nível de agua do nebulizador, não completando 

a água do recipiente, mas substituindo- a completamente; 

• Controlar frequentemente o grau de aquecimento da água de aquecimento 

da água do nebulizador aquecido; 

• Se for interromper a nebulização, desligar o aquecedor, para evitar 

aquecimento excessivo da água do nebulizador quando este for religado; 

• Aspirar as vias aéreas da criança sempre que necessário; 

• Trocar a unidade nebulizador no máximo a cada 24 horas  

 

 

� Nebulizador ultra – sônico  

• Posicionar a criança em semi – Fowler ou sentad; 

• Ligar o nebulizador na tomada elétrica e observar a saída do fluxo; 

• Verificar a saída do fluxo e posicionar a máscara junto ao rosto da criança, 

auxiliando – a a segurar, se necessário; 
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• Permanecer junto á criança todo o período da administração da inalação e 

observar qualquer reação adversas; 

• Após a terapia, aspirar a criança ou ajudá – la a expectorar; 

• Colocar a criança em posição confortável  

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

 REFERENCIAS 

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 10                   Oxigenoterapia  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

A oxigenoterapia é indicada quando a criança tem a sua função respiratória 

comprometida devido a alterações crônicas ou agudas, que podem ter origem 

primária ou ser resultante de outras doenças.A administração de oxigênio com 

máscara é indicada para crianças conscientes que necessitam de concentração de 

40% a 60% e contra – indicada em crianças inconscientes. 

 

OBJETIVO 

 

• Aumentar a quantidade de oxigênio carreado pelo sangue aos tecidos 

• Aumento da sobrevida   

• Aumento da tolerância ao exercício 

• Diminuição do tempo de hospitalização Outros objetivos  

• Diminuição do tempo de hospitalização 

• Diminuição da dispneia  

• Diminuição da pressão da artéria pulmonar e resistência vascular 

• Melhora do desempenho psicomotor  

• Melhora da qualidade de vida 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 

• água destilada 

• umidificador 

• prolongamento 
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• mascara 

• micróporo para rotular. 

 

 

PROCEDIMENTO  

• fazer higienização das mãos; 

• verificar sinais vitais antes e depois a Oxigenioterapia;observar sinais de 

complicações (distensão gástrica, obstrução nasal e lesão de septo); 

• verificar o perfeito funcionamento do sistema; 

• manter nível de umidificação e aquecimento dos gases em temperatura 

ideal; 

• verificar o correto percentual do oxigênio; 

• colocar a porcentagem prescrita pelo médico; 

• usar água destilada sempre; 

• rotular o frasco com data e horário; 

• acomodar o paciente em posição de Fowler; 

• fazer higienização após Oxigenioterapia; 

• registrar o procedimento. 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

 

 REFERENCIAS 

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 11                Aspiração de secreção  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

 

Indicada uso por pacientes impossibilitados de eliminar as secreções, 

pacientes entubados ou ainda traqueostomizados. Consiste em retirar a secreção 

traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de 

sucção manual ou de máquina elétrica. 

 

 

OBEJETIVO  

 

A aspiração das secreções das vias aéreas tem por objetivo retirar o excesso 

de secreções e manter desobstruídas e permeáveis as vias aéreas. 

 

 

MATERIAL UTILIZADO  

 

• Cateter de calibre adequado (em crianças, as mais usadas variam de 

calibre 4 a 10) 

• Extensão, 

• Frasco de aspiração  

• Fonte de vácuo  

• Frasco com água estéril 

• Luva estéril 
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PROCEDIMENTO  

 

• GERAL  

 

• Regular a fonte de aspiração a vácuo fixa entre 100-150 cm para lactentes e 

150 – 290 cm para crianças maiores; 

 

• Certificar- se que há uma fonte de oxigênio funcionando, antes de iniciar o 

procedimento por que a criança pode apresentar desconforto respiratório; 

 

• Testar o vácuo antes de iniciar cada procedimento; 

 

• Aspirar 10 segundos de cada vez, sendo que na aspiração nasotraqueal esse 

tempo deve ser de 5 segundos, com intervalos de 1 a 3 minutos entre as 

aspirações para evitar espasmo de laringe, arritmias cardíacas causadas por 

estimulação do vago ou déficit de oxigênio; desligar a fonte de aspiração e 

desprezar o cateter e as luvas; 

 

• Manter a criança confortável e observar seu padrão respiratório; 

 

• Limpar o frasco coletor após cada aspiração e trocá-lo a cada 24 horas. 

 

 

� Aspiração da nasofaringe  

 

• Medir a distancia entre a ponta do nariz e o início da orelha para 

saber quanto do cateter será introduzido; 

• Posicionar a criança em decúbito dorsal com a cabeça voltada 

para frente; 

• Abrir a válvula controladora, e introduzir o cateter no trajeto do 

assoalho do nariz, para facilitar sua introdução; 

• Executar os mesmos procedimentos da aspiração oral em 

ambas as narinas. 
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� Aspiração através da boca : 

 

• Posicionar a criança em decúbito lateral, com a cabeça 

ligeiramente baixada para facilitar a drenagem das secreções; 

• Ligar fonte de aspiração e testar a eficácia do sistema aspirando 

um pouco da água estéril; 

• Deixar a válvula controladora do cateter aberto; 

• Introduzir o cateter na boca na área a ser aspirada; 

• Fechar a válvula controladora com o polegar, e retirar 

lentamente o cateter executando movimentos circulares entre o 

polegar e o indicador; 

• Mergulhar o cateter no frasco com água, sugando água para 

limar o cateter; 

• Repetir o mesmo processo o quanto for necessário, mantendo 

um intervalo de 1 a 3 minutos entre as aspirações. 

 

 

� Aspiração Nasotraqueal: 

• Posicionar a criança em decúbito dorsal com o pescoço 

hiperestendido; 

• Com a válvula controladora do cateter aberto, introduzir o 

cateter no trajeto do assoalho do nariz, até atingir a traqueia 

quando: a criança tossir; ocorrer a mudança do tom de voz ou 

do choro; a criança tornar-se agitada ou tossir; sair ar pela 

válvula controladora do cateter no momento da expiração; 

• Iniciar a aspiração tampando o respiradouro com o polegar da 

mão que está livre e com o polegar e indicador da outra mão 

executar movimentos giratórios do cateter enquanto ele está 

sendo retirado; 

• Interromper a aspiração se houver dificuldade para retirar o 

cateter; 
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• Mergulhar o cateter no frasco com água, sugando água para 

limpar o cateter; 

• Repetir o mesmo processo quanto for necessário, mantendo um 

intervalo de 1 a 3 minutos entre as aspirações. 

 

 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

 

REFERENCIAS 

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP       12                  Lavagem Nasal Com Soro Fisiologico 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

 

DEFINIÇÃO  

  A avaliação das cavidades nasais é extremamente importante nos indivíduos 

portadores de patologias nasais e nos que estão expostos a substâncias 

potencialmente nocivas presentes no meio ambiente. A histologia da mucosa nasal é 

similar à das vias respiratórias inferiores, portanto, processos inflamatórios nas 

cavidades nasais podem refletir ou afetar a via aérea inferior. Assim, uma resposta 

inflamatória vista no nariz pode ser um sinal de alerta de inflamação na via aérea 

inferior 

 

OBJETIVOS  

 

• Para drenar as secreções acumuladas no nariz; 

• Impede agente infeccioso  

• Umedeça a mucosa nasal ressecada, principalmente nos dias secos; 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 

• 1 Seringa 5 ml  

• 1 Soro Fisiológico  

• Em bebês de até 1 mês: 1 a 2 ml em cada narina 

• Em bebês maiores de 1 mês: até 5 ml em cada narina. 

• 1 Bandeja  
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PROCEDIMENTO  

 

� Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

� Levar o material até a unidade do paciente (quando internado) ou a sala de 

atendimento ambulatorial (quando em ambulatório);  

� Higienizar as Mãos  

Explicar para a criança ou para mãe sobre o procedimento 

� Posicionar a cabeça da criança, preferencia a criança esteja sentada  

� Coloque um pouco de soro fisiológico em um recipiente e mergulhe a 

seringa absorvendo o líquido até que ela fique cheia. 

 

� aproxime a seringa da narina da criança e a incline levemente para o lado 

oposto 

 

� Com a criança posicionada, aplique o soro fisiológico na narina de forma 

calma e precisa 

 

� O soro pode sair pela outra narina, junto com a secreção, ou a criança vai 

engolir e o muco sairá nas fezes. 

 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP                   13                         Higiene Oral 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

A higiene oral é um processo basicamente mecânico, sendo que a escovação 

regular deve se iniciar por volta dos 2 anos. Em bebes, a ingestão de pequena 

quantidade de água 

 

OBJETIVOS  

• Remover partículas de alimentos e de placas. 

• Reduzir a colonização de micro-organismos.  

• Conservar os dentes, evitando cáries.  

• Prevenir odor desagradável na boca. 

• Promover hidratação e manter a integridade das mucosas orais.  

• Melhorar o paladar e estimular o apetite.  

• Massagear as gengivas.  

• Proporcionar conforto e bem-estar. 

• Prevenir infecções orais, pulmonares e sistêmicas. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 

• Equipamentos de Proteção Individual - EPI - (luvas de procedimento, 

máscara cirúrgica, gorro e óculos protetor)  

• Bandeja 

 • Espátula envolvida com gazes (3) ou escova de dentes 

 • Creme dental ou solução dentifrícia  
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• Solução antisséptica bucal (digluconato de clorexidine 0,12%), se 

necessário  

• Toalha de rosto ou compressa de pano limpa 

 • Copo com água, se necessário  

• Canudo plástico, se necessário  

• Hidratante labial  

• Limpador de língua  

• Fio dental, se necessário  

• Lanterna, se necessário 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

• Explicar o procedimento a ser realizado e a sua finalidade ao cliente e/ou 

familiar, obter o seu consentimento e realizar o exame físico específico, utilizando 

uma lanterna e abaixador de língua, se necessário. 

• Higienizar as mãos  

• Reunir os materiais e encaminhá-los à unidade. 

• Colocar os materiais sobre a mesa de cabeceira. 

• Colocar o cliente em posição de Fowler ou decúbito lateral, quando 

possível. 

• Colocar a toalha ou compressa sobre o tórax, abaixo do queixo, ou na 

lateral do rosto 

• Paramentar-se com os EPI. 

• Proceder à higienização bucal. 

 

O procedimento  

 

• Crianças de 2 a 7 anos  

• Colocar cerca de 0,5 cm de creme dental na escova; 

• Molhar as cerdas da escova de dentes; 

• Posicionar-se de pé atrás da criança; 

• Com as mãos não dominante afastar os lábios e as bochechas da crianças 
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• Com a mão dominante executar o movimento circulares nas faces externas 

e internas dos dentes  

• Nas faces superiores executar movimentos de vai e vém; 

• Fazer os mesmo movimento na parte superior da língua  

• Oferecer água para a criança enxaguar a boca  

• Orientar a criança para não engolir o dentifrício  

• Crianças maiores de 7 anos  

• Posicionar a escova reta com as cerdas paralelas aos dentes; 

• Virar a escova de 45º e iniciar um movimento de ´´vaivém´´ 

• Repetir os mesmos movimentos nas superfícies  superiores, oclusais, e 

internas dos dentes. 

 

FIGURA 5: Técnicas corretas de escovação 

 

Fonte: Clube do Dentista,2011 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP           14                 Higiene do ouvido para paciente cm Otite 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

 DEFINIÇÃO  

É a presença de secreção na orelha média associada à instalação rápida de 

sinais e sintomas de infecção aguda da orelha média, como otalgia, febre e 

irritabilidade 

 

 

OBJETIVO 

O acúmulo excessivo de cera no ouvido pode causar pequenas lesões no 

canal auditivo e dificultar a audição, especialmente em pessoas em que a cera é 

muito seca, dessa forma, a lavagem ajuda a diminuir o risco dessas alterações. 

  

MATERIAL UTILIZADOS  

 

• Pano 

• água ou soro fisiológico 

• bacia 

 

PROCEDIMENTO 

 

• Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

• Levar o material até a unidade do paciente (quando internado) ou a sala de 

atendimento ambulatorial (quando em ambulatório);  
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• Higienizar as Mãos  

• Explicar o procedimento para o paciente  

• Deitar o bebê em uma superfície segura; 

• Virar a cabeça do bebê para que o ouvido fique virado para cima; 

• Molhar levemente a ponta da fralda, toalha ou gaze em água morna sem 

sabão; 

• Espremer o tecido para remover o excesso de água; 

• Passar a toalha, fralda ou gaze úmida pela parte externa da orelha, para 

remover a sujeira; 

• Secar a orelha com uma toalha macia. 

 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

 REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP  15            Precaução Respiratorio por Goticulas  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

Utilização de máscara comum durante o período de transmissibilidade de 

doenças que sejam transmitidas por meio de gotículas considerando grandes maior 

que 5 micra, em particular para todas as pessoas que entrarem no quarto. 

 

OBJETIVO  

 Impedir a transmissão e disseminação de micro-organismos que sejam 

transmitidos por via área – gotículas eliminadas pela fala, tosse, espirros e mesmo 

pela respiração.  

 

MATERIAL  

• Mascara comum  

 

PROCEDIMENTOS  

 

• Lavar as mãos com água e sabão antes de entrar no quarto  

• Pegar a máscara com o clipe nasal virando para cima  

• Dobrar o clipe, ajustando – o no dorso do nariz, e abrir a máscara até cobrir 

totalmente o nariz e a boca; 

• Amarrar firmemente com a tira superior sobre a cabeça; 

• Amarrar firmemente com a tira inferior sobre a região cervical posterior; 



64 
 

• Entrar no quarto do paciente e lavar as mãos com água e sabão; 

• Para sair do quarto, lavar as mãos com água e sabão; 

• Aproximar – se da porta, desamarrar as tiras da máscara e descartá-las no 

lixo do quarto; 

• Sair imediatamente e fechar a porta do quarto; 

• Lavar as mãos com água e sabão; 

• Sair de antessala e manter a porta fechada. 

 

FIGURA 6: Precauções para Gotículas 

 

                                                     FONTE: Brasil,2014 

 

RESPONSAVEIS  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

 

 

 REFERENCIAS 

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 16                 Precaução Respiratorio por Aerossois 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO   

Utilização de máscara N -95 durante o período de transmissibilidade de 

doenças que sejam transmitidas por meio de aerossóis, partículas menores que 5 

micra, em particular para todas as pessoas que entrarem no quarto. 

 

OBEJETIVO  

Impedir a transmissão e a disseminação de micro – organismo que sejam 

transmitidos por aerossóis. 

 

MATERIAL  

•  Máscara N-95 

 

 

PROCEDIMENTO 

• Lavar as mãos com água e sabão antes de entrar do quarto; 

• Pegar a máscara com o clipe nasal para cima; 

• Dobrar o clipe ajustando – o no dorso do nariz e abrir a máscara até cobrir 

totalmente o nariz e a boca; 

• Ajustar o elástico superior sobre a cabeça; 

• Ajustar o elástico inferior sobre a região cervical posterior; 

• Entrar no quarto do paciente e lavar as mãos com água e sabão, 

• Sair e fechar a porta do quarto, antes de retirar a máscara; 

• Lavar as mãos com água e sabão; 
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• Desprezar a máscara quando sentir dificuldade de respirar ou conforme 

padronização do serviço. 

 

                             FIGURA 7: Precauções para Aerossóis  

 

FONTE:Brasil,2014 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP  17                    Precaução combinado contato e respirador  

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

E a utilização de luvas, avental e máscara durante o período de 

transmissibilidade de micro – organismo veiculados por contato e aerossóis ou 

gotículas entre pacientes, profissionais da saúde ou , ainda, por meio de objetos. 

 

OBJETIVOS 

Prevenir a transmissibilidade de patógenos por contato direto, indireto e via 

aérea. 

 

MATERIAL  

 

• Avental; 

• Luvas; 

• Máscara comum ou N-95 

 

PROCEDIMENTO  

 

• Lavar as mãos com água e sabão; 

• Reunir todo o material na antessala; 

• Colocar a máscara; 

• Vestir o avental; 

• Calçar luvas; 

• Após o procedimento, desprezar luvas; 

• Aproximar – se da porta para retirar a máscara; 
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• Lavar as mãos com água e sabão; 

• Retirar o avental; 

• Lavar as mãos com água e sabão; 

• Sair da antessala e manter a porta fechada. 

 

 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título: POP 18               OBSTRUÇÃO GRAVE NO BEBÊ RESPONSIVO 

Elaborado Por:  

Yasmin Gabriella Barbieri Candido 

Data de Emissão  

Data de Implantação  

Revisado Por: 

 

 Renata Emanuela Chaves Soares  

 

 

DEFINIÇÃO  

A aspiração de corpo estranho (ACE) é um acidente grave e potencialmente 

fatal que pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas é muito mais frequente em 

crianças. A gravidade dos sintomas depende do grau de obstrução das vias aéreas. 

Em casos de obstrução total ou subtotal (da laringe ou traqueia, em particular), a 

asfixia pode levar a morte rapidamente. Graus menores de obstrução ou obstrução 

da árvore brônquica distal causada por corpo estranho produzem sintomas mais 

leves. Denominamos engasgo quando ocorre o bloqueio da traqueia ( órgão 

responsável em enviar e retirar o ar dos pulmões) por um objeto estranho, por 

vômito ou até mesmo sangue 

 

OBJETIVO  

          A manobra de Heimlich é uma série de compressões abdominais sob o 
diafragma, onde com a força de compressão aplicada sob ele, ajuda-se a sair o 
objeto pela ação do ar. 
 

MATERIAL  

Manobra  

 

 

PROCEDIMENTO  

 

• Coloque os dedos na mandíbula do lactente com o braço apoiado no torso 

do bebê. Nós não seguramos na parte mole da garganta, pois isso pode obstruir 

ainda mais a via aérea desse lactente. 
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• Posicione o lactente de forma que ele fique de cabeça para baixo, com o 

corpo sustentado pelo seu antebraço e a mandíbula apoiada nos seus dedos. 

• Após certificar que ele está firme e seguro em seu braço, incline o lactente 

para baixo, apoiando o seu cotovelo na sua coxa para garantir firmeza. Só essa 

manobra já vai drenar bastante esse líquido ou semi-sólido. 

•  No alto das costas do lactente (entre os ombros) dê 5 pequenas batidas, 

direcionando a mão para frente. É preciso ter cuidado com a intensidade, mas ela 

precisa ser forte para garantir o resultado. 

• Gire o lactente, sempre mantendo a cabeça dele para baixo, na inclinação 

anterior. Isso é importante, pois suspender o bebê irá dificultar novamente a descida 

do objeto pela gravidade, sendo necessário reiniciar os esforços de desengasgo. 

Para um movimento correto, posicione os dedos na ossatura da nuca. Segurando o 

corpo com o braço, gire de forma que o lactente fique apoiado no outro braço. 

•  Na região central do tórax da criança (entre os mamilos), faça cinco 

compressões utilizando os dedos indicador e médio. 

• Repita o processo até a saída do líquido ou objeto ingerido. Se a criança 

chorar, é um bom sinal, pois significa que está entrando ar no pulmão e que as vias 

aéreas estão desobstruídas. Isso é tão importante que a regulação do SAMU já 

orienta o familiar da criança pelo telefone a realizar a manobra e, quando as vias 

estão desobstruídas, nós conseguimos escutar pela ligação o choro do bebê. 
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FIGURA 8: Tapotagem – Como agir em caso de afogamento 

 

FONTE:Brasil,2014 

 

RESPONSÁVEL 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  e Auxiliar de Enfermagem 

  

 

REFERENCIAS  

SOUZA. A.L.T.M; KAWAMOTO. A.F.E.E. O neonato, a criança e o adolescente. 

Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 2005.  

 

VIANA. D.L; LEÃO. E.R; FIGUEIREDO. N.M.A de. Especializações em Enfermagem. 

Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem.  Editora Yendis. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente  estudo buscou a importância do uso de Procedimento 

Operacional Padrão (POP) pela equipe de Enfermagem, visando á promoção da 

melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente.  

Além disso, o estudo dá enfoque á utilização de POP enquanto instrumento 

que pode contribuir, de forma positiva para Sistematização da Assistencia de 

Enfermagem (SAE). 

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 e médicos estão tendo muita dificuldade de diferenciar os causadores 

das (IVAS) e (IVAI) em crianças. 

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. 

Espera-se, com estes POPs, poder contribuir e facilitar para os profissionais 

de Enfermagem e técnicos de enfermagem, que possam diminuir a 

morbimortalidade infantil sabendo – se a diferenciação das IVAS e IVAF. 

Por fim, com a realização desses Pops que possa colaborar com a saúde e o 

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

eficaz. 

Embora o estudo possa ter contribuído ao tema, através do levantamento de 

informações sobre o tema em questão, é ressalta a importância de prosseguir as 

discussões e aprimorar o conhecimento. 
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