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APRESENTAÇÃO

O presente  trabalho  é  uma coletânea de  roteiros  para  orientar  os
docentes e alunos do Curso de Medicina da UFSJ na prática no Laboratório
de Simulação e Habilidades. Faz parte de um projeto mais amplo, junto com
o Portfólio de Habilidades, que tem como objetivo a aquisição de habilidades
indispensáveis à formação médica e que, portanto,  deverão ser parte de
uma aprendizagem efetiva com a finalidade de lidar com o precioso “objeto”
da atividade médica – o ser humano. 

Tivemos  como  norteadores  para  o  seu  planejamento,  além  das
competências  exigidas  para  o  egresso,  questões  éticas  relacionadas  ao
estudante  e  ao  paciente.  Assim,  com  a  formação  de  atitudes  e  o
treinamento, em laboratório,  de procedimentos considerados invasivos ou
constrangedores para o paciente e/ou estudante, antes da prática  in vivo,
objetiva-se  minimizar  para  os  mesmos,  os  inconvenientes  e  estresse  do
aprendizado, tornando mais ético, adequado e eficaz o contato para ambos.
Ao  docente,  a  proposta  propicia  parâmetros  para  o  ensino  e  atenção
individualizada ao aluno, adequando o aprendizado às especificidades de
cada um.

Levando  em  conta  as  dimensões  cognitivas  e  psicomotoras  do
aprendizado,  propõe-se  um  longo  período  para  o  treinamento  de  cada
habilidade,  tempo  mínimo  e  máximo  entre  as  repetições  da  mesma  e
avaliação  formativa  antes  da  avaliação  final  somativa,  possibilitando
adequação ao ritmo de cada aprendiz e automatização e sedimentação do
conhecimento. 

Sendo  o  aprendizado  desenvolvido  no Laboratório  de  Simulação  e
Habilidades,  os  erros  e  repetições  são  aceitáveis  (e  algumas  vezes  até
desejáveis),  ocorrendo  sem causar  danos  ao  paciente,  contribuindo para
que a técnica desenvolvida tenha padrão de excelência in vivo. 

Com o  auxílio  do  presente  roteiro,  supervisionado  e  auxiliado  por
professores,  técnicos  e  monitores, o  aluno  é  introduzido  na  prática  da
habilidade, devendo repeti-las o número de vezes específico de cada uma,
julgado necessário pelos docentes especialistas, para que a habilidade seja
compreendida, incorporada e automatizada.  No entanto, o estabelecimento
final de um padrão ideal de periodicidade e repetição para o treinamento de
cada  um dos  procedimentos,  sabendo  que  há variabilidade  no  ritmo  de
aprendizado dos estudantes, é ainda um desafio e somente será alcançado
com a experiência coletiva, após a implementação da proposta. Esta poderá
levar  as  alterações  tanto  do  presente  roteiro  quanto  do  número  de
repetições e periodicidade do treinamento de cada habilidade, inicialmente
estabelecida no Portfólio. 

Finalmente,  apesar  do cuidado de todos  na elaboração e  redação,
existe  a  possibilidade  de  erros,  excessos  ou  omissões  nos  roteiros  aqui
apresentados.  Esperamos  dos  docentes  e  alunos  que  nos  ajudem  no
aperfeiçoamento  dos  mesmos,  apontando  erros  e  sugerindo  melhorias.



Assim,  pedimos  a  colaboração  de  todos  para  o  aprimoramento  desse
trabalho, para que seja uma ferramenta útil para a educação médica e o
bem estar dos pacientes.

Marco Aurélio Lobão Mendes
        Janete Ricas
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 1 

APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR E
SUBCUTÂNEA

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

As medicações são distribuídas em vários preparados e cada tipo
requer,  habitualmente,  um método  específico  de  administração.  É
possível  que  determinada  medicação  possa  ser  administrada  de
várias  formas.  A administração parenteral  refere-se à aplicação de
injeções.  Pode  ser:  intramusculares,  intradérmicas,  subcutâneas,
intravenosas, intracardíaca, intratecal (intraespinhal), intraóssea.

Subcutânea (SC): quando injetada no tecido adiposo abaixo da
pele, uma substância atinge a corrente sanguínea mais rapidamente
do que se fosse administrada por via oral. Essa via possibilita uma
administração mais lenta e mais estável de medicamentos do que a
injeção  intramuscular;  também  produz  lesão  tissular  mínima  e
apresenta risco muito pequeno ou quase nulo de se atingirem vasos
sanguíneos  calibrosos  e  nervos  importantes.  Absorvidas
principalmente através dos capilares, as substâncias recomendadas
para  injeções  SC  incluem  soluções  aquosas  não  irritantes  e
suspensões contidas em 0,5 a 2,0 ml de líquido. Exemplos comuns:
insulina e heparina.

Intramuscular  (IM):  depositam  medicação  profundamente  no
tecido  muscular.  Oferece  uma  ação  sistêmica  rápida  e  absorção
rápida  de  doses  relativamente  grandes  (até  5  ml  em  locais
adequados).  Indicada  para  pacientes  que  não  podem  tomar
medicação por via oral, quando a administração IV não é adequada,
ou  para  substâncias  que  são  modificadas  pelos  sucos  digestivos.
Como o tecido muscular possui poucos nervos sensitivos, a injeção IM
possibilita uma administração menos dolorosa de medicamentos que
causam irritação.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
a.  Relativas
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Subcutânea (SC):  áreas de inflamações, edema e cicatrizes, ou
que  sejam  recoberto  por  nevo  (congênito),  hemangiomas  ou
outras lesões. Também em pacientes com distúrbio de coagulação.

Intramuscular (IM): locais inflamados, edemaciados ou irritados,
nem  em  locais  que  contenham  verrugas,  sinais  congênitos,
cicatrizes ou outras lesões. Também podem estar contra-indicadas
em pacientes que apresentem distúrbios de coagulação, doença
vascular  periférica  obstrutiva,  edema  e  choque;  após  terapia
trombolítica; durante um infarto agudo do miocárdio ou suspeita
do  mesmo,  porque  essas  condições  comprometem  a  absorção
periférica e podem alterar importantes exames laboratoriais (CK –
creatinocinase), auxiliares no diagnóstico.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Medicação prescrita e folha de prescrição

SC: agulha de 25G a 27G, seringa de 1 a 3 ml, luvas, compressa,
algodão ou gaze embebidas em álcool.

IM: diluente, seringa de 3 ou 5 ml, agulha de 20G a 25G (25x5 a
75x5), luvas, compressa, algodão ou gaze embebidas em álcool,
esparadrapo.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Subcutânea (SC):  o tecido  subcutâneo está  logo  abaixo  da
pele.  Este  possui  menor  quantidade  de receptores  sensoriais
que a própria pele e assim, após a agulha penetrar a pele, a
injeção torna-se relativamente indolor. Os locais para injeção SC
incluem os relevos adiposos do abdome, a porção superior dos
quadris,  a  parte  superior  das  costas  e  as  faces  laterais  dos
braços e das coxas. 
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Intramuscular (IM): 

- Deltóide: encontre a borda inferior do processo acromial e o
ponto  na  face  lateral  do  braço  na  altura  da  axila.  Volume
habitual: 0,5 a 2 ml.

-  Glúteo dorsal: trace uma linha da espinha ilíaca póstero-
superior ao grande trocanter do fêmur, ou divida a nádega em
quadrantes e injete no quadrante superior externo, cerca de 5 a
7,5 cm abaixo da crista ilíaca. Volume habitual: 1 a 5 ml.

- Glúteo medial:  localize o grande trocanter do fêmur com o
dorso da mão. Estique então os dedos indicador e médio desde
a espinha ilíaca  ântero-superior  ao  longo  da  crista  ilíaca  até
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onde puder alcançar. A agulha será inserida entre os 2 dedos
em 90° no músculo. Volume habitual: 1 a 5 ml.

-Vasto lateral:  utilize o músculo lateral do quadríceps, cinco
dedos  acima  do  joelho.  Insira  a  agulha  no  terço  médio  do
músculo  paralelo  à  superfície  sobre  a  qual  o  cliente  está
deitado. Pode ser necessário pinçar o músculo com os dedos
antes  da  inserção.  Volume habitual:  1  a  5  ml  (1  a  3  ml  em
bebês).

b. Procedimento

Subcutânea (SC):

1. Verifique a prescrição médica e história alérgica.
2. Lave as mãos.
3. Escolha os equipamentos apropriados, o local da injeção e

certifique-se de que está tudo em ordem.
4. Confira o rótulo  da medicação com a prescrição,  assim

como  o  nome  do  paciente,  perguntando  a  ele  ou  ao
acompanhante e verificando o nome, o número do quarto
e o número do leito na sua pulseira de identificação.
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5. Explique o procedimento ao paciente.
6. Selecione o local adequado para injeção.
7. Calce luvas.
8. Posicione o paciente e exponha o local da injeção.
9. Faça  antissepsia  do  local  de  injeção  com  compressa

embebida  em  álcool,  começando  no  centro  do  local,
dirigindo-se para fora com um movimento circular. Espere
que a pele seque antes de injetar o medicamento, para
evitar sensação de ardência produzida pela introdução do
álcool no tecido subcutâneo.

10. Afrouxe a proteção da agulha, mas não a retire.

11. Com a mão não dominante pince a pele em torno do
local  de  injeção  firmemente  para  elevar  o  tecido
subcutâneo, formando uma prega de gordura de 2,5 cm.

12. Segurando a seringa com a mão dominante, insira a
proteção da agulha entre o 4º e o 5º dedos da outra mão,
enquanto ainda pinçando a pele. Puxe a seringa para trás
com a mão dominante para descobrir a agulha, segurando
a seringa como um lápis. Não toque na agulha.

13. Posicione a agulha com o bisel para cima, girando a
seringa.

14. Informe ao paciente que ele sentirá uma picada.
15. Insira  a  agulha  rapidamente  em  um  movimento

único a um ângulo de 45 a 90°. Solte a pele para evitar
injetar  o  medicamento  no  tecido  comprimido  e  irritar
fibras nervosas.

        
16. Puxe o êmbolo levemente para trás, para verificar

se  há  retorno  de  sangue.  Se  nada  aparecer,  injete  o
medicamento  lentamente.  Caso  apareça  sangue  ao
realizar  a  aspiração,  retire  a  agulha,  prepare  outra
seringa, e repita o procedimento. 

17. Quando administrar insulina ou heparina, não aspire
para verificar se há retorno de sangue. Com a insulina,

5



esse  procedimento  não  é  necessário;  com  a  heparina
pode causar a formação de hematoma.

18. Após a injeção, retire a agulha delicadamente, mas
de  maneira  rápida  no  mesmo  ângulo  utilizado  para
inserção.

19. Cubra o local com compressa embebida em álcool e
massageie  o  local  delicadamente  (a  menos  que  haja
contra-indicação,  como  ocorre  com  a  heparina  e  a
insulina)  para  distribuir  o  medicamento  e  facilitar  a
absorção.

20. Retire a compressa e verifique se há sangramento
ou hematoma.

21. Descarte o equipamento da injeção de acordo com
as normas da instituição. Nunca reencape a agulha.

 Intramuscular (IM): 

1. Siga  os  passos  1  a  10,  explicados  anteriormente
(após  selecionar  o  local  para  injeção,  massageie
delicadamente para estimular as terminações nervosas e
diminuir a dor quando a agulha for inserida).

2. Com os dedos polegar e indicador da mão não dominante,
estique  delicadamente  a  pele  do  local  escolhido  para
injeção.

3. Segurando  a  seringa  com  a  mão  dominante,  insira  a
proteção da agulha entre o 4º e o 5º dedos da outra mão,
enquanto ainda pinçando a pele. Puxe a seringa para trás
com a mão dominante para descobrir a agulha, segurando
a seringa como um lápis. Não toque na agulha.

4. Posicione a seringa em um ângulo de 90° em relação à
pele,  mantendo-a  afastada  aproximadamente  5  cm  da
pele. 

5. Avise ao paciente que ele sentirá uma picada. Empurre
então a agulha de maneira rápida e firme através da pele
e do tecido subcutâneo até a camada muscular profunda.

6. Apóie a seringa com a mão não dominante, se desejar.
Com  a  mão  dominante  puxe  levemente  para  trás  o
êmbolo, para certificar do não retorno de sangue. Injete
lentamente a medicação no músculo. Uma velocidade de
injeção lenta estável possibilita que o músculo se distenda
gradualmente  e  aceite  a  medicação  sob  uma  pressão
mínima.  Caso  apareça  sangue  ao  realizar  a  aspiração,
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retire  a  agulha,  prepare  outra  seringa,  e  repita  o
procedimento. Não injete a solução sanguinolenta.

7. Após  a  injeção,  retire  a  agulha  delicadamente,  mas  de
maneira rápida, em 90°.

8. Cubra  o  local  com  compressa  embebida  em  álcool  e
massageie  o  local  delicadamente  (a  menos  que  haja
contra-indicação,  como  ocorre  com  a  heparina  e  a
insulina)  para  distribuir  o  medicamento  e  facilitar  a
absorção.

9. Retire a compressa e verifique se há sangramento ativo
ou  hematoma.  Se  o  sangramento  continuar,  aplique
pressão no local; se ocorrer a formação de um hematoma,
pode-se colocar gelo.

10.  Observe possíveis reações adversas por um período
de 10 a 30 min.

11. Descarte o equipamento da injeção de acordo com
as normas da instituição. Nunca reencape a agulha.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

Um idoso provavelmente apresentará sangramento ou exsudação
no local após a injeção IM, devido à elasticidade tissular diminuída. A
aplicação de um pequeno curativo compressivo pode ser de utilidade.

Mantenha um registro  de  rodízio  de  todos  os  locais  disponíveis
para injeção, para pacientes que necessitem de injeções repetidas.
Injeções SC repetidas no mesmo local podem levar à lipodistrofia.

A injeção IM acidental de medicações concentradas ou que causem
irritação, ou em áreas em que não possam ser totalmente absorvidas,
podem levar à formação de abscessos.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA

As  injeções  IM  só  podem  ser  feitas  nos  músculos  glúteos  de
crianças,  um ano depois  que a mesma tiver aprendido a andar.  O
músculo  vasto  lateral  da  coxa  é  utilizado  mais  frequentemente
porque é, em geral, o músculo mais bem desenvolvido e porque não
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contém nervo ou vaso sanguíneo importante. O músculo reto femural
também pode ser utilizado. 

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
1. Procedimentos e Protocolos / [Elizabeth Archer … et al.]; revisão

técnica Marléa Chagas Moreira e Sônia Regina de Souza. – Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005

2. Enfermagem Prática  /  Beverly  Witer  Dugas,  4ª  Ed.  -  Rio  de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 2

 EXAME DO APARELHO GENITAL FEMININO

Profa. Sandra Cristina Armond

Prof. Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues

I. INDICAÇÕES
O exame do aparelho genital está indicado sempre que estiver
indicada  a  avaliação  do  aparelho  reprodutor  feminino  ou  se
identificarem queixas ginecológicas na anamnese.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
Não  existem  contra-indicações  ao  exame  ginecológico,  em
algumas situações, alguns passos devem ser suprimidos.

a. Relativas
Nas  pacientes  que  não  iniciaram  atividade  sexual  o  exame
especular deve ser evitado. Existem espéculos especiais para
estas situações e, caso o exame seja indispensável, o mesmo
pode ser realizado após adequada orientação da paciente.

b. Absolutas
Não se aplica.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Modelo didático de pelve com cavidade vaginal, colo e útero.
Modelos didático de mamas para treinamento de palpação da
mama.
Espéculo de inox ou plástico descartável de 3 tamanhos 1, 2 e
3.
Pinças de Cherron.
Espátula e escova para coleta de citologia oncótica.
Lâmina para coleta de citologia.
Frasco de coleta de citologia.
Luvas descartáveis.
Almotolias para simulação de uso de ácido acético e solução de
Schiller.
Algodão ou gaze pré-cortada.
Cubas Rim e redondas.

IV. TÉCNICA
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a. Revisão anatômica
Deve ser revisada a anatomia do aparelho reprodutor feminino
(vide abaixo), incluindo mamas.

b. Procedimento
Exame do aparelho genital feminino

A paciente deve estar em posição de litotomia (ginecológica).
O examinador deve estar assentado no banco giratório, com luvas.

      Exame das mamas
A avaliação  das  mamas  compreende:  inspeção  estática,  dinâmica,
palpação das mamas e axilas.
Técnica:
1-  Inspeção  estática:  com  a  paciente  assentada  e  de  frente  ao
examinador: procede-se à inspeção da pele que recobre as mamas e
mamilos,  descrevendo  assimetrias,  alterações  de  pigmentação,
pilosidades e lesões, bem como conformação dos mamilos.
2-  Inspeção dinâmica:  pede-se a paciente que faça manobras que
pretendam  contrair  os  músculos  peitorais  e  que  porventura
demonstrem retrações e/ou abaulamentos.
3- Palpação das axilas:  com a paciente ainda assentada e com os
braços  amparados  e  abduzidos,  procede-se  a  palpação  axilar  a
procura de massas e/ou linfonodos suspeitos. Também, nesse tempo,
procede-se a palpação supra e infraclavicular.
4- Palpação das mamas: com a paciente em decúbito dorsal e com as
mãos  postas  atrás  da  cabeça,  procede-se  a  palpação  da  mama
superficial  e profunda em todos os seus quadrantes e,  por  último,
realiza-se a espressão mamilar a procura de descarga mamilar.

Exame da genitália externa
Inspeção  da  vulva  e  região  perineal  (incluindo  afastamento  dos
pequenos lábios para visualizar a região vestibular). 
Avaliar: 

 Grandes lábios, pequenos lábios
 Clitóris, uretra, hímen, intróito vaginal 
 Períneo 

Exame da genitália interna
a) Exame especular:

Escolher um espéculo de tamanho apropriado para a paciente.
Técnica: 
1- Exposição do intróito vaginal com os dedos indicador e médio da
mão menos hábil alocados na face interna dos pequenos lábios 
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2- O espéculo deve ser introduzido com outra mão, fechado, apoiado
na fúrcula vaginal e no períneo, com angulação  a 75 graus (1h pelo
ponteiro menor do relógio)
3- Após completa introdução,  as lâminas do espéculo são abertas,
evidenciando as paredes vaginais e o colo uterino.
Avaliação: 

 Coloração e pregueamento das paredes vaginais 

 Presença de secreção 

 Aspecto do colo uterino 
4- Coleta colpocitológica (Exame de Papanicolau)
- Rotação de 360 graus da espátula de Ayre sobre a ectocérvice
- Rotação de 360 graus da escova sobre a endocérvice
-  Espalhar o material  sobre a lâmina de vidro,  separadamente em
cada metade da mesma
- Inserir a lâmina imediatamente em um frasco com álcool ou fixada
com spray apropriado .
5-Teste  de  Schiller  (identifica  regiões  do  epitélio  estratificado
pavimentoso  da  ectocérvice  com deficiência  de  glicogênio  -  áreas
iodo negativas).
Usando a pinça de Cherron com algodão molhado no ácido acético,
limpa-se o colo do útero
Usando a pinça de Cherron com algodão molhado na solução Schiller,
colore-se todo colo uterino 
Normal: ectocérvice iodo positiva (colorida) 
                endocérvice iodo negativa (clara) 
6- Retirada do espéculo  
 

b) Toque bimanual
Técnica: 
1- Afasta-se os pequenos e grades lábios com o dedo polegar de um
lado  e  anular e mínimo do outro. 
2-  Introdução  do  dedo  indicador  (unidigital)  ou  dedos  indicador  e
médio (bidigital), orientados com a face palmar voltada para coxa da
paciente  ou  às  12h-1h,  progride-se  os  dedos  na  vagina  com
orientação para o fórnice posterior; ao atingir o colo, gira-se os dedos
para às 3h e procede-se à palpação do colo, fórnices vaginais, útero e
anexos. Ao mesmo tempo, externamente, a mão de menor destreza
está posta no hipogástrio para a palpação completa das estruturas
pélvicas.
 3- Avaliação: 
Paredes vaginais 
Colo uterino (comprimento, posição, forma, consistência, abertura do
orifício externo) 
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4-  Alocar  a  outra  mão  no  abdome  inferior  e  com  movimentos
sincrônicos de palpação com a mão inserida na vagina, avaliar: 
Útero (tamanho, forma, consistência, versão) 
Anexos (tamanho, forma, consistência, sensibilidade)

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
Na aplicação prática do exame pélvico ginecológico e das mamas
a principal  precaução se refere ao adequado posicionamento da
paciente na mesa de exame. Na posição de litotomia, o adequado
posicionamento da  paciente facilita  a  exposição vulvo  genital  e
diminui o desconforto relacionado ao exame.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
O  exame  pélvico  ginecológico  deve  ser  feito  sempre  com  a
completa cooperação e consentimento da paciente. Na paciente
pediátrica,  caso  ainda  não  seja  apta  para  manter  uma  atitude
colaborativa  adequada  e  a  realização  do  exame  se  mostrar
indispensável, deve-se indicar a realização do exame sob sedação.
Nunca se  deve forçar  a  realização do  exame ou mesmo tentar
manobras de contenção para realização do mesmo.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS

 Camargos  Aroldo  Fernando,  Melo  Victor  Hugo  de,  Carneiro
Márcia  Mendonça,  Reis  Fernando  Marcos  dos.  Ginecologia
Ambulatorial:  Baseada  em  Evidências  Científicas.  2ª  edição.
Belo Horizonte (MG): Coopmed, 2008. 

 Seidel Henry M, Ball Jane W, Dains Joyce E, Benedict GW. Mosby:
Guia de Exame Físico. 6ª edição. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier,
2007.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 3

EXAME DO APARELHO GENITAL MASCULINO

Prof. Denny Fabrício Magalhães Veloso

I. INDICAÇÕES
Avaliação da genitália masculina quanto às suas afecções.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
– 

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Luvas de procedimento

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Testículos e escroto
Uma  bolsa  chamada  escroto  aloja  2  testículos  sendo  que  o

esquerdo geralmente é mais inferior e estão separados por um septo
em  2  compartimentos.  O  escroto  é  formado  por  várias  camadas
dentre elas a pele fina e hiperpigmentada com pelos e a túnica dartos
constituída  essencialmente  por  fibras  musculares  lisas.  A  pela  é
marcada  por  uma  crista  mediana,  a  rafe  do  escroto,  indicação
superficial dos compartimentos escrotais. O escroto é irrigado pelas
aa. pudendas externas (parte anterior) e internas (parte posterior) 

Os testículos são revestidos por uma resistente túnica (albugínea)
e no seu interior separado incompletamente por septos que dividem
lóbulos  dos  testículos  em forma de  cunha  com ápice  convergente
para o mediastino testicular. Existem cerca de 250 compartimentos
cônicos  (lóbulos  do  testículo)  que  contém  o  parênquima  (túbulos
seminíferos contorcidos), local da espermatogênese. Ao se aproximar
do ápice os túbulos se tornam retos – túbulos seminíferos retos – e se
anastomosam formando a rede testicular e atravessam o mediastino
formando 15 a 20 dúctulos eferentes do testículo que penetram no
epidídimo. Os túbulos seminíferos estão imersos em tecido conjuntivo
que  contém  células  intersticiais  (de  Leydig)  responsáveis  pela
produção  hormonal  (testosterona).  O  testículo  pode  apresentar
apêndice  (remanescente  do  ducto  paramesonéfrico)  que
eventualmente  torce  causando  dor  aguda.  Também na  cabeça  do
epidídimo pode haver outro apêndice.

Epidídimo,  ducto  deferente,  ducto  ejaculatório  e  funículo
espermático.
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Epidídimo é o local de armazenamento dos espermatozóides até a
ejaculação. (cabeça, corpo e cauda). Os 15 a 20 dúctulos eferentes do
testículo se agrupam na cabeça do epidídimo e tornam-se ao longo do
corpo e da cauda um único ducto do epidídimo e ao sair dele torna-se
o ducto deferente.

Ducto  deferente:  continuação  da  cauda  do  epidídimo.  Ele  tem
cerca  de  30  cm de  comprimento  e  é  onde  se  faz  a  secção  para
esterilização  masculina  (vasectomia),  à  palpação  do  escroto  é  o
cordão delgado e firme que acompanha o funículo espermático. É um
tubo fibromuscular espesso de luz diminuta. Sobe pelo escroto junto
ao funículo espermático atravessando o canal  inguinal  e alcança a
próstata  medialmente  à  vesícula  seminal  correspondente.  Nesta
região se dilata e forma a ampola do ducto deferente. Na base da
próstata torna-se afilado e se une ao ducto da vesícula seminal para
forma o ducto ejaculatório.

Ducto ejaculatório: segmento curto quase todo intraprostático, é a
junção entre o ducto deferente com o ducto da vesícula seminal e
desemboca na uretra prostática através do colículo seminal.

Funículo  espermático:  estruturas  que  acompanham  a  descida
testicular.  Ducto deferente; a. e v. do ducto deferente; a. testicular
(principal  para o testículo);  plexo pampiniforme (vv.  que drenam o
testículo e epidídimo   se varicosas = varicocele); vasos linfáticos;
a.cremastérica; ramo genital do n. genito-femoral; remanescentes do
processo vaginal do peritônio.

Túnicas do funículo espermático:
fáscia espermática interna  f transversal
fáscia cremastérica  aponeurose e m. oblíquo interno
fáscia espermática externa  apon. m. oblíquo externo
túnica  vaginal  do  testículo   dupla  camada derivada do  peritônio
(líquido  hidrocele)

b. Procedimento

Roteiro Sugerido – Adulto

IDENTIFICAÇÃO: Nome, Idade, Data de Nascimento, Sexo, Cor, Estado 
Civil, Nacionalidade, Profissão, Procedência atual e remota, 
Residência.

Q.P.: Motivo que trouxe à consulta, nas palavras do paciente.

H.M.A.:  Escrito  de  forma  concisa:  o  que,  onde,  início,  duração,
características  do sintoma na época em que teve início,  evolução,
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relação  com  outras  queixas,  medicamento  utilizado,  fatores
agravantes/atenuantes,  como  está  no  dia  da  consulta,  o  paciente
associa a alguma causa. Há outras questões não abordadas que o
paciente queira relatar?
A.E.: Algum outro problema em sua saúde geral? Uso de 
medicamentos?

Sintomas gerais: peso atual e anterior; fadiga; febre, anorexia; 
prurido.

Gênito-urinário: disúria; oligúria, poliúria; anúria; polaciúria; noctúria; 
características da urina (cor, odor, espumosa); incontinência (aos 
esforços ou não) com ou sem associação à urgência miccional; 
hematúria; potência sexual; corrimento uretral; ciclo menstrual; 
cólicas; corrimento vaginal; prurido; menopausa; climatério; 
fogachos; DST; gestações.

Hábitos e condições socioeconômicas: alimentação; álcool; fumo; 
drogas, medicamentos em uso; sexualidade; condições de vida; 
epidemiologia.

História pregressa de doenças, operações ou internações.

História família semelhante à queixa principal atual ou referente a 
neoplasias do trato urinário.

Roteiro Sugerido – Criança
IDENTIFICAÇÃO: Nome, Data de Nascimento, Sexo, Cor, Naturalidade, 
Procedência, Pais, Endereço. INFORMANTE: Colocar quem é (mãe, pai,
avó, vizinha, etc.) Escrever se informa bem ou mal e se é ou não o 
cuidador efetivo da criança.

Q.P.: Motivo que trouxe à consulta, nas palavras do paciente ou do 
responsável.

H.M.A.:  Escrito  de  forma  concisa:  o  que,  onde,  quando,  como,
evolução  até  consulta,  medicamento  utilizado,  fatores
agravantes/atenuantes, como está no dia da consulta.
A.E.: Algum outro problema em sua saúde geral? Uso de 
medicamentos?

H.P.: - História Obstétrica: (se é a 1ª ou 2ª gestação, etc.), se foi 
planejada – como foi a aceitação – quando iniciou o pré-natal, saúde 
materna durante a gravidez (uso de medicamentos).

História do parto: idade gestacional e tipo (normal, cesariana – 
hospitalar, domiciliar).

História do nascimento: peso PC, estatura – condições ao nascer – 
Apgar.
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Período neonatal: permanência em estufa, exanguíneo – transfusão, 
icterícia, etc.

Doenças anteriores: internações (onde, porque, permanência, etc.).

Desenvolvimento neuro-psicomotor: pregresso e atual; sono, lazer e 
vida escolar: aprovações, reprovações, etc..

Alimentação pregressa e atual: uso de leite materno.

Vacinação: quais, número e doses.

H.F.: Idade e saúde do pai, idade e saúde da mãe, gestações, partos, 
abortos (G.P.A.). Irmãos: idade, sexo e saúde. Exemplo: 3 irmãos: 
feminino, 7 anos, cardiopatia, masculino, 6 anos, sadio, masculino, 5 
anos, esquistossomose. Saúde dos avós e outros parentes.

H.S.E.: profissão do pai, da mãe, renda familiar. Habitação: casa 
(própria, alugada, favela), construção (alvenaria, madeira, número de 
cômodos), água (encanada, cisterna, etc.), instalação (rede de 
esgoto, fossa). Número de pessoas que habitam a casa.

Roteiro sugerido para descrição do exame físico

Lúcido, orientado, corado, hidratado, eupnéico e afebril. Sem 
edema de membros inferiores, panturrilhas livres e indolores, 
perfusão capilar periférica imediata e pulsos radiais cheios e 
simétricos.

Abdome plano, flácido e indolor, sem abaulamentos, retrações 
ou cicatrizes. Palpação abdominal indolor, sem massas ou 
visceromegalias. Hipogástrio indolor mesmo à palpação profunda. 
Lojas renais livres (o pólo inferior renal direito pode ser palpado em 
crianças ou em mulheres muito magras). Punho percussão lombar 
indolor bilateralmente. Sem hérnias de parede abdominal ou inguinal 
(com valsalva). Sem linfadenomegalias inguinais.

Pênis de tamanho adequado para a idade, sem cicatrizes, 
excesso de prepúcio ou fimose, nem discromia cutânea. Pelos genitais
compatíveis com a idade (ausentes na criança, rarefeita no idoso). 
Corpos cavernosos sem retrações, placas de fibrose ou calcificações. 
Glande limpa sem feridas ou cicatrizes. Meato uretral tópico, com 
mucosa hidratada sem secreção à ordenha (pode ser feito pelo 
próprio paciente). Testículos tópicos na bolsa, de tamanho e 
consistência adequados para idade. Anexos testiculares (deferentes e 
epidídimos) palpáveis. Bolsa (escroto) sem discromia cutânea, 
nódulos, cistos ou lúpia.

Exame digital retal: próstata fibroelástica com sulco central 
fisiológico, com cerca de 20 mL de volume estimado, sem nódulo.
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Considerações especiais

Idoso

Os aspectos cognitivos e do estado geral são muito 
importantes. No adulto e na criança geralmente vários sintomas são 
explicados por um único problema. No idoso, é possível ocorrer várias
causas para diversos tipos de problemas. Investigar uma única causa 
pode restringir o diagnóstico em momento inoportuno.

Criança

Características gerais da criança e do seu abdome são 
relativamente mais importantes se comparado ao adulto.

Avaliar o dorso com atenção especial à região sacral – manchas 
café com leite ou tofos de pelo sugerem disrrafia da coluna e 
conseqüências em órgãos pélvicos.

A consulta passa pela interpretação do acompanhante. Algumas
vezes é necessário filtrar a informação relevante.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
-

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
Ver populações especiais acima.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS

Urology – A Handbook for Medical Students 2001. Cap 1.
Guia Prático de Urologia 1999. Cap 1.
Novo Guia Prático de Urologia.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 4

EXAME DA GESTANTE

Profa. Sandra Cristina Armond

Prof. Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues

I. INDICAÇÕES
Exame  obstétrico  deve  ser  realizado  em  toda  a  gestante  que
procura assistência médica a fim de avaliar o bem estar materno e
fetal.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
Não  existem  contra-indicações  a  todo  o  exame  obstétrico,  em
algumas situações alguns passos do exame devem ser suprimidos.
a. Relativas
O exame de toque do colo uterino teve ser evitando na suspeita de
placenta  prévia  e  nas  situações  de  rotura  prematura  da  bolsa
amniótica. Esta última salvo se indicada a condução do parto da
gestante.
b. Absolutas
Não se aplica.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Modelo  didático  (manequim)  de  pelve  gestante  com  feto  e
placenta.
Modelo  didático  (manequim)  de  mulher  grávida  com dispositivo
instalado para ausculta fetal.
Modelos  didáticos  de  vulva-vagina  e  colo  com  simulação  de
diferentes situações de dilatação e apagamento do colo.
2 fitas métricas para medida de útero-fita.
3 estetoscópios de Pinar.
Luvas descartáveis de látex.
Lubrificante.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica
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Revisão da anatomia dos ossos da bacia, articulações, estreitos,
proeminência  e  referências  ósseas;  da  anatomia  do  crânio,
identificando  suturas,  fontanelas  e  diâmetros  cranianos;  da
anatomia da genitália interna e externa, bem como a anatomia
das partes moles que compõem o diafragma pélvico.

b. Procedimento
Identificação e visualização em modelos didáticos de gestante
da situação, posição, apresentação e variedade de posição da
cabeça  fetal  nas  apresentações  cefálicas,  bem  como  as
modalidades  de  apresentação  pélvica  e  demonstração  da
apresentação córmica. 

Identificação,  em  modelos  didáticos,  do  adequado  ponto  de
ausculta  dos  batimentos  cardíacos  fetais  por  meio  das
manobras  de  Leopold  e  aplicação  de  técnica  adequada  da
ausculta com o estetoscópio de Pinar.

Manobras de Leopold – técnica: 
Em 1984, Leopold e Sporlin sugeriram quatro manobras para
avaliação da estática fetal. A gestante deve estar em decúbito
dorsal  e  com  o  abdome  despido.  Durante  as  três  primeiras
manobras, o examinador se coloca ao lado da mesa de exame e
fica de frente para a paciente; o examinador inverte a posição e
fica de frente para os pés da paciente para a última manobra.
Essas  manobras  podem  ser  difíceis,  se  não  impossíveis,  de
realizar e interpretar na paciente obesa ou se a placenta estiver
implantada anteriormente. 

 Primeira manobra: Com as mãos colocadas no fundo uterino,
tenta identificar qual o pólo fetal que aí se apresenta - auxilia a
avaliação da situação fetal.

 Segunda manobra: As mãos descem para cada lado do abdome
e, com delicada pressão, procura-se identificar qual dos lados é
preenchido  por  estrutura  mais  consistente  e  contínua  que
corresponda ao dorso fetal - Identifica a posição fetal e confirma
a situação fetal.

 Terceira  manobra:  O  examinador  agarra  a  porção  inferior  do
hipogástrio, com o polegar de um lado e os demais dedos do
outro, tenta movimentar a estrutura delicadamente e identificar
sua forma.

 Quarta manobra: O examinador exerce pressão profunda com
os dedos de ambas as mãos de cada lado da pelve em direção
ao estreito superior da pelve e tenta identificar as estruturas
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que aí se apresentam – confirma o tipo de apresentação e o
grau de flexão e deflexão nas apresentações cefálicas.

Demonstração  da  técnica  para  medida  da  altura  do  fundo
uterino gravídico.

Medida de útero-fita -  técnica:  com a paciente em decúbito
dorsal  e  utilizando  uma  fita  métrica,  identifica-se  o  fundo
uterino e a borda superior da sínfise púbica. Após, coloca-se o
ponto 0 da fita na borda superior da sínfise, estica-se a fita  até
o fundo uterino, fazendo coincidir seu trajeto com a linha nigra
do  ventre  materno  e/ou  sempre   em direção  à  concavidade
fúndica do útero. O fundo uterino é definido com a borda ulnar
da mão de maior destreza. A fita é suportada à altura do fundo
uterino entre os dedos anular e médio da mesma mão que o
define. Assim, tem-se a medida de útero-fita pelo algarismo da
fita que está voltada para o fundo uterino, não se deve angular
a mão que o define para não falsear a medida. 

Identificação  e  visualização  em  modelos  didáticos  dos
diferentes locais  de implantação placentária e mecanismo de
dequitação; definição dos termos placenta prévia total, parcial e
marginal e suas implicações na dinâmica da rotina do exame
obstétrico.

Discussão  sobre  as  bases  fisiológicas  responsáveis  pelas
alterações anatômicas do colo  uterino  durante o trabalho de
parto.  Demonstração e treinamento em modelos didáticos da
técnica de toque genital uni ou bidigital para identificação de
dilatação  e  apagamento  do  colo  uterino  por  meio  da
identificação de diversas situações de dilatação e apagamento
do colo nos referidos modelos.

Toque bimanual- técnica: Afasta-se os pequenos e grades lábios
com o dedo polegar de um lado e anular e mínimo do outro.
Introduz  o  dedo  indicador  (unidigital)  ou  dedos  indicador  e
médio (bidigital),  orientados com a face palmar voltada para
coxa da paciente ou às 12h-1h, progride-se os dedos na vagina
com orientação para o fórnice posterior; ao atingir o colo, gira-
se  os  dedos  para  às  3h  e  procede-se  à  palpação  do  colo,
avaliando-se seu posicionamento (posterior, anterior e central)
consistência,  dilatação  em  centímetros,  espessura  ou
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apagamento  (grosso, médio, fino) e altura da apresentação. Se
possível,  avalia-se  o  tipo  de  apresentação  fetal  e  estado  da
bolsa das águas.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
Na aplicação prática do exame obstétrico a principal precaução
se refere ao adequado posicionamento da paciente na mesa de
exame. A posição correta para a avaliação abdominal seria o
decúbito dorsal, com os membros inferiores a 0 grau em relação
ao nível da pelve. Deve-se certificar que o abdome da gestante
não  se  apresente  em  extensão  exagerada  (posição  comum,
quando  se  abaixa  a  parte  dobrável  distal  da  mesa
ginecológica),  pois,  tal  posicionamento dificultaria a definição
do  fundo  uterino  devido  a  extensão  dos  músculos  retos
abdominais, o que poderia falsear a medida de útero-fita. 

Na  posição  de  litotomia  o  adequado  posicionamento  da
paciente  facilita  a  exposição  vulvo-genital  e  diminui  o
desconforto relacionado ao exame.

O  toque  genital  deve  observar  a  orientação  de  abertura  da
genitália e direcionamento vagino-cervical, mostrando-se com o
menor desconforto possível à gestante examinada.
 

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
Não se aplica.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
F Cunningham et al. Willians Obstetrics. 23ª ed. Macgraw Hill 
Companies, 2010. 
Mario Dias Correa et al. Noções Práticas de Obstetrícia. 14ªed. Belo
Horizonte: Coopmed, 2011. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 5

EXAME DE PRÓSTATA E TOQUE RETAL

Prof. Denny Fabrício Magalhães Veloso

I. INDICAÇÕES
Avaliação da próstata por suas afecções e do reto baixo.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
- Absolutas: amputação abdominoperineal. Mesmo os casos de 
estenose de canal anal podem ser examinados.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Lidocaína gel 2% para lubrificação e luva de procedimento. Para a 
prática em manequim são dispensadas as luvas e a lidocaína.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Vesículas seminais: 2 bolsas em tubo enovelado em fundo cego
situadas póstero-inferiormente a bexiga. Cada uma forma um ducto
da vesícula seminal que se une ao ducto deferente de cada lado e
constitui  o  ducto  ejaculatório  direito  e  esquerdo.  Sua  secreção
compõe  o  líquido  seminal  que  facilita  a  progressão  dos
espermatozóides pelo canal ejaculatório.  Irrigadas pela a. do ducto
deferente, assim como o deferente e o ducto ejaculatório. Obs.: aa. do
ducto  deferente  (ramo  da  não  obliterado  da  a.  umbilical)  se
anastomosam com aa. testicular  e também auxilia  na irrigação do
testículo.

Próstata:  órgão  pélvico  atravessado  pela  uretra,  constituído  de
musculatura  lisa  e  tecido  fibroso  e  que  contém  glândulas  que
desembocam no seio prostático um sulco existente de cada lado da
crista  uretral  (ou  verumontanum).  São  numerosos  dúctulos
prostáticos (não visíveis à macroscopia). Semelhante a uma pirâmide
invertida com a base no colo vesical e ápice na fáscia que recobre o
diafragma urogenital. A faces ínfero-laterais estão em contato com os
mm. pubococcígeos e a face posterior com o reto; isto permite que a
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próstata  seja  palpável  pelo  exame  digital  retal,  in  vivo,  para
diagnóstico de afecções prostáticas. A face posterior está separada
do púbis  pelo  espaço  retropúbico.  Possui  uma cápsula  fibrosa  e  é
formada por 2 lobos laterais e um lobo mediano. É atravessada pela
uretra  da  sua  base  ao  ápice.  Irrigação:  aa.  vesical  inferior,  retal
superior e retal média e vv. plexo vésico-prostático que drenam para
v. ilíaca interna.

Glândulas bulbo-uretrais: 2 localizadas junto à uretra membranosa 
desembocam na uretra esponjosa com secreção mucosa.

b. Procedimento

Informar o paciente acerca do procedimento que será realizado.
Posicioná-lo  da  maneira  mais  adequada  de  acordo  com  as
possibilidades no momento. A melhor posição é a genupeitoral. Para o
exame digital retal da próstata também é possível realizar o exame
em decúbito lateral ou ventral e mesmo de pé com o tronco apoiado
sobre a mesa de exame. Avalia-se a presença de doenças orificiais
como plicoma, prolapso intestinal ou hemorroidário bem como fístulas
ou processos inflamatórios locais de fácil reconhecimento com a mera
inspeção local, algumas vezes auxiliada com manobra de valsalva.

Com a luva de procedimento  previamente lubrificada o dedo
indicador  da  mão  dominante  é  introduzido  no  ânus  do  paciente.
Apalpa-se o esfíncter anal e a ampola retal que normalmente é lisa
sem vegetações. A próstata também é apalpada por exame digital
retal:  consistência  fibroelástica  com  sulco  central  fisiológico,  com
cerca de 20 mL de volume estimado, sem nódulo. Por último, após
retirar o dedo indicador, deve-se verificar a presença de sangue na
luva, sinal importante na avaliação de neoplasias intestinais dentre
outras causas de sangramento.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

Orientar que o exame habitualmente não é doloroso embora isto
possa ocorrer em razão de afecções locais.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
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A criança deve ser submetida ao exame quando indicado para 
avaliação do intestino baixo, especialmente nos casos de 
malformação do canal anal.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS

Semiologia Mario Lopez

Urology – A Handbook for Medical Students 2001. Cap 1.

Guia Prático de Urologia 1999. Cap 1.

Novo Guia Prático de Urologia.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 6.

TITULO: ATENDIMENTO AO RECÉM-NASCIDO NA SALA DE
PARTO

I. INDICAÇÕES

“O nascimento é o evento mais perigoso com o qual o ser 

humano se defronta durante toda a sua existência”

“Um em cada 4 recém-nascidos (RN) no Brasil morre por 
asfixia. No Estado de São Paulo, ocorrem 2 óbitos por 
dia de RN a termo por asfixia perinatal”

A transição do ambiente intrauterino para o extrauterino é um
dos  períodos  mais  críticos  da  vida  do  ser  humano.  A
importância de uma assistência efetiva e imediata ao recém-
nascido (RN) na sala de parto está relacionada à prevenção de
lesões  neurológicas  permanentes.  Assim,  a  presença  de
profissionais qualificados para o atendimento do RN na sala de
parto e no período neonatal imediato é vital para a redução das
taxas  de  mortalidade  neonatal  e  infantil.  A  partir  destas
considerações, o Ministério da Saúde incluiu no Sistema Único
de Saúde (SUS), o atendimento ao RN na sala de parto como
procedimento  médico  remunerado,  a  partir  de  fevereiro  de
1993.

II. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4  Manequins  (bebês),  8  compressas,  04  bulbos  (peras)  de
borracha,  04  sondas  uretrais  no  8,  04  látex  de  50  cm,  02
estetoscópios,  2  bolsas  auto-infláveis,  02  máscaras  faciais
tamanho neonatal, 02 laringoscópios com lâminas retas no 0 e 1,
cânulas traqueais no 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 , esparadrapo.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REANIMAÇÃO AO RN NA SALA DE
PARTO

1) Mesa de Reanimação com três faces e:
-  fonte  de  calor  radiante;  fonte  de  oxigênio  umidificado  com
fluxômetro; aspirador a vácuo com manômetro.

2) MATERIAL PARA ASPIRAÇÃO
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- bulbo; sondas traqueais nº. 6, 8, 10; sondas gástricas curtas nº. 6
e 8; dispositivo para aspiração de mecônio; seringa de 20 ml.

3) MATERIAL PARA VENTILAÇÃO
- reanimador4 manual neonatal (balão auto-inflável  com volume
máximo 750 ml);  reservatório de O2 e dispositivo de segurança
(válvula  de  escape  com  limite;  máximo  de  30-40  cmH20  e/ou
manômetro); máscaras para prematuro e RN a termo.

4) MATERIAL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL
- laringoscópio infantil com lâmina reta nº. 0 e 1; cânulas traqueais
sem balonete, de diâmetro uniforme 2,5; 3; 3,5 e 4 mm; material
para  fixação de cânula:  tesoura,  esparadrapo e swab com soro
fisiológico  a  0,9%;  pilhas  e  lâmpadas  sobressalentes;  fio-guia
esterelizado (opcional).

5) MEDICAÇÕES
- adrenalina diluída em soro fisiológico a 0,9% a 1/10.000 em 1
seringa de 5 ml para administração única endotraqueal; adrenalina
diluída em soro fisiológico a 0,9% a 1/10.000 em pelo menos 1
seringa de 1 ml para administração por via endovenoso; expansor
de volume (soro fisiológico a 0,9% ou ringer lactado); bicarbonato
de sódio a 4,2% e naloxone (uso excepcional); álcool etílico a 70%
ou clorexidina alcoólica a 0,5%.

6) MATERIAL PARA CATETERISMO UMBILICAL
- campo fenestrado esterelizado, cadarço de algodão e gaze; pinça
tipo Kelly reta de 14 cm e cabo de bisturi com lâmina nº. 21; porta-
agulha de 11 cm e fio agulhado mononylon 4,0;  sonda traqueal
sem válvula nº. 4 ou 6 ou cateter umbilical 5 ou 8F.

7) OUTROS
 -  luvas  e  óculos  de  proteção  individual;  compressas  e  gazes
esterilizadas; estetoscópio neonatal; saco de polietileno de 30 x 40
cm para proteção térmica do prematuro; seringas de 20 ml, 10
ml,  5 ml  e 1 ml  e  agulhas;  relógio  de parede com ponteiro  de
segundos; termômetro para medir a temperatura ambiente na sala
de parto; ventilador manual em T, oxímetro de pulso e detector de
CO2 expirado.

III. TÉCNICA
c. Revisão anatômica
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d. Procedimento 
Preparo  para  o  atendimento:  identificar  fatores  de  risco
antenatais e relacionados ao parto, revisar todo o material de
reanimação, manter temperatura ambiente em 26°C.
É  óbvia  a  necessidade  de  analisar  cada  caso  em  especial.
Preferentemente  o  neonatologista  deve  ser  previamente
avisado  sobre  o  nascimento  de  um  bebê  potencialmente
asfixiado:  prematuro,  retardo  do  crescimento  intrauterino,
deslocamento  prematuro  de  placenta  ou  placenta  prévia,
procedência  de  cordão,  líquido  amniótico  meconial,  pós-
maturidade, eritroblastose fetal.

Atividades prévias ao atendimento em sala de parto
a. Identificação dos fatores de risco por meio de anamnese

pré e intraparto
 História Materna:
  Intercorrências clínicas
 Intercorrências gestacionais
 Intercorrências no trabalho de parto e parto
 Líquido amniótico meconial?
 A gestação é de termo?

b. Preparo do material necessário para assistência ao RN
 Fonte de calor radiante
 Fontes de O2 e vácuo
 Material para aspiração
 Material para ventilação
 Material para intubação
 Medicações

c. Preparo da equipe
 Pelo  menos  um profissional,  cuja  responsabilidade  seja

apenas o RN e capaz de iniciar todos os procedimentos de
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reanimação  neonatal,  devem  estar  presentes  em  todo
nascimento.

Avaliação  inicial:  avaliação  rápida  do  estado  clínico  do  RN
baseada em 4 perguntas:  Gestação a termo?; Ausência de
mecônio?;  Respirando  ou  chorando?;  Tônus  muscular
adequado? Se a resposta das 4 perguntas é  sim, o RN não
necessita  manobras  de  reanimação.  Posicioná-lo  sobre  o
abdômen  da  mãe  e  retardar  o  clampeamento  do  cordão
umbilical por 1 a 3 minutos (o clampeamento tardio do cordão
reduz a incidência de anemia no 1º ano). 
Caso a resposta para uma ou mais perguntas seja  não seguir
os passos abaixo:

Passos  iniciais: prover  calor,  posicionar  a  cabeça  em  leve
extensão, aspirar vias aéreas se necessário (primeiro a boca e
depois narinas, somente se houver excesso de secreção), secar
o RN e desprezar campos úmidos, reposicionar a cabeça – nesta
ordem. 
RN prematuro: se  boa  vitalidade  aguardar  30-60  segundos
para clampear o cordão. Se abaixo de 1.500g ou <29 semanas:
recepcionar  em campos  aquecidos  e  posicionar  sob fonte  de
calor; envolver o RN com saco plástico (30x50cm), sem secar o
corpo, e manter durante o atendimento em sala de parto; secar
a cabeça e colocar touca; transportar até a UTI neonatal  em
incubadora pré-aquecida.

O atendimento ao RN
a. Avaliar as condições de nascimento
b. Decidir se um bebê precisa ser reanimado
c. O que fazer se um dos sinais vitais estiver alterado

i. Ventilação com pressão positiva
ii. Massagem cardíaca
iii. Intubação
iv. Medicações e fluidos
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Princípios éticos 
Rotinas na sala de parto

a. Laqueadura do cordão umbilical
b. Boletim de Apgar
c. Identificação do RN
d. Primeiro exame do RN
e. Nitrato de prata a 1%
f. Vitamina K1
g. Medidas antropométricas 

IV.PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
a. Manter a temp. axilar em 36,5C
EVITAR: hipotermia hipertermia. 
b. Garantir o funcionamento da fonte de calor radiante
c. Aumentar a temperatura da sala de parto
d. Colocar colchão aquecido abaixo dos campos
e. Recepcionar o RN em campos aquecidos.   
f. Nos <29 semanas: envolver em papel filme (exceto a 
cabeça)
g. Usar toucas de algodão 
h. Transportar em incubadora pré-aquecida
i. Aspirar vias aéreas: Aspirar primeiro a boca e depois as 
narinas, Empregar o bulbo ou sonda traqueal no 8/10; Fazer 
movimentos suaves usando pressão negativa de 
aproximadamente 100 mmHg.
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Avaliação: Após  os  passos  iniciais,  avaliar  frequência
cardíaca (FC)  por  ausculta  do precórdio  e a respiração.  Se
FC> 100bpm e respiração rítmica e regular seguir cuidados
de  rotina.  Se  alteração  indica-se  ventilação  com  pressão
positiva  (VPP).  Não oferecer  O2 inalatório.  A cor  não  é
mais valorizada, por não ter relação com a saturação de O2

(SatO2). Além disso, nos RN que não necessitam reanimação
a SatO2 normal com 1 minuto de vida é de 60-65%, atingindo
valores de 87-92% somente após o 5° minuto. O escore de
Apgar não é utilizado para guiar  a reanimação e sim para
avaliar a resposta às manobras e grau de anóxia.

Líquido  amniótico  meconial: se  RN  vigoroso,  isto  é,
respiração  regular,  tônus  adequado e  FC>100bpm:  colocar
sob fonte de calor,  posicionar cabeça, aspirar boca e nariz
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com  sonda  nº10,  secar  e  trocar  campos,  reposicionar  a
cabeça  e  avaliar:  se  FC>  100bpm  e  respiração  rítmica  e
regular cuidados de rotina.
Se RN deprimido (respiração irregular ou apneia e/ou tônus
flácido  e/ou  FC<100bpm):  colocar  sob  fonte  de  calor,
posicionar  cabeça,  aspirar  boca  e  hipofaringe  sob
visualização direta com sonda nº10, aspirar a traquéia com
cânula traqueal conectada ao dispositivo de aspiração (uma
única vez). Se o RN permanecer com FC<100 ou respiração
irregular ou apnéia, iniciar VPP.

j. COMPLICAÇÕES
c. Aspiração meconial

d. Prematuridade
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Ventilação  com  pressão  positiva  (VPP): É  o  procedimento
mais  simples,  importante  e  efetivo  na  reanimação  e,  se
necessária, deve ser iniciada no 1º minuto de vida. Sempre que
disponível, instalar oxímetro de pulso quando houver indicação de
VPP.  Colocar o sensor no pulso radial  ou palma da mão direita
(para avaliar saturação pré-ductal) e  depois conecta-lo ao cabo
do oxímetro.
Tabela 1. Valores de SatO2 pré-ductais desejáveis, segundo
a idade: 

RN com idade gestacional (IG) ≥ 34 semanas: iniciar a VPP com ar
ambiente.  Se após 30 segundos não houver melhora  aumentar
gradativamente a concentração de O2  conforme FC e SatO2.  Se
oxímetro e/ou blender não disponíveis: se não houver melhora em
30 segundos usar O2 100%.
RN com IG< 34 semanas: se oxímetro e blender disponíveis iniciar
a VPP com O2 40% e aumentar se não houver melhora. Se não
disponíveis proceder como no RN≥ 34 semanas.
Equipamentos para VPP: pode ser utilizado o balão auto-inflável
ou o ventilador mecânico manual em T, que tem a vantagem de
fornecer  um  ajuste  mais  confiável  da  pressão  inspiratória  e
possibilitar o uso de pressão expiratória (PEEP). 
Iniciar a VPP com balão e máscara facial (deve cobrir a ponta do
queixo, boca e nariz) na frequência de 40 a 60 movimentos por
minuto (regra prática: aperta/ solta/ solta/ aperta/...), com pressão
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de cerca de 20mmHg. Observar:  adaptação da máscara à face,
permeabilidade das vias aéreas e expansão pulmonar. Suspender
se houver melhora (FC>100, respiração rítmica e regular). Se não
houver  melhora  após  30  segundos  de  ventilação  com  técnica
adequada  oferecer  O2,  se  mesmo  assim  não  houver  melhora
(FC<100) indicar intubação e ventilação com cânula traqueal. Em
casos de suspeita de hérnia diafragmática sempre ventilar com
cânula traqueal (não com máscara).
Intubação:  Selecionar tamanho da cânula traqueal conforme a
Tabela 2. Uma estimativa da profundidade de inserção da cânula
de acordo com o peso pode ser vista na Tabela 3, podendo ser
utilizada a regra prática peso do RN + 2. 

Tabela 2. Diâmetro interno da cânula endotraqueal 
Conforme peso e idade gestacional.

Tabela 3. Profundidade de inserção da cânula endotraqueal

Se  houver  melhora  com  a  ventilação  com  tubo  endotraqueal
(FC>100,  respiração  rítmica  e  regular),  extubar  e  oferecer  O2

inalatório 5l/min, afastando-o lentamente do RN. Se FC entre 60 e
100bpm ou o RN não retomar a ventilação espontânea manter a
ventilação com balão e cânula.  Se  FC<60bpm está indicada a
massagem cardíaca (após 30 segundos de ventilação com balão e
cânula traqueal com técnica adequada).

Massagem cardíaca: posicionar os 2 polegares no terço inferior
do esterno, logo abaixo da linha inter-mamilar, e circundar o tórax
do RN com as palmas das mãos e os outros dedos. Comprimir até
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a  profundidade  de  1/3  do  diâmetro  anteroposterior  do  tórax.
Massagear  com frequência  de  90  a  120  eventos  Sincronizar  a
massagem  com  a  ventilação,  mantendo  a  relação  de  3
movimentos  de  massagem  cardíaca  para  1  movimento  de
ventilação.
Interromper a massagem cardíaca quando FC≥60bpm, mantendo
a ventilação (critérios para suspender VPP acima). Se FC<60bpm
após  30  segundos  de  VPP  e  massagem  cardíaca  com  técnica
adequada aplicar adrenalina.

Medicações:
Adrenalina deve ser sempre utilizada na concentração de 1:10.000
(1ml de adrenalina 1:1.000 + 9ml de soro fisiológico).  Pode ser
administrada uma única dose por via traqueal (enquanto o umbigo
é  cateterizado),  0,5  a  1,0ml/Kg.  Caso  não  haja  resposta
administrar via endovenosa (na veia umbilical) na dose de 0,1 a
0,3ml/kg dose (0,01 a 0,03mg/Kg). A adrenalina endovenosa pode
ser repetida a cada 3 a 5 minutos se necessário,  mantendo-se
sempre a VPP e a massagem cardíaca.
Expansores  de  volume  podem  ser  utilizados  quando  não  há
resposta à adrenalina. Utiliza-se soro fisiológico ou Ringer Lactato
10ml/Kg,  infundido  em  5  a  10  minutos  pela  veia  umbilical,
podendo-se repetir se necessário.
Bicarbonato de sódio e Naloxone não são mais recomendados na
reanimação do recém-nascido em sala de parto.

Pode-se considerar a interrupção das manobras de reanimação se
o RN permanecer em assistolia após 10 minutos de reanimação
completa, com técnica adequada.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 7

MECANISMO DE PARTO E ASSISTÊNCIA AO PARTO

Profa. Sandra Cristina Armond

Prof. Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues

I. INDICAÇÕES
O  entendimento  do  mecanismo  de  parto  é  essencial  para  a
condução do parto vaginal. Esta via deve ser a primeira escolha
para o parto, exceto na vigência de contra-indicações específicas.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
a. Relativas
Cesariana  anterior;  colpoperioneplastia  prévia;  presença  de
morbidades  maternas,  as  quais  levariam  à  descompensação
materna em associação ao esforço necessário ao trabalho de parto
e  parto,  tais  como  insuficiência  cardíaca  congestiva,  doenças
aórticas  graves,  hipertensão  porta  com  varizes  esofágicas  e
hipertensão intracraniana.

b. Absolutas
De  acordo  com  a  obstetrícia  moderna  as  contra-indicações
absolutas  para  o  parto  vaginal  devem  ser:  feto  vivo  em
apresentação córmica ou pélvica incompleta, excetuando o modo
nádegas; placenta prévia total ou parcial; descolamento prematuro
de placenta com feto vivo;  prolapso de cordão com feto vivo e
viável;  sofrimento  fetal  agudo evidente  na  ausência  de  período
expulsivo;  desproporção  céfalo-pélvica  absoluta;  obstrução  do
canal de parto por tumores e septos; cirurgia sobre a musculatura
uterina,  excetuando-se  a  cesariana  prévia  única;  malformação
fetal  compatível  com  vida  extra-uterina,  como  os  defeitos  de
fechamento  ventrais  e  dorsais,  os  quais,  se  rotos,  piorariam  o
prognóstico neonatal; e herpes vaginal ativa no momento do parto.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Modelo  didático  (manequim)  de  pelve  gestante  com  feto  e
placenta.
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Modelo  didático  (manequim)  de  mulher  grávida  com dispositivo
instalado para ausculta fetal, feto e colo distensível para simulação
de parto.
Modelos  didáticos  de  vulva-vagina  e  colo  com  simulação  de
diferentes situações de dilatação e apagamento do colo.
2 fitas métricas para medida de útero-fita.
3 estetoscópios de Pinar.
Luvas descartáveis de látex.
Lubrificante.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Revisão da anatomia dos ossos da bacia, articulações, estreitos,
proeminência  e  referências  ósseas;  da  anatomia  do  crânio,
identificando  suturas,  fontanelas  e  diâmetros  cranianos;  da
anatomia da genitália interna e externa, bem como a anatomia
das partes moles que compõem o diafragma pélvico.

b. Procedimento

Identificação e visualização em modelos didáticos de gestante
da  situação,  posição,  apresentação,  variedades  de
apresentações  cefálicas  (vértice,  bregma,  fronte  e  mento),
variedades  de  apresentação  pélvica  (pélvico-podálica  e  as
pélvicas incompletas), bem como a apresentação córmica.

Identificação,  em  modelos  didáticos,  do  adequado  ponto  de
ausculta  dos  batimentos  cardíacos  fetais  por  meio  das
manobras  de  Leopold  e  aplicação  de  técnica  adequada  da
ausculta com o estetoscópio de Pinar.

Treinamento em modelos didáticos da ausculta dos batimentos
cardíacos fetais com utilização do estetoscópio de Pinar.

Discussão  sobre  as  bases  fisiológicas  responsáveis  pelas
alterações anatômicas do colo  uterino  durante o trabalho de
parto.  Demonstração e treinamento em modelos didáticos da
técnica de toque genital uni ou bidigital para identificação de
dilatação  e  apagamento  do  colo  uterino  por  meio  da
identificação  de  diversas  situações  simuladas  nos  referidos
modelos.
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Demonstração  das  manobras  de  assistência  a  expulsão  fetal
durante simulação em modelo didático (Manequim) de mulher
grávida.

Discussão sobre as fases clínicas do parto: período de dilatação,
período expulsivo,  secundamento ou dequitação e período de
observação. 

Demonstração do mecanismo de parto na apresentação fetal de
vértice, bem como a citação da dos graus de flexão da cabeça
fetal  e  diâmetros  apresentados ao estreito  superior  da pelve
materna.  Demonstração da fases do mecanismo de parto na
apresentação fetal de vértice, sendo  este composto pela flexão
e  insinuação,  encaixamento,  rotação  interna  e  descida,
expulsão do pólo cefálico em variedade de posição  direta da
cabeça  fetal  (occipto-púbica  ou  occipto-sacra),   deflexão,
rotação externa e despredimento.

Demonstrar  no  modelo  de  pelve  óssea  a  acomodação  da
cabeça  fetal  aos  estreitamentos  da  pelve  óssea,  onde  os
maiores diâmetros da cabeça fetal se acomodam aos menores
diâmetros  da  pelve  materna.  Nomear  os  estreitos  ósseos,
estabelecer pontos de referências, proeminências e diâmetros
fixos e móveis. Estabelecer a correlação com os planos de De
Lee e/ou de Rodge. Discutir e demonstrar a implicação clínica
dos estreitos ósseos superior, médio e inferior.

Identificação  e  visualização  em  modelos  didáticos  dos
diferentes locais  de implantação placentária e mecanismo de
dequitação;  importância  da  revisão  placentária  e  cordão  pós
dequitação,  tempo de dequitação,  complicações  e   graus  de
acretismo .

Discutir a importância e impacto do quarto período no resultado
gestacional.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
Na  aplicação  prática  da  assistência  ao  parto  a  principal
precaução se refere ao adequado posicionamento da paciente
na  mesa  de  exame  e  mesmo  no  ambiente  do  pré-parto.
Assegurar  condições  para  que  alguém  próximo  a  paciente,
como um familiar ou preferencialmente o marido, a acompanhe
durante o processo, dá mais segurança à gestante e facilita sua
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aceitação e cooperação de todo o trabalho de parto. Durante os
exames,  deve-se  certificar  que  o  abdome  da  gestante  não
apresente extensão exagerada, o que poderia falsear a medida
de  útero  fita.  Na  posição  de  litotomia,  o  adequado
posicionamento da paciente facilita a exposição vulvo-genital e
diminui o desconforto relacionado aos exames sucessivos e as
manobras de expulsão e desprendimentos fetais. 

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
Expor  ao  pediatra  que  assistirá  o  neonato  dados  clínicos
relevantes  da  parturiente,  sendo  eles:  exposição  da  idade
gestacional,  fator Rh, tempo de trabalho de parto,  tempo de
rotura de membranas amnióticas, aspecto do líquido amniótico
(existência  ou  não  da  liberação  de  mecônio),  relatar  sobre
estado sorológico  no acompanhamento pré-natal  e  quaisquer
outros dados relevantes ao bem-estar de recém-nascido.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
F Cunningham et al. Willians Obstetrics. 23ª ed. Macgraw Hill 
Companies, 2010. 
 
Mario Dias Correa et al. Noções Práticas de Obstetrícia. 14ªed. 
Belo Horizonte: Coopmed, 2011. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 8

LAVAGEM INTESTINAL

Prof. Arilton Carlos Ferreira

I. INDICAÇÕES
 Adjuvante em constipação intestinal documentada
 Preparo para procedimentos (retossigmoidoscopia, 

colonoscopia, exames radiológicos)
 Preparo para o parto normal;
 Cirurgias abdominais e proctológicas;

II. CONTRA-INDICAÇÕES
 Paciente com quadro clássico de obstrução intestinal
 Investigação de dor abdominal

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
 Solução comercial do enteroclisma aquecida 
 Lidocaína geléia
 Comadre 
 Biombos
 Sonda retal
 Gazes
 Máscara e luvas de procedimento 

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Rever a anatomia do reto, canal anal, ânus e região perineal.

b. Procedimento
01 - Lavar as mãos; 
02 - Reunir o material; 
03 - Explicar detalhadamente o procedimento e sua finalidade; 
04 – Local apropriado ou cercar a cama do paciente com 
biombo; 
05 - Colocar sobre a mesa de cabeceira o clister, gazes e 
lidocaína geléia; 
06 - Colocar a comadre em outra mesa próxima ao paciente; 
07 - Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e posição 
de Sims, deixando-o coberto, preservando sua privacidade; 
08 - Colocar o forro sob o paciente para proteger a cama; 
09 - Calçar as luvas; 
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10- Aquecer o clister, deixando o frasco em água morna por 15 
minutos;
12 - Conectar a sonda retal ao frasco do clister e retirar o ar da 
mesma; 
13 - Lubrificar a sonda com lidocaína geléia; 
14 - Separar a prega interglútea e expor a região anal; realizar o
toque retal;
15- Avaliar a anatomia da região anal e ampola retal;
16 - Introduzir a sonda no reto, cerca de 8 a 10 cm com cuidado
e vagarosamente, respeitando a anatomia; 
17 - Infundir a solução até o final; 
18 - Retirar a sonda ao término da solução; 
19 - Desprezar o material no lixo do banheiro; 
20 - Orientar o paciente para reter a solução durante alguns 
minutos; 
21 - Colocar a comadre no paciente ou levá-lo ao banheiro; 
22 - Retirar luvas; 
23- Lavar as mãos;
27 - Anotar no prontuário: horário, quantidade da solução usada
e se houve bom funcionamento intestinal; 

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
-Diminuir ou interromper momentaneamente o fluxo do líquido 
se o paciente queixar de dor. 
- Não deixar entrar ar no aparato durante o procedimento; 
- Quando o líquido não entrar por obstrução da sonda, realizar 
movimentos delicados com a mesma; 
- Nunca forçar a introdução da sonda; respeitar a anatomia; 
- Ao introduzir a sonda, pedir ao paciente para inspirar e 
expirar, profundamente, e manter-se tranquilo.

VI. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
 ANATOMIA Orientada para a clínica, Keith L. Moore. Editora 

Guanabara.
 Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia, Júlio Coelho. Editora 

Atheneu.
 Semiologia Médica, Celmo Celeno Porto. Editora Guanabara.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 09

CATETERISMO VESICAL

Prof. Denny Fabrício Magalhães Veloso

I. INDICAÇÕES
Diagnóstico:

Coleta de amostra de urina
Monitoramento de débito miccional
Exame de imagem do trato urinário

Tratamento:
Retenção urinária
Obstrução crônica causadora de hidronefrose
Irrigação vesical contínua
Descompressão vesical intermitente em bexiga 

neurogênica
Cuidados de higiene em paciente acamado

II. CONTRA-INDICAÇÃO
- Absoluta: trauma do trato urinário inferior

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Cateter vesical (alívio e demora)
Sistema coletor fechado
Seringa de 20 mL
Lubrificante
Solução degermante
Luvas de procedimento e estéreis
Campo cirúrgico ou 4 compressas

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

Uretra:  cerca de 20 cm de comprimento,  canal  comum
para  a  micção  e  ejaculação.  Inicia  na  bexiga  junto  ao  colo
vesical  e  pode  ser  dividida  em segmento  anterior  (bulbar  e
peniana)  e  posterior  (prostática  e  membranosa)  indo  até  o
esfíncter uretral (uretra prostática  membranosa  bulbar 
peniana).  Uretra  membranosa:  no  diafragma  urogenital
circundada pelo m. esfíncter da uretra, pode lesar a cavaleiro,
em cateterismo vesical ou em trauma, pois é a parte mais fixa.
No  segmento  prostático  existe  o  colículo  seminal
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(intumescência  =  verumontanum)  onde  há  3  aberturas:  2
laterais  dos  ductos  ejaculatórios  e  um  mediano  do  utrículo
prostático (um divertículo em fundo cego).

Bexiga: 4 faces: uma superior, 2 inferolaterais e uma posterior
(=  fundo  da  bexiga).  Ligamento  umbilical  mediano  =  úraco
obliterado. Colo vesical. Espaço retropúbico: anterior/ púbis e fáscia
transversal e posterior/ fáscia umbilical pré-vesical. Inferior/ alcança
até  ligamentos  puboprostáticos  (homem)  e  pubovesicais  (mulher).
Interior  da bexiga:  trígono vesical  com meatos  (óstios)  ureterais  e
colo  vesical.  Esfíncter  uretral  interno  existe?  Parece  que  não  
existem sim fibras musculares apenas longitudinais que à contração
detrusora também contraem e se encurtam aumentando a luz do colo
vesical.

b. Procedimento

Coleta de urina para exame

1ª micção matinal, jato médio, com antissepsia prévia

Coletor urinário e cateter vesical  contaminação da amostra

Criança; estímulo à micção com algodão embebido em álcool
hipogástrio

Punção  supra-púbica  em  crianças  (qualquer  quantidade  de
bactérias indica ITU e não apenas se > 100 mil UFC).

Coletor urinário – apenas para o sexo masculino

Dispositivo externo acoplado ao pênis. Colocação semelhante a
preservativo sexual  masculino conectado a sistema coletor  urinário
aberto.  Requer  limpeza  da  região,  mas  sem  todo  o  rigor  do
cateterismo. Em comparação ao cateterismo vesical é menos invasivo
embora não isento de riscos. Cuidados com a pele do pênis que pode
sofrer necrose e infecção localizadas.

Cateterismo vesical evacuador (ou de alívio)

Lavagem de mãos.  Antissepsia  rigorosa  (solução degermante
iodada ou clorohexidina) da genitália, principalmente da uretra, e com
o  cuidado  de  expor  a  glande  nos  homens.  Calçamento  de  luvas
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estéreis e colocação de campo estéril (fenestrado ou 4 compressas).
Abertura do material estéril antes de iniciar o procedimento: cateter
uretral de alívio nº 14, em crianças pode variar conforme a idade e
calibre  uretral.  Lubrificação  do  cateter  com  Lidocaína  gel  estéril.
Introdução do cateter de alívio estéril  e esvaziamento do conteúdo
com ou sem auxílio de seringa estéril ou ainda coleta de material para
exame.  Retirada  do  cateter  e  limpeza  cutânea  removendo-se  a
solução degermante.

Autocateterismo limpo

Acompanha os mesmos princípios do ato acima descrito embora
seja feito pelo próprio paciente com as mãos limpas sem auxílio de
quaisquer luvas. Ocorre menor incidência de ITU.

Cateterismo vesical de demora

Lavagem de mãos.  Antissepsia  rigorosa  (solução degermante
iodada ou clorohexidina) da genitália, principalmente da uretra, e com
o  cuidado  de  expor  a  glande  nos  homens.  Calçamento  de  luvas
estéreis e colocação de campo estéril (fenestrado ou 4 compressas).
Abertura do material estéril antes de iniciar o procedimento: cateter
uretral de demora n16, 2 vias – recomenda-se testar este cateter –
seringa  de  20  mL,  soro  ou  ABD  para  insuflação  do  balonete  do
cateter, lidocaína gel. Em crianças o cateter deve ser adequado de
acordo  com  a  idade  e  o  calibre  uretral  da  criança.  Em  seguida
lubrifica-se a uretra com lidocaína gel por meio de injeção retrógrada
na uretra ou lubrificação diretamente sobre o cateter. Introduz-se o
cateter  e  certifica-se  da  posição  do  cateter.  Espera-se  retorno  de
urina após cateterismo ou mesmo após auxílio de aspiração de urina.
Insufla-se  o  balonete  com  cerca  de  20  mL.  Procede-se  com  o
acoplamento ao coletor urinário (sistema fechado) – esvaziamento do
conteúdo  vesical  por  gravidade  sem  auxílio  de  seringa  –  coletor
sempre em altura inferior à sínfise púbica. Troca do cateter a cada 3
ou  4  semanas.  Problemas  com  o  cateterismo  vesical  de  demora:
obstrução  do  cateter,  dobra  intrauretral,  infecção  urinária,
esvaziamento do balonete ou sua insuflação intrauretral.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
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Cuidados devem ser  tomados  com a insuflação do balonete  do
cateter de Foley no interior da uretra. Este tipo de ocorrência pode
causar trauma uretral com fístula ou estenose.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA

O  calibre  do  cateter  é  inferior  ao  utilizado  no  adulto.  Deve-se
indicar o procedimento com mais rigor e critério dada sua associação
a infecção do trato urinário.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS

http://emedicine.medscape.com/article/80716-overview

http://emedicine.medscape.com/article/80735-overview

Urology – A Handbook for Medical Students 2001. Cap 1.
Guia Prático de Urologia 1999. Cap 1.
Novo Guia Prático de Urologia.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 10

PUNÇÃO LOMBAR

Profª. Viviane Evelyn dos Santos de Mendonça

I. INDICAÇÕES
Casos suspeitos de infecção: meningites, TORCHS e outros.
Casos suspeitos de aumento da pressão intracraniana.
Casos suspeitos de invasão tumoral.
Casos suspeitos de doenças desmielinizantes.
Casos suspeitos de hemorragia intracraniana quando os estudos
com imagem são inconclusivos.
Necessidade  de  injeção  de  medicamentos,  por  exemplo,
antibióticos.
Procedimentos anestésicos.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
a. Relativas 

 Lesões de pele no local da punção.
 Doença neurológica sem etiologia definida.
 Sepse.
 Paciente não cooperativo.
 Deformidade grave da coluna.
 Cirurgia prévia no local da punção (controverso).

b. Absolutas
 Recusa do paciente.
 Infecção no local da punção.
 Coagulopatia ou discrasias sanguíneas graves.
 Instabilidade hemodinâmica.
 Lesões  obstrutivas,  hidrocefalia  não  comunicante  ou  lesão

expansiva  focal  do  SNC  que  possam  causar  elevação  da
pressão intracraniana.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1) Campo fenestrado.
2) Gaze estéril.
3) Clorexidina.
4)  Pinça de assepsia.
5) Anestésico local.
6) Seringa de 5 ml.
7) Agulha 13 X 4,5.
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8) Agulha  atraumática  (Sprotte)  ou  agulha  com  ponta  cortante
(Quincke).

9) Frascos estéreis para armazenamento do LCR.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

A  medula  espinhal  termina  aproximadamente  em  L1/  L2  na
maioria dos adultos. Portanto, a punção lombar deve ser realizada
abaixo desse nível para evitar traumatismo potencial da medula
espinhal.  A  medula  espinhal  é  envolvida  por  três  camadas  de
tecido  conjuntivo  protetor:  a  dura-máter,  a  aracnóide  e  a  pia
mater. A dura-máter é a camada mais externa e é composta por
fibras  de  colágeno,  resistentes,  que  formam  uma  barreira
mecânica para proteger a medula espinhal.  A camada seguinte é
a aracnóide. A aracnóide está separada da dura-máter apenas por
um  espaço  potencial,  que  é  preenchido  por  líquido  seroso.  A
aracnóide  é  uma  barreira  contra  a  difusão  de  substâncias  e
efetivamente  serve  para  limitar  a  difusão,  no  liquido
cefalorraquidiano, de fármacos administrados no espaço epidural.
A camada mais interna é a pia-máter, uma estrutura vascular que
ajuda  a  oferecer  apoio  lateral  para  a  medula  espinhal.  Para
alcançar o espaço subaracnóideo, uma agulha colocada na linha
média no espaço intervertebral L3- L4 precisa atravessar a pele, o
tecido  subcutâneo,  o  ligamento  supra-  espinhoso,  o  ligamento
interespinhoso, o ligamento flavo, o espaço epidural, a dura-máter,
o espaço subdural e aracnóide. 

b. Procedimento
A punção lombar pode ser realizada com o paciente sentado ou

em decúbito lateral. A posição sentada é a mais fácil tanto para o
paciente quanto para o médico assistente. Essa posição facilita a
identificação da linha média e também evita problema de rotação
de coluna vertebral inerente ao uso da posição de decúbito lateral.
Uma rotação como essa pode dificultar a colocação da agulha no
interior  do espaço subaracnóideo. Se for escolhida a posição de
decúbito lateral, é essencial para a realização de uma punção bem
sucedida a atenção ao posicionamento do paciente, incluindo se
identificar a linha média, evitar a rotação da coluna vertebral  e
maximizar a flexão da coluna lombar. 

Após  o  paciente  ter  sido  posicionado,  são  identificadas  as
espinhas  ilíacas.  Traça-se  uma  linha  imaginária  entre  as  duas
cristas ilíacas. A pele é então preparada com uma solução anti-

48



séptica. No espaço intervertebral L3- L4 os dedos do examinador
são colocados em cada um dos lados dos processos espinhosos. A
posição  do  espaço  intervertebral  é  confirmada  pela  palpação,
fazendo-se movimentos de deslizamento nos plano superior e no
inferior.  A linha média do espaço intervertebral  é selecionado e
identificado por palpação dos processos espinhosos acima e abaixo
dos  espaços  intervertebral,  fazendo-se  um  movimento  de
oscilação para garantir que o ponto de entrada da agulha esteja
exatamente na linha média. È utilizado 1 ml de anestésico para
infiltrara  a  pele,  o  tecido  subcutâneo  e  os  ligamentos  supra-
espinhoso e interespinhoso na linha média. 

A agulha com mandril é inserida exatamente na linha média na
região previamente anestesiada e avançada em sua trajetória 10 a
15  graus,  cefálica.  A  agulha  é  avançada  através  do  tecido
subcutâneo  e  do  ligamento  supraespinhoso  até  penetrar  no
ligamento  interespinhoso.  O  médico  assistente  perceberá  um
aumento da resistência ao avanço da agulha quando ela atravessa
o ligamento interespinhoso e o ligamento flavo, que é mais denso.
Em seguida a agulha atravessará o espaço epidural e o profissional
sentirá um “click” quando ela perfura a dura-máter.  A agulha é
avançada mais 1 mm e o mandril  é removido. O fluxo de líquor
deve  ser  observado.  Caso  isso  não  ocorra  deve-se  recolocar  o
mandril e avançar a agulha, levemente, e girá- la 90 graus. Retira-
se o mandril,  na vigência de líquido cerebroespinhal,  colhe-se o
material.  Recoloca-se  o  mandril  e  retira-se  a  agulha  da  região
lombar do paciente, comprimindo o local com um dos dedos.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
Precauções

 A identificação correta das estruturas anatômicas, pois oferece
maior  sucesso  ao  procedimento  e  uma  menor  duração  do
mesmo.

 Observar medicamentos em uso pelo paciente principalmente
anticoagulante e antiplaquetário.

 Ter um auxiliar familiarizado com o processo e eficiente.

Complicações
 Cefaléia pós punção.
 Dor local.
 Hematoma intra-dural lombar iatrogênico.
 Lesão de raiz nervosa.
 Herniação cerebral.
 Infecção- meningite.
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VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
A medula espinhal  termina aproximadamente em L4 na maioria
dos recém nascidos e em L2 nas crianças.
Agulhas  de  menor  calibre,  por  exemplo,  a  25  X  7,  podem ser
utilizadas nas punções lombares das crianças.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
a. Goldman Bennett. Cecil. Tratado de medicina interna. 

Guanabara Koogan. 21ed. 2000. 2243.
b. Campbell WW. Dejong. O exame neurológico. 6º edição. 

Guanabara Koogan. 2007. 502-503.
c. Waldman. Bloqueio Subaracnóideo Lombar: Abordagem 

pela Linha Média. Atlas de tratamento intervencionista da 
dor. 2º edição. Dilivros. 2004. 363-367. 
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 11  

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA

Prof. Emerson Lopes Froede

I. INDICAÇÕES

No tratamento  de  doenças  respiratórias,  como  por  exemplo,
asma e DPOC, podem ser utilizadas várias rotas para administração
de  medicação:  inalada,  enteral  e  parenteral  (subcutânea,
intramuscular  ou  intravenosa).  A  principal  vantagem  da  terapia
inalatória é que as medicações são disponibilizadas diretamente nas
vias  aéreas,  levando a altas concentrações locais,  associada a um
risco consideravelmente menor de efeitos adversos sistêmicos.

As  medicações  inalatórias  são  disponíveis  em  inaladores
pressurizados dosimetrados (IPD) com ou sem espaçador, inaladores
de pó seco (IPS)  e  nebulizadores  de aerossol  (NA).  Os dispositivos
diferem  na  eficácia  de  deposição  da  droga  no  trato  respiratório
inferior,  dependendo  da  forma  do  dispositivo,  formulação  da
medicação, tamanho da partícula, velocidade da névoa do aerossol e
facilidade com que o  dispositivo  pode  ser  usado pela  maioria  dos
pacientes.

II. CONTRA-INDICAÇÕES

a. Relativas

As  contra-indicações  relativas  repousam  principalmente  em
relação  à  má  técnica  e  à  inabilidade  de  utilização  do  dispositivo.
Talvez o que tenha maior ressalva seja o nebulímetro pressurizado,
onde o ponto crítico é a necessidade coordenação entre o disparo do
dispositivo e a inalação lenta e profunda imediatamente após a saída
do jato;  se não observado este ponto a medicação pode se tornar
ineficaz. 

Ainda em relação às contra-indicações relativas para um ou outro
dispositivo,  deve-se lembrar da preferência do paciente: se houver
tendência para um determinado dispositivo,  deve se levar isto em
consideração, em detrimento dos demais aparatos.
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Inaladores de pó seco são geralmente mais fáceis de utilizar, mas
requerem uma taxa mínima de fluxo inspiratório e isto pode ser difícil
em alguns pacientes, como nos portadores de DPOC muito grave, por
exemplo.

Os efeitos colaterais das medicações podem se tornar uma contra-
indicação  ao  uso  das  mesmas,  mas  deve-se  considerar  o  risco  /
benefício. Os corticosteróides podem levar à candidíase orofaríngea
(pode ser  amenizado com o uso de espaçadores  nos nebulímetros
pressurizados e a orientação de lavar a cavidade oral imediatamente
após o uso do medicamento), efeitos sistêmicos (normalmente com
doses  maiores  e  uso  prolongado),  como  supressão  adrenal,
diminuição da densidade mineral óssea, catarata e glaucoma. O β2

agonistas  causam  poucos  efeitos  sistêmicos  adversos  (como
estimulação  cardiovascular,  tremor  muscular  e  hipocalemia).
Anticolinérgico (p. exemplo, ipatrópio) pode causar ressecamento de
mucosas.

b. Absolutas

Assim,  alguns  efeitos  colaterais  podem  tomar  proporção  que
contra-indica a sua utilização.  Por  exemplo,  se a pessoa tiver uma
hipocalemia grave, suspender o uso de dispositivos que contenham β2

agonistas.  Em  pacientes  asmáticos,  o  uso  do  salmeterol  (um  β2

agonista de longa ação) está contra-indicado como monoterapia, por
poder levar a morte; deve ser utilizado somente em associação com
corticosteróide em dose apropriada. Não contra-indicações associadas
diretamente ao dispositivo.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O material utilizado muitas vezes limita-se ao próprio dispositivo
inalatório. Observações devem ser feitas em relação ao nebulímetro
pressurizado,  que  pode  ser  utilizado  sem ou  com espaçadores  de
pequeno  ou  grande  volume  (estes  valvulados  ou  não),  e  ao
nebulizador a jato (que necessita de uma fonte de O2 sobre pressão,
que  gera  um  fluxo  no  recipiente  contendo  a  medicação)  ou
ultrassônico.  A seguir  vemos uma figura com todos os dispositivos
disponíveis no Brasil.
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IV. TÉCNICA

a. Revisão anatômica

Far-se-á uma revisão anatômica das vias aéreas baixas, onde a ação dos
medicamentos inalatórios deve agir, principalmente em vias aéreas distais.

A  traquéia  começa  no  pescoço,  onde  está  em  continuidade  com  a
extremidade inferior da laringe. Desce ventralmente ao esôfago, penetra no
mediastino superior e divide-se nos brônquios principais direito e esquerdo.
A traquéia é, essencialmente, uma estrutura mediana, mas próximo à sua
extremidade  inferior,  desvia-se  ligeiramente  para  a  direita.  Por  isso,  o
brônquio principal esquerdo cruza à frente do esôfago. A carina é uma crista
interna na bifurcação da traquéia. 

Cada brônquio principal estende-se da bifurcação da traquéia ao hilo do
pulmão correspondente.  O brônquio principal  divide-se e subdivide-se na
substância do pulmão, formando um sistema de tubos aéreos ramificados
chamado árvore brônquica. Os tubos transportam ar para os alvéolos, onde
ocorre a hematose.
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b. Procedimento

O procedimento será descrito passo a passo, de acordo com o dispositivo
utilizado, conformem quadro abaixo:

V. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA

Quase toda criança pode ser ensinada efetivamente a usar a terapia 
inalatória. Diferentes faixas etárias requerem diferentes inaladores para a 
terapia efetiva, sendo assim, a escolha do dispositivo deve ser 
individualizada.

A tabela a seguir resume a indicação do dispositivo por faixa etária.
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Escolha do dispositivo inalatório para crianças com asma*

Faixa etária Dispositivo 
preferível

Dispositivo 
alternativo

Menores de 4 anos Nebulímetro 
dosimetrado mais 
espaçador com 
máscara facial

Nebulizador com 
máscara facial

4 a 6 anos Nebulímetro 
dosimetrado mais 
espaçador com peça 
bucal

Nebulizador com 
peça bucal

Acima de 6 anos Inalador de pó seco 
ou nebulímetro 
pressurizado mais 
espaçador com peça 
bucal

Nebulizador com 
peça bucal

* Baseado na eficácia da deposição da droga, custo-efetividade, 
segurança, facilidade de uso e conveniência.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 12  

TÉCNICAS DE OXIGENAÇÃO E VENTILAÇÃO

Prof. Emerson Lopes Froede

I. INDICAÇÕES
Oxigenação

A inalação de oxigênio deve ser usada para evitar ou corrigir  a
hipóxia tecidual, nas mais diversas causas ou condições em que haja
metabolismo  celular  anaeróbico  pela  deficiência  deste  composto.
Assim  o  objetivo  padrão  da  oxigenioterapia  suplementar  é  um
aumento satisfatório na PaO2 ou na SaO2, que em linhas gerais será
indicada quando aquela  encontrar-se abaixo  de  60  mmHg ou esta
menor que 90%. 

Sendo assim, de forma aguda, a administração de O2 suplementar
é  indicado  para  insuficiência  respiratória  aguda  (hipoxêmica  ou
hipercapnica), infarto agudo do miocárdio (IAM), asma aguda, hipóxia
normoxêmica  (estados  caracterizados  por  hipóxia  apesar  de  PaO2

normal, como na intoxicação por monóxido de carbono); estados pós
ou per operatório e cefaléia em salvas. Além disso, oxigênio deve ser
administrado  empiricamente  em  casos  de  parada  cardíaca  ou
respiratória, esforço respiratório, hipotensão, choque e trauma grave.

Ventilação

Ventilação  por  máscara  é  um  meio  não  invasivo  e  efetivo  de
fornecer  ventilação  e  oxigenação  ao  paciente  inconsciente  e
descompensado.  O  objetivo  do  presente  documento  é  abordar
somente a ventilação por meio de máscara e uma fonte externa de
geração de fluxo aéreo positivo (p.ex., unidade ventilatória); foge ao
objetivo a ventilação com via aérea definitiva. Assim, aplicar-se-á nas
seguintes situações: quando houver uma alteração no estado mental
com ventilação inadequada ou obstrução de via aérea alta; paciente
inconsciente  com  apnéia  ou  ventilação  comprometida;  parada
cardíaca; pré-oxigenação antes de tentativa de intubação; ventilação
após indução anestésica em casos cirúrgicos eletivos, previamente à
intubação endotraqueal  ou posicionamento da máscara laríngea;  e
administração de gases anestésicos durante certos casos cirúrgicos.
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II. CONTRA-INDICAÇÕES
Oxigenação
a. Relativas
Evidências sugerem que o oxigênio é o responsável por grande parte 
da lesão celular de pacientes gravemente enfermos.

Metabólitos tóxicos do oxigênio: os intermediários no metabolismo do
oxigênio incluem o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio e o
radical hidroxil. Todos são oxidantes potentes, capazes de danificar as
membranas celulares, desnaturar as proteínas e quebrar o DNA em
cadeias.

Embora  complicações  de  retinopatia  retrolental  e  displasia
broncopulmonar  pela  toxicidade do oxigênio  tenham sido descritos
em pacientes  pediátricos,  relatos  de  displasia  broncopulmonar  em
adultos têm surgido. O oxigênio inalado pode lesar os pulmões em
qualquer  concentração,  mas  os  pulmões  normalmente  são  bem
favorecidos com atividades antioxidantes que protegem os pulmões
de  intoxicação  por  O2 nas  concentrações  usuais  do  O2 inalado.
Quando  o  O2 inalado  excede  a  capacidade  de  proteção  dos
antioxidantes  endógenos  nos  pulmões,  o  resultado  é  uma  forma
progressiva  e  potencialmente  letal  de  lesão  pulmonar  inflamatória
que é clinicamente indistinguível da síndrome de angústia respiratória
aguda  (SARA).  Para  evitar  a  toxicidade  pulmonar  clinicamente
significante  do  O2,  administração  pulmonar  prolongada  de
concentrações acima de 50% deve ser restrita, quando possível, por
até 48 horas.

Hiperoxia foi associada a relaxamento cardíaco anormal e a aumento
de pressão de enchimento ventricular esquerdo aumentado, tanto em
pacientes cardiopatas quanto em sadios.

Em adultos, O O2 diminui o clearance mucociliar em 40% quando é
utilizado a 75% por 9 horas e 50%, quando utilizado a 50% por 30
horas.  Tranqueobronquite  sintomática  é  causada  consistentemente
por inalação de altas concentrações de oxigênio (90% ou mais) por 12
horas ou mais; manifesta-se por dor subesternal, tosse e dispneia. 

A PaCO2 comumente eleva-se quando um paciente com DPOC recebe
O2 suplementar,  mas  a  narcose  com  a  terapia  com  oxigênio  é
incomum. Os pacientes não devem ficar hipoxêmicos pelo receio de
que a oxigenioterapia agrave a retenção do dióxido de carbono, mas
gases sanguíneos arteriais devem ser monitorados de perto.
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b. Absolutas

Oxigênio não deve ser usado isoladamente em substituição, mas
em  associação  à  ventilação  mecânica,  quando  este  suporte
ventilatório estiver indicado.

Ventilação
a. Relativas

Distensão  gástrica  ou  risco  de  regurgitação  (porém,  se  houver
hipoxemia, o risco teórico de aspiração é sobrepujado pela ocorrência
de  injúria  tecidual  hipóxica:  a  ventilação  com  máscara  deve  ser
conduzida com pressão sobre a cartilagem cricóide).

Potencial  trauma raquimedular  em coluna cervical  (evitar  flexão
cervical  ou  extensão  da  cabeça:  imobilização  manual  deve  ser
aplicada antes de tentativa de laringoscopia direta).

b. Absolutas
Trauma  facial  grave,  impedindo  posicionamento  e  vedação  da

máscara.
Obstrução da via aérea alta por corpo estranho: tentar inicialmente

desobstruir a via aérea com compressão abdominal ou torácica. 

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

   Oxigenação
- fonte de O2 suplementar, sejam sistemas canalizados em 
hospitais, cilindros sob forma gasosa e tanques líquidos, além de 
concentradores de O2 (normalmente para domicílio);
- recipiente umidificador;
- cateteres nasais;
- máscaras de oxigênio de baixo fluxo;
- máscaras com bolsa-reservatório;
- máscaras de oxigênio de alto fluxo.

Ventilação
- máscaras próprias para ventilação, que permitem vedar a face e 
diversos tamanhos;
- cânulas orofaríngeas ou orofaríngeas de diversos tamanhos;
- fonte geradora de fluxo de ar pela máscara: bolsa (Ambu) ou 
unidade ventilatória;
- fonte de oxigênio suplementar.
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IV. TÉCNICA

a. Revisão anatômica
A anatomia que deve ser revisada, principalmente no tocante à

ventilação, é a da via aérea superior.
A  faringe  é  a  parte  do  sistema  digestivo  situada  atrás  das

cavidades  nasal  e  oral  e  atrás  da  laringe.  Ela  pode  ser
convenientemente dividida, por esta razão, em partes nasal, oral e
laríngica: (1) nasofaringe, (2) orofaringe e (3) laringofaringe. A faringe
atua como um canal comum tanto para a deglutição quanto para a
respiração. 

A orofaringe estende-se do palato mole, acima, à borda superior da
epiglote, abaixo. Ela se comunica anteriormente com a cavidade oral
pelo  istmo das fauces (orofaríngea) e é limitada, acima, pelo palato
mole, lateralmente, pelos arcos palatoglossos e, abaixo, pela língua.

A laringe é um órgão que conecta a parte inferior da faringe com a
traqueia.

As  cartilagens  da  laringe  são:  tireóide,  cricóide,  epiglote,
aritenóide,  corniculada  e  cuneiforme.  De  importância  para  esta
revisão  são  as  cartilagens  tireóide,  cujas  lâminas  produzem  uma
elevação  mediana  denominada  proeminência  laríngea  (“pomo  de
Adão”), e a cricóide, cuja borda inferior delimita o término da faringe
e laringe, e o início do esôfago e traqueia.
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b. Procedimento
Oxigenação

Os sistemas de fornecimento de oxigênio são classificados como
sistemas de baixo fluxo ou alto fluxo. Os sistemas de baixo fluxo, que
incluem cateteres nasais, máscaras faciais e máscaras com bolsas de
reserva, provêem um reservatório de oxigênio para que o paciente
inale. Quando a ventilação-minuto do paciente excede a taxa de fluxo
desses  equipamentos,  o  reservatório  de  O2 é  esvaziado,  e  o  ar
ambiente  é  inalado  para  atender  as  necessidades  adicionais  do
paciente. A concentração final do O2 inalado (FiO2) é determinada pelo
tamanho  do  reservatório  de  oxigênio,  pela  velocidade  com que  o
reservatório é enchido e pelas demandas ventilatórias do paciente.
Em  contraste  com  a  FiO2 variável  com  sistemas  de  baixo  fluxo,
sistemas de fornecimento de oxigênio  de alto fluxo fornecem uma
FiO2 constante. Isso é obtido pelo fornecimento de oxigênio com taxas
de fluxo que excedem a taxa de fluxo inspiratório de pico do paciente
ou pelo uso de equipamentos que captam uma proporção fixa de ar
ambiente.

A tabela a seguir mostra a relação do tipo de equipamento 
utilizado para fornecimento de O2, com a capacidade do 
reservatório, fluxo e FiO2 aproximada, em sistemas de baixo fluxo.

Dispositivo Capacidade
reservatório

Fluxo de O2

(L/min)
FiO2 aproximada

Cânula nasal 50 mL 1 0,21 – 0,24

2 0,24 – 0,28

3 0,28 – 0,34

4 0,34 – 0,38

5 0,38 – 0,42

6 0,42 – 0,46

Máscara Facial 150 - 250 mL 5 - 10 0,40 – 0,60

Máscara  com
bolsa
reservatória:

750 - 1250
mL

 -  Reinalação
parcial

5 - 7 0,35 – 0,75

 - S/ reinalação 5 - 10 0,40 – 1,0

60



Cateteres nasais: os cateteres nasais fornecem um fluxo constante
de O2 à nasofaringe e à orofaringe, que age como um reservatório de
oxigênio  (capacidade média de 50 mL).  Fáceis  de usar e são bem
tolerados. Posiciona-se dentro das narinas e utiliza as orelhas como
ponto de sustentação.

Máscara de oxigênio de baixo fluxo: as máscaras acrescentam 100
a  200  mL  à  capacidade  do  reservatório  de  oxigênio.  Esses
equipamentos se ajustam livremente sobre a face, o que permite que
o ar ambiente seja aspirado, se necessário.  As máscaras fornecem
oxigênio a uma taxa de fluxo entre 5 e 10 L/min. Uma taxa mínima de
5L/min  é  necessária  para  eliminar  o  gás  expirado  da  máscara.  As
máscaras de O2 de baixo fluxo podem atingir FiO2 máxima aproximada
de 0,60.

Máscaras  com  bolsa  reservatório:  a  adição  de  uma  bolsa-
reservatório a uma máscara facial-padrão aumenta a capacidade de
um reservatório de O2 em 600 a 1000 mL. Há 2 tipos de máscaras
com reservatório:  com e sem rerrespiração (reinalação)  parcial.  As
figuras abaixo mostram as diferenças entre as mesmas. O sistema
com rerrespiração parcial permite que o gás expirado na fase inicial
da expiração retorne à bolsa-reservatório; à medida que a expiração
prossegue, o fluxo expiratório declina, e, quando o fluxo expiratório
cai  abaixo da velocidade do fluxo de O2,  o gás expirado não pode
mais retornar à bolsa-reservatório (podem atingir FiO2 máxima de 70
a 80%). O sistema sem rerrespiração tem uma válvula unidirecional
que  impede  o  gás  expirado  de  retornar  á  bolsa-reservatório
(permitem a inalação de O2 puro; FiO2 = 1,0).

Máscaras  de  oxigênio  de  alto  fluxo  (Venturi®):  permitem  um
controle  completo  da  mistura  do  gás  inalado  e  fornecem um FiO2

constante a despeito de alterações no padrão respiratório. O oxigênio
é fornecido a mascara com baixa taxa de fluxo, mas, na entrada da
máscara, o O2 passa por um orifício estreito, e isso gera uma corrente
de gás de alta velocidade,  o que gera uma força de cisalhamento
conhecida como draga viscosa que puxa o ar ambiente para dentro
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da máscara. O volume de ar ambiente que se move para dentro da
máscara (que determina a FiO2) pode ser modificado pela variação do
tamanho das aberturas (chamadas de portas de entrada) na máscara.
Essas máscaras podem aumentar a FiO2 a um máximo de 0,50. Para
qualquer FiO2, a proporção de gás inalado fornecido pelo ar ambiente
que penetrou permanece constante; ou seja, a FiO2 permanece fixa a
despeito  de  alterações  no  fluxo  de  O2 ou  alterações  no  fluxo
inspiratório.

Ventilação
Abrir  a  via  aérea  (v.  foto  abaixo)  com  “tripla  manobra  da  via

aérea”:  extensão da cabeça,  abertura  da boca  e  levantamento  do
queixo (em alguns pacientes, isto pode ser o suficiente para garantir
a ventilação). Posicionar a máscara na face, utilizando o 1º e o 2º
dedos  e  da  mão  esquerda  sobre  a  máscara  e  os  outros  dedos
tracionando  a  mandíbula  contra  a  máscara.  Comprimir  a  bolsa
ventilatória  com  a  mão  direita  até  que  a  elevação  do  tórax  seja
visível.  Assegurar  uma  vedação  ótima  da  máscara  sobre  a  face:
escape de ar não deverá ocorrer com pressão de insuflação de até 25
cm H2O. Se a vedação está ótima, mas a ventilação ineficaz, suspeitar
de obstrução de via aérea e posicionar cânula oro ou nasofaríngea.
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V. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
Na  pediatria  temos  a  particularidade  de  em  relação  aos

equipamentos, que devem ser utilizados no tamanho adequado, como
as máscaras para a ventilação, por exemplo.

VI. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
- Compêndio de UTI; Marino, P.L. – 3ª edição.
- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine 5th edition (January
2003).
-  Atlas  of  Airway  Management:  techniques  and  tools  -  1st
Edition (2007).
- Anatomia – Gardner, Gray, O’Railly – 4a edição. 

63



ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 13

SONDAGEM NASOGÁTRICA

Prof. Julio César Veloso

I. INDICAÇÕES
A  sondagem  gástrica  é  utilizada  na  prática  clínica  para
descomprimir o estômago, removendo gás e líquidos, para fazer
lavagem gástrica  em casos  de  intoxicação  exógena  ou  para
receber  dieta  enteral  em  até  48  horas,  além  de  permitir  a
alimentação  de  pacientes  prematuros  com  peso  menor  que
1500 gramas e coletas e amostras para diagnósticos.  

II. CONTRA-INDICAÇÕES
a.  Relativas
1. Coagulopatia.
2. Paciente com agitação psicomotora.
3. Trauma fácil com fraturas.
4. Obstrução nasal.
5. Obstrução esofágica grave.
6. Recusa do paciente.
7. Câncer esofágico.

b.  Absolutas
Nos traumatismos crânio-encefálico com suspeita de fratura de 
base do crânio.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1. Sonda  gástrica  de  PVC  (sonda  rígida  de  Levine)  ou

poliuretano (no. 8, 10, 12, 14 e 16).
2. Luvas de procedimento (não estéreis).
3. Lidocaína gel 2%.
4. Seringa de 20 ml.
5. Seringa de 5 ml (em criança).
6. Estetoscópio.
7. Copo descartável com água.
8. Extensão de látex.
9. Saco coletor (caso a sonda permaneça aberta).
10. Micropore.
11. Esparadrapo.
12. Toalha.
13.  Filme transparente adesivo (em crianças).
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IV. TÉCNICA
a.  Revisão anatômica

O trato  digestório  e  os  órgãos  anexos  constituem o  sistema
digestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da
cavidade oral  até o  ânus,  sendo também chamado de canal
alimentar  ou  trato  gastrointestinal.  As  estruturas  do  trato
digestório  incluem:  boca,  faringe,  esôfago,  intestino  delgado,
intestino grosso, reto e ânus.
Os órgãos  digestórios  acessórios  são os  dentes,  a  língua,  as
glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar  e o pâncreas. Os
dentes auxiliam no rompimento físico do alimento e a língua
auxilia  na  mastigação  e  na  deglutição.  Os  outros  órgãos
digestórios acessórios, nunca entram em contato direto com o
alimento. Produzem ou armazenam secreções que passam para
o trato gastrointestinal e auxiliam na decomposição química do
alimento.

b.  Procedimento
1. Lavar as mãos para evitar infecção cruzada.
2. Reunir material e levar para junto do paciente.
3. Explicar o que vai ser feito e solicitar sua colaboração, caso o

paciente esteja consciente.
4. Colocar o paciente em posição de Fowler (semi-sentada em 45°)

se houver condições.
5.  Proteger o tórax com a toalha.
6. Pacientes com suspeita de lesão na coluna devem ser sondados

em decúbito dorsal horizontal.
7. Medir o comprimento da sonda a ser introduzido: da ponta do

nariz ao lóbulo da orelha e até o apêndice xifóide. Acrescentar 5
cm. Marcar com uma tira de fita adesiva.

8. Examinar  as  fossas  nasais,  verificando possível  obstrução ou
desvio de septo, selecionando a narina.

9. Calçar as luvas.
10. Lubrificar  com xilocaína  gel  mais  ou  menos  10  cm da

sonda, apoiando-a sobre a gaze.
11. Introduzir  a  sonda  por  uma  das  narinas  (previamente

selecionada) e, após a introdução da parte lubrificada, flexionar
o pescoço de tal forma que o queixo se aproxime do tórax. Pedir
para  o  paciente  deglutir  durante  a  passagem da sonda pelo
esôfago.

12. Observar se a sonda não está na cavidade bucal.
13. Observar  durante  o  procedimento:  dispnéia,  cianose,

tosse, que podem indicar que a sonda está na traquéia. Nesse
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caso  deverá  ser  retirada  imediatamente  e  o  procedimento
deverá ser reiniciado.

14. Aspirar com uma seringa o conteúdo gástrico até observar
a presença de secreção na sonda; medir  o PH do aspirado e
anotar o resultado. A determinação do PH do conteúdo aspirado
pela sonda é o método mais apurado de confirmar a colocação
da sonda.

15. A  localização  da  sonda  pode  ser  verificada  também
através da ausculta de ar (20 a 40 ml),  que é injetado pela
sonda e concomitante  auscultado por  estetoscópio  na região
epigástrica.

16. Colocar a extremidade da sonda em um copo com água.
Se borbulhar, retirar a sonda e reiniciar o procedimento. Tosse
durante o procedimento pode ser aviso de penetração em vias
respiratórias.

17. Retire as luvas.
18. Organize os materiais.
19. Higienize as mãos.
20. Fixar a sonda. A asa do nariz não deve ficar tracionada
21. Manter  o  paciente  em decúbito  elevado  de  no  mínimo

35°.
22. A verificação final da posição da sonda pode ser feita por

radiografia simples à beira do leito.
23. Descreva  o  procedimento  no  prontuário  do  paciente,

anotando dados importantes e complicações.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
1. Infusões rápidas – levam a quadros de distensão abdominal,

diarréias e vômitos.
2. Refluxos  gástricos  e  pneumonias  aspirativas  –  podem ser

observadas pelos familiares na presença de agitação, tosse,
dispnéias,  cianose de face (idosos acamados, seqüelados,
afásicos, com reflexos diminuídos...).

3. Erosão nasal e necrose.
4. Abscesso de septo nasal.
5. Faringite/ esofagite.
6. Obstrução de sonda.
7. Ruptura de varizes esofágicas.
8. Aspiração pulmonar.
9. Descolamento da sonda.
10. Otite média.
11. Atelectasia.
12. Quadros de constipação intestinal, flatulências.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
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 A localização da sonda pode ser verificada também através
da ausculta de ar (10 a 15 ml), que é injetado pela sonda, de
forma  lenta  e  gradual,   e  concomitante  auscultado  por
estetoscópio na região epigástrica.

 Manter a criança em decúbito lateral direito.
 A sonda também pode ser introduzida pela cavidade oral nos

pacientes prematuros. Neste caso a mensuração da distância
a ser introduzida é feita pela região do ângulo da boca até a
cavidade nasal e posteriormente até o apêndice xifóide.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
- Emergências em pediatria / Jaime Murahovschi, Sarvier, Ed.
4ª. Ed. 1984.
- TENUTI – Terapia nutricional do paciente grave – AMIB 
(associação de medicina intensiva brasileira) - 2001
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 14

SONDAGEM NASOENTÉRICA

Prof. Julio César Veloso

I. INDICAÇÕES

A  sondagem  nasoentérica  é  utilizada  na  prática  clínica  para
pacientes  adultos  e  pediátricos,  sendo  as  indicações  para  os
adultos nos casos de:

1. Doenças Desmielinizantes
2. Anorexia Nervosa

3. Neoplasia de esôfago

4. Perfuração Traumática de esôfago

5. Doenças inflamatórias intestinais

6. Síndrome do Intestino Curto

7. Fístulas Digestivas

8. Queimaduras

9. Câncer

Em crianças são indicadas nos casos de:

1. Tubo gastrointestinal funcionante, mas incapaz de se alimentar 
VO

2. Necessidade de alimentação noturna

3. Necessidade de gotejamento contínuo após diarréia grave

4. Anorexia

5. Estados hipercatabólicos

6. Motilidade gástrica prejudicada

7. Refluxo gastroesofagiano

8. Pneumonia aspirativa

9. Vomito
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10. Alimentação do prematuro menor que 1.500 gramas.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
a. Relativas

1. Obstrução intestinal

2. Iléo Paralítico

3. Coagulopatia.

4. Paciente com agitação psicomotora.

5. Trauma fácil com fraturas.

6. Obstrução nasal.

7. Obstrução esofágica grave.

8. Recusa do paciente.

9. Câncer esofágico.

2. Absolutas
Nos traumatismos crânio-encefálico com suspeita de fratura de 
base do crânio.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
14. Sonda  para  nutrição  enteral  de  poliuretano  ou  silicone.

(no. 8, 10, 12, 14 e 16).
15. Luvas de procedimento (não estéreis).
16. Lidocaína gel 2%.
17. Seringa de 20 ml.
18. Seringa de 5 ml (em criança).
19. Estetoscópio.
20. Copo descartável com água.
21. Extensão de látex.
22. Saco coletor (caso a sonda permaneça aberta).
23. Micropore.
24. Esparadrapo.
25. Toalha.
26.  Filme transparente adesivo (em crianças).
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IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

O trato  digestório  e  os  órgãos  anexos  constituem o  sistema
digestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da
cavidade oral  até o  ânus,  sendo também chamado de canal
alimentar  ou  trato  gastrointestinal.  As  estruturas  do  trato
digestório  incluem:  boca,  faringe,  esôfago,  intestino  delgado,
intestino grosso, reto e ânus.
Os órgãos  digestórios  acessórios  são os  dentes,  a  língua,  as
glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar  e o pâncreas. Os
dentes auxiliam no rompimento físico do alimento e a língua
auxilia  na  mastigação  e  na  deglutição.  Os  outros  órgãos
digestórios acessórios, nunca entram em contato direto com o
alimento. Produzem ou armazenam secreções que passam para
o trato gastrointestinal e auxiliam na decomposição química do
alimento.

b. Procedimento
24. Lavar as mãos para evitar infecção cruzada.
25. Reunir material e levar para junto do paciente.
26. Explicar  o que vai  ser feito  e  solicitar  sua colaboração,

caso o paciente esteja consciente.
27. Colocar o paciente em posição de Fowler (semi-sentada

em 45°) se houver condições.
28.  Proteger o tórax com a toalha.
29. Pacientes  com suspeita  de  lesão  na  coluna  devem ser

sondados em decúbito dorsal horizontal.
30. Medir o comprimento da sonda a ser introduzido: da ponta

do  nariz  ao  lóbulo  da  orelha  e  até  o  apêndice  xifóide.
Acrescentar de 15 a 20 cm, conforme a compleição do paciente
e a posição desejada. Marcar com uma tira de fita adesiva.

31. Examinar as fossas nasais, verificando possível obstrução
ou desvio de septo, selecionando a narina.

32. Calçar as luvas.
33. Lubrificar  com xilocaína  gel  mais  ou  menos  10  cm da

sonda, apoiando-a sobre a gaze.
34. Introduzir  a  sonda  por  uma  das  narinas  (previamente

selecionada) e, após a introdução da parte lubrificada, flexionar
o pescoço de tal forma que o queixo se aproxime do tórax. Pedir
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para  o  paciente  inspire  e  deglutir  várias  vezes  durante  a
passagem da sonda pelo esôfago, progredindo a introdução da
sonda durante as deglutições até a marca definida.

35. Observar se a sonda não está na cavidade bucal.
36. Observar  durante  o  procedimento:  dispnéia,  cianose,

tosse, que podem indicar que a sonda está na traquéia. Nesse
caso  deverá  ser  retirada  imediatamente  e  o  procedimento
deverá ser reiniciado.

37. Retirar o fio guia.
38. Verificar novamente o posicionamento da sonda.
39. A  localização  da  sonda  pode  ser  verificada  também

através da ausculta de ar (20 a 40 ml),  que é injetado pela
sonda e concomitante  auscultado por  estetoscópio  na região
epigástrica.

40. Fixar a sonda no nariz.
41. Retire as luvas.
42. Organize os materiais.
43. Higienize as mãos.
44. Fixar a sonda. A asa do nariz não deve ficar tracionada
45. Manter  o  paciente  em decúbito  elevado  de  no  mínimo

35°.
46. A verificação final da posição da sonda pode ser feita por

radiografia simples à beira do leito.
47. Descreva  o  procedimento  no  prontuário  do  paciente,

anotando dados importantes e complicações.
48. Aspirar de hora em hora com seringa e testar o pH do

líquido obtido. A passagem de pH ácido para alcalino indica que
a sonda está no duodeno.

49. Radiografar após 4- 12 horas (Rx de abdome – AP, para
confirmar entrada no duodeno.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
1. Infusões rápidas  –  levam a quadros  de distensão abdominal,

diarréias e vômitos.
2. Refluxos  gástricos  e  pneumonias  aspirativas  –  podem  ser

observadas  pelos  familiares  na  presença  de  agitação,  tosse,
dispnéias,  cianose  de  face  (idosos  acamados,  seqüelados,
afásicos, com reflexos diminuídos...).

3. Erosão nasal e necrose.
4. Abscesso de septo nasal.
5. Faringite/ esofagite.
6. Obstrução de sonda.
7. Ruptura de varizes esofágicas.
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8. Aspiração pulmonar.
9. Descolamento da sonda.
10. Otite média.
11. Atelectasia.
12. Quadros de constipação intestinal, flatulências.
13. Obstrução da sonda.
14. Saída ou migração acidental da sonda.
15. Erosões nasais, necrose e abcesso de septo nasal.
16. Sinusite aguda, rouquidão, otite.
17. Esofagite, Ulceração esofágica e estenose.
18. Ruptura de varizes de esôfago.
19. Fístula traqueo esofágica.
20. Complicações  pulmonares  (pneumonia,  pneumotórax,

etc).

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
 A  localização  da  sonda  pode  ser  verificada  também

através da ausculta de ar (10 a 15 ml),  que é injetado
pela  sonda,  de  forma  lenta  e  gradual,  e  concomitante
auscultado por estetoscópio na região epigástrica.

 Manter a criança em decúbito lateral direito.
 A sonda também pode ser introduzida pela cavidade oral

nos pacientes prematuros. Neste caso a mensuração da
distância a ser introduzida é feita pela região do ângulo
da  boca  até  a  cavidade  nasal  e  posteriormente  até  o
apêndice  xifóide,  sendo  acrescentado  de  10  a  15  cm,
conforme a compleição do paciente e a posição desejada.

        VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
- Emergências em pediatria / Jaime Murahovschi, Sarvier, Ed. 4ª.
Ed. 1984.
-  TENUTI  –  Terapia  nutricional  do  paciente  grave  –  AMIB
(associação de medicina intensiva brasileira) - 2001
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 15

ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

Os acessos venosos são utilizados na prática clínica para permitir
uma via de acesso ao sistema circulatório e a rápida administração de
drogas, para hidratação, reposição volêmica, transfusão de sangue e
hemoderivados,  durante procedimentos  anestésicos e em cirurgias,
cuidados  emergenciais  no  paciente  grave,  coleta  de  sangue  para
exames e nutrição parenteral periférica.

II. CONTRA-INDICAÇÕES

Infecções, flebites, veias esclerosadas, infiltração prévia adjacente
ao  local  de  punção,  áreas  de  queimaduras,  vasos  com  lesões
traumáticas, fístula arteriovenosa, áreas de procedimentos cirúrgicos.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 Luvas de procedimento, máscara, álcool para antissepsia, gaze
limpa ou algodão, garrote.

 Cateteres: -  dispositivos  de  infusão  com  asas  e  agulhas
metálicas  (tipo  escalpe/butterfly)  conectadas  a  um  extensor
transparente.

-  cateter  plástico  flexível  curto  sobre  agulha  (tipo
Jelco®,  Abbottcath®,  Angiocath®,  etc.)  de  poliuretano,
teflon  ou  vialon.  Uma  câmara  de  refluxo  de  material
transparente  e  de  comprimento  variável  permite  a
observação do refluxo de sangue quando a luz da veia é
atingida.

 Frasco de soro, sistema de equipo, esparadrapo ou micropore
para fixação, bandeja para separação do material necessário,
suporte  de  soro,  caixa  de  desprezo  de  materiais  perfuro-
cortantes para colocação do material após a utilização.
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IV. TÉCNICA

a. Revisão anatômica

As principais veias dessa região usadas para canulação incluem
a cefálica, a basílica, a cubital medial e a cefálica acessória. As
veias  da  fossa  antecubital  (face  flexora,  entre  o  antebraço  e  o
braço) são usadas frequentemente pela facilidade de sua punção e
pelo seu calibre, porém prejudicam a movimentação do antebraço
e devem ser consideradas escolhas secundárias.

Quando se deseja puncionar veias dos membros inferiores, as
mais comumente utilizadas são as safenas magna e parva. Devem
ser evitadas (principalmente no adulto) devido ao maior risco de
tromboembolismo  por  possuírem  endotélio  mais  sensível,
susceptível a apresentar flebite e esclerose distal.

b. Procedimento

Deve-se escolher a veia mais fácil, com trajeto retilíneo e longo,
arredondada, firme, flexível e cheia. São preferíveis inicialmente as
veias mais distais, pois ao se tentar puncionar uma mais proximal
e lesá-la, pode-se inutilizar todas as distais daquela extremidade.

1. Explicar tanto o procedimento e o objetivo da punção ou
acesso como a posição em que o paciente deve manter o
membro a ser puncionado.

2. Providenciar iluminação adequada (e contenção, no caso
de criança).

3. Garrotear  o  membro  proximalmente,  com pressão  leve,
para tornar as veias mais dilatadas e visíveis, sem fazer
desaparecer o pulso radial (se preciso, peça ao paciente
que abra e feche a mão ou deixe o braço pendente para
dilatar mais as veias).

4. Lavar as mãos, desinfetá-las com álcool, calçar luvas de
procedimentos ou estéreis e fazer antissepsia local com
clorexidina a 2%, ou iodo polvidona a 10%, ou álcool a
70%. Em crianças menores ou em situações eletivas, após
seleção  da  veia,  pode-se  aplicar  um  creme  anestésico
tópico.

74



5. Colocar o garrote e observar se aveia ficou com aspecto
adequado  (ingurgitada,  elástica,  firme,  não  indurada,
arredondada, plana ou com protuberâncias).

Punção com cateter plástico sobre agulha metálica
(tipo Jelco): introduzir a agulha com o bisel voltado para
cima, em um ângulo inicial de 30° a 45° em relação à pele
e  abaixá-la  para  10°  assim  que  se  alcançar  a  veia.
Quando  há  retorno  do  sangue,  a  agulha  metálica  é
mantida na posição e o cateter flexível sobre a agulha é
introduzido delicadamente no interior da veia, enquanto a
agulha é removida.

Ao avançar o cateter  na veia,  retirar  um pouco a
agulha  e  introduzir  o  cateter  no  interior  da  veia  até  a
profundidade  desejada  (não  avançar  ou  reintroduzir  a
agulha após ter avançado o cateter plástico, pois o bisel
pode cortar a ponta do cateter dentro da veia).
Remover o garrote e conectar a agulha ao equipo de soro
para verificar sua perviedade.
 Fixar adequadamente o cateter venoso com adesivo
plástico transparente ou com curativo estéril específico.
Colocar  a  agulha  do  Jelco  na  caixa  de  desprezo  de
pérfuro-cortantes.

Punção com scalp ou “buterfly”:
Proceder a punção venosa com o bisel voltado para

cima segurando  nas  aletas  a  30°  até  a  penetração  no
vaso. A seguir progredir o cateter paralelamente à pele.
Esta  punção  pode  ser  realizada  já  com  a  seringa
conectada,  obtendo  a  confirmação  do  sucesso  do
procedimento
tracionando-se  o  êmbolo  da  seringa  e  visualizando  o
refluxo sangüíneo. Caso o dispositivo esteja conectado a
um equipo de soro, o teste pode ser realizado levando o
frasco abaixo do nível da punção para observar o refluxo
de sangue. 

A  técnica  sem seringa  ou  equipo  acoplado  não  é
recomendada já  que muitas  vezes,  o refluxo sanguíneo
não é suficiente para a retirada total de ar da extensão do
dispositivo e, além disto, a técnica requer que a tampa do
extensor esteja aberta, o que favorece a contaminação.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
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Tempo médio de permanência: 12 horas para escalpe/ 
Butterfly e 36 horas para Jelco. Pode causar dor local, flebite,
levando a formação de trombos e êmbolos, infiltração do 
subcutâneo, edema, hematoma, infecção.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA

Os materiais e a técnica utilizada para a punção venosa
em  neonatos  e  crianças  é  basicamente  a  mesma,  porém
exigem-se  cuidados  extras,  sobretudo  com  a  contenção  do
paciente  que  deve  estar  seguro,  evitando  o  excesso  de
movimentação e risco de erro na técnica ou perda do acesso.
Outra  peculiaridade  da  punção  nesta  faixa  etária  é  a
possibilidade  variada  de  vasos  indicados,  incluindo  veias  do
dorso do pé,  safena,  jugulares  externas,  bem como as  veias
cefálicas. A punção intra-óssea é uma alternativa nos casos de
acessos difíceis.

VII.  BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS

3. Blackbook – Cirurgia  /  Andy Petroianu,  Marcelo Eller  Miranda,
Reynaldo Gomes de Oliveira, 2008.

4. Manual teórico de anestesiologia para o aluno da graduação /
José Otávio Costa Auler Júnior, Érika Miyoshi, 2004.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 16 

ACESSO VENOSO CENTRAL: SUBCLÁVIA

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

Define-se por canulação venosa central o posicionamento de um
dispositivo apropriado de acesso vascular cuja extremidade atinja a
veia  cava  superior  ou  inferior,  independentemente  do  local  da
inserção periférica. É um procedimento extremamente frequente em
unidades de terapia intensiva.

As principais indicações incluem:
1. monitorização hemodinâmica invasiva (pressão venosa central,

pressão de artéria pulmonar, débito cardíaco);
2. acesso vascular para a infusão de soluções cáusticas, irritantes

ou hiperosmóticas;
3.  terapêutica  substitutiva  renal  de  urgência  (hemofiltração,

hemodiálise);
4.  acesso  vascular  de  longo  prazo  para  nutrição  parenteral

prolongada ou quimioterapia;
5. reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou cirurgia;
6. estimulação cardíaca artificial temporária;
7. acesso venoso em pacientes com veias periféricas ruins.
A escolha da técnica a ser utilizada e a do vaso a ser puncionado e

canulado  devem-se  basear  na  condição  clínica  do  paciente,
experiência do executor e indicação para a inserção.

O  acesso  venoso  central  percutâneo  através  da  VSC  (veia
subclávia) foi um dos primeiros a ser utilizado na prática médica e em
pacientes de UTI,  sendo um procedimento confiável, extremamente
útil  e  relativamente  seguro  em  mãos  experientes.  Contudo,  por
apresentar  certas  complicações,  que  embora  raras  são
potencialmente  fatais,  sua  indicação  deve  ser  parcimoniosamente
pesada,  especialmente  naqueles  pacientes  de  alto  risco,  como
doentes pulmonares crônicos, com síndrome da angústia respiratória
aguda, discrasias sangüíneas, deformidades torácicas etc. Não deve
ser o procedimento de primeira escolha para a cateterização venosa
central,  devendo-se  lembrar,  também,  que  a  incidência  de
complicações é tanto maior quanto menor for o grau de experiência
do operador em punções venosas profundas percutâneas.

Vantagens
1. Anatomia relativamente fixa.
2. No estado de choque hipovolêmico: não colaba!
3. O local é relativamente imóvel, permitindo a manutenção de um

curativo fixo e estéril, com menor perda acidental de cateteres.
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Desvantagens
1.  Apresenta alto  risco de complicações graves e mesmo fatais

(pneumotórax, hemotórax).
2. O local não é compressível manualmente, e o acesso ao vaso e

estruturas subjacentes, no caso de complicações que necessitem de
intervenções  cirúrgicas,  é  altamente  complexo,  acarretando  altos
índices de morbi-mortalidade.

3.  Um alto grau de experiência em punções venosas centrais é
necessário para minimizar as complicações.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
 Discrasias sanguíneas de qualquer grau de gravidade, uso de

anticoagulantes.
 Pacientes  com  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica  e/ou

enfisema (maior risco de pneumotórax). 
 Trauma  de  clavícula,  cirurgias  prévias  no  local  ou

deformidades torácicas acentuadas.
 Durante  a  realização  de  manobras  de  ressuscitação

cardiorrespiratória.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A. Cateter venoso central de lúmen único ou múltiplo ou kit de 

inserção (vide abaixo).
B. Acessórios gerais:

a. Cateter venoso central estéril, fio-guia, agulha venosa 
central, de parede fina e calibre 18.

b. Seringa, agulhas para infiltração, bisturi, dilatadores, fio de 
sutura.

c. Esparadrapo, chumaços de gaze estéreis 5 x 5 cm e 10 x 10 
cm.

d. Medicação para anestesia local e sedação em alguns casos.
e. Luvas, avental, máscara, gorro, protetor ocular e campos 

cirúrgicos estéreis.
f. Povidine ou clorexedina
g. Oxigênio suplementar (cânula, máscara)
h. Oxímetro de pulso, monitor de ECG.
i. Linhas e fluidos intravenosos
j. Carro de ressuscitação disponível.

OBS: aplicável à cateterização venosa central da subclávia, 
jugular interna e femoral.
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Usualmente,  encontram-se  no  mercado  três  tipos  básicos  de
dispositivos  especialmente  desenhados  para  o  acesso  venoso
profundo.

1. Dispositivos “plástico sobre a agulha”. O cateter veste uma
agulha de menor calibre e mais longa. O vaso é puncionado e o
cateter  é  avançado  com  suaves  movimentos  de  rotação  para
dentro  do  mesmo,  até  o  comprimento  desejado  (Figura  1).  O
orifício na parede vascular é menor que o calibre do cateter, o que
evita vazamentos. Também, devido ao diâmetro e ao comprimento
do conjunto “agulha + cateter” necessário para o acesso venoso
profundo, o risco de complicações inerentes à punção é elevado, e
o  seu  uso  é  de  contra-indicação  absoluta  em  pacientes  com
discrasias sangüíneas. Este tipo de dispositivo, de menor calibre
(18G), tem sido utilizado na prática clínica diária para punção de
veia  jugular  interna  (VJI)  ou  veia  femoral  (VF),  como  material
acessório para a canulação vascular pela técnica de Seldinger.

Figura 1

2. Dispositivos “plástico por dentro da agulha”  (Intracath®). O
vaso é puncionado com uma agulha longa, de grosso calibre, por
dentro da qual o cateter é avançado até a posição desejada. Os
riscos de complicações são relativamente elevados, além do fato
de que o orifício feito na parede vascular é maior do que o calibre
do cateter, o que facilita vazamentos em torno do mesmo. O uso
destes dispositivos é de contra-indicação absoluta em pacientes
com distúrbios da coagulação.

3. Dispositivos de “inserção sobre o fio-guia”. São de custo mais
elevado, porém permitem a inserção de cateteres de grosso calibre
e/ou de múltiplos lumens. Utiliza-se a técnica de Seldinger para o
seu posicionamento. O vaso é puncionado com uma agulha longa,
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de pequeno calibre, por dentro da qual se avança um fio-guia. Com
o  fio-guia  na  posição  adequada,  um  dispositivo  de  dilatação
venosa  é  introduzido  vestindo  o  mesmo.  A  seguir,  o  cateter  é
passado vestindo o fio-guia até a posição desejada (Figura 2). É
uma  técnica  relativamente  segura,  com  menores  riscos  de
complicações imediatas, uma vez que o vaso é puncionado com
uma agulha de calibre relativamente pequeno (18G).

Figura 2

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

As principais relações anatômicas da VSC encontram-se ilustradas
na Figura 6. A veia subclávia corre por baixo da clavícula, justamente
medial ao ponto hemiclavicular, sendo anterior à artéria e ao plexo
braquial.  São  descritas,  a  seguir,  as  mais  importantes  referências
anatômicas que norteiam o procedimento de punção percutânea do
vaso. 

1. Identificar e demarcar a linha córaco-clavicular, isto é, a linha
que vai da borda superior da cabeça medial da clavícula (M) à borda
inferior do processo coracóide (C).

2. Demarcar a linha infraclavicular (LBI).
3. Identificar o ponto de cruzamento da linha córaco-clavicular com

a  linha  infraclavicular  (geralmente,  na  região  médio-clavicular),  e
marcar outro ponto cerca de 1,5 cm (uma polpa digital) para fora do
cruzamento  das  duas linhas (P).  A  veia  subclávia  corre  paralela  à
linha córaco-clavicular, por baixo da clavícula, justamente medial ao
ponto  hemiclavicular.  Esta  é  uma  maneira  de  identificar  o  local
adequado para a punção da VSC. (Figura 3).

80



4.  Pode-se  também  correr  um  dedo  pelo  sulco  subclávio,
identificando-se  o  triângulo  deltopeitoral.  Este  também é um local
apropriado para punção da VSC.

    

b. Procedimento

1. Realizar a anti-sepsia da pele e colocação de campos cirúrgicos,
deixando expostos para visualização e palpação os terços médio e
interno da clavícula e a fúrcula esternal.
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2.  Posicionar  o  paciente  em  Trendelenburg,  com  a  face
ligeiramente  voltada  para  o  lado  oposto  ao  da  punção.
Opcionalmente,  um coxim interescapular  pode  ser  colocado  sob  o
paciente para melhor ressaltar a região infraclavicular.

3.  Infiltrar  o  local  identificado  para  a  punção  com  solução
anestésica.

4. Adaptar uma agulha longa, 18G, a uma seringa preenchida com
solução  salina,  e  introduzi-la,  rente  à  borda  inferior  da  clavícula,
direcionando-a  para  a  fúrcula  esternal.  A  VSC  é  relativamente
profunda, e, ao ser puncionada, o sangue deve fluir fácil e livremente
para dentro da seringa.

5.  Desconectar a seringa da agulha e observar se não há fluxo
sangüíneo  pulsátil  (arterial).  O  sangue  venoso  flui  de  maneira
contínua. Manter o orifício externo da agulha ocluído com o dedo para
evitar  o  risco  potencial  de  embolia  aérea  (especialmente  em
pacientes hiperpneicos, em respiração espontânea).

6.  Inserir  o fio-guia suavemente para dentro do vaso,  que deve
progredir sem nenhuma resistência. Retire a agulha.

7. Com o fio-guia posicionado, fazer uma pequena incisão (± 3mm
de extensão), com uma lâmina de bisturi, junto à sua entrada na pele,
para facilitar a passagem do dilatador venoso.

8.  Vestir  o fio-guia com o dilatador e empurrar  o conjunto todo
para dentro da veia. Em seguida, remover o dilatador, mantendo o
fio-guia  em posição.  Comprimir  o  orifício  de  entrada na  pele  para
evitar sangramentos desnecessários.

9. Vestir o fio-guia com o cateter e introduzir o conjunto todo para
dentro do vaso. Retirar cuidadosamente o fio-guia.

10. Finalmente, realizar o teste do refluxo de sangue  através
dos lumens do cateter,  que deve ser  livre  e fácil.  Fixá-lo  à pele e
aplicar o curativo conveniente. Para punções da VSC com dispositivos
do tipo “plástico por dentro da agulha” (Intracath®), utilizam- se as
mesmas referências anatômicas e os passos técnicos iniciais descritos
anteriormente. Após a veia ser puncionada com a agulha, o cateter é
introduzido  por  dentro  da  mesma,  devendo  progredir  fácil  e
livremente (sem sensação de resistência).
Este tipo de dispositivo aumenta os riscos inerentes à punção, pois a
agulha é de grosso calibre.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

1.  Punção  acidental  de  artéria  subclávia,  hematomas,
sangramentos.

2. Pneumotórax / hemotórax.
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3. Quilotórax (especialmente nas punções do lado esquerdo).
4. Embolia aérea.
5. Trombose, flebite, sepse.
6. Má-posição do cateter.
7. Lesão cardíaca pelo cateter.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA

a. A via intra-óssea pode ser utilizada como via temporária
quando  outros  sítios  vasculares  não  estiverem
imediatamente disponíveis em crianças.

b. A  cateterização  venosa  central  através  das  veias
subclávias  e  jugular  interna  é  possível  até  em  bebês,
porém  essas  rotas  podem  não  ser  pertinentes  para  o
operador inexperiente em cateterizações de crianças;  é
preferível o acesso venoso femoral.

c. Os  kits  de  inserção  de  cateteres  pediátricos  contêm
cateteres de 4 e 5 Fr e agulhas de calibre 18 a 21.

VII.  BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
 Blackbook – Cirurgia  /  Andy Petroianu,  Marcelo Eller  Miranda,

Reynaldo Gomes de Oliveira, 2008.
 http://www.amib.org.br/rbti/download/artigo_2010629165427.pd

f
 FCCS  –  Suporte  básico  em  cuidados  intensivos  /  Society  of

Critical Care Medicine. Third Edition, 2008.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 17 

ACESSO VENOSO CENTRAL: JUGULAR INTERNA

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

Define-se por canulação venosa central o posicionamento de um
dispositivo apropriado de acesso vascular cuja extremidade atinja a
veia  cava  superior  ou  inferior,  independentemente  do  local  da
inserção periférica. É um procedimento extremamente frequente em
unidades de terapia intensiva.

As principais indicações incluem:
1. monitorização hemodinâmica invasiva (pressão venosa central,

pressão de artéria pulmonar, débito cardíaco);
2. acesso vascular para a infusão de soluções cáusticas, irritantes

ou hiperosmóticas;
3.   terapêutica  substitutiva  renal  de  urgência  (hemofiltração,

hemodiálise);
4.  acesso  vascular  de  longo  prazo  para  nutrição  parenteral

prolongada ou quimioterapia;
5.  reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou cirurgia;
6.  estimulação cardíaca artificial temporária;
7.  acesso venoso em pacientes com veias periféricas ruins.
A escolha da técnica a ser utilizada e a do vaso a ser puncionado e

canulado  devem-se  basear  na  condição  clínica  do  paciente,
experiência do executor e indicação para a inserção.

A veia jugular interna (VJI) direita proporciona um dos locais mais
favoráveis para o acesso às grandes veias torácicas, associando-se a
altas taxas de sucesso na punção, além de apresentar baixos índices
de  complicações  graves.  Por  isso,  tem sido  indicada  como via  de
acesso preferencial em pacientes graves pela maioria dos autores.

Vantagens
1.  Menor  risco  de  complicações  graves  em  relação  à  veia

subclávia.
2.  A  VJI  é  relativamente  superficial,  o  local  é  compressível

manualmente e o acesso ao vaso e estruturas subjacentes é fácil se
houver necessidade de controle cirúrgico de complicações.

3. Em discrasias sangüíneas de moderada gravidade, sua punção é
possível, utilizando-se cuidadosamente a técnica de Seldinger.

4.  Durante  a  ressuscitação  cardiorrespiratória,  a  VJI  pode  ser
canulada por pessoa treinada.

Desvantagens
1. A punção é difícil em pessoas com pescoço curto e em obesos.

84



2. A anatomia da VJI é menos fixa.
3.  Na  hipovolemia  a  VJI  tende  a  colabar,  tornando  difícil  a  sua

localização com a agulha de punção.
4.  O  local  é  muito  móvel,  dificultando  a  manutenção  de  um

curativo seco e estéril, bem como facilitando a perda do cateter por
tração acidental.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
 Discrasias sangüíneas graves, anticoagulação terapêutica.
 Endarterectomia de carótida ipsilateral.
 Tumores cervicais ou aqueles com extensão intravascular para 

o átrio direito.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
C. Cateter venoso central de lúmen único ou múltiplo ou kit  de

inserção.
OBS: vide cateterização venosa central da subclávia.

D. Acessórios gerais:
k. Cateter  venoso  central  estéril,  fio-guia,  agulha  venosa

central, de parede fina e calibre 18.
l. Seringa, agulhas para infiltração, bisturi, dilatadores, fio de

sutura.
m. Esparadrapo, chumaços de gaze estéreis 5 x 5 cm e 10 x 10

cm.
n. Medicação para anestesia local e sedação em alguns casos.
o. Luvas,  avental,  máscara,  gorro,  protetor  ocular  e  campos

cirúrgicos estéreis.
p. Povidine ou Clorexidina
q. Oxigênio suplementar (cânula, máscara)
r. Oxímetro de pulso, monitor de ECG.
s. Linhas e fluidos intravenosos
t. Carro de ressuscitação disponível.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

1.  Identificar a linha que vai  do processo mastóide até a inserção
esternal do músculo esternocleidomastóideo (ECM);
2. Localizar o ápice do triângulo formado pelas duas cabeças do ECM,
tendo a clavícula como base;
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3. Palpar a pulsação da artéria carótida (medial ao bordo interno do
ECM);
4. Identificar visualmente, ou por palpação, a posição da veia jugular
externa, para evitar sua punção acidental. A VJI direita corre ao longo
da  linha  descrita  no  item 1  acima,  a  partir  do  ápice  do  triângulo
formado pelas duas bordas do ECM, lateral à artéria carótida (Figura
1). Usando essas referências anatômicas, posicione a agulha o mais
próximo possível do ápice do triângulo, distanciando-se da clavícula
para evitar lesão pleural.

Figura 1

 

b. Procedimento

1. Realizar a anti-sepsia da pele e colocação de campos cirúrgicos,
deixando expostos para visualização e palpação a mastóide, carótida,
clavícula, fúrcula esternal e borda lateral do ECM. O médico deverá se
posicionar atrás da cabeça do paciente, no lado a ser puncionado.

2. Posicionar o paciente em Trendelenburg, com a face voltada para o
lado oposto ao da punção.

3. Infiltrar a pele com solução anestésica.

4.  Com uma agulha  fina (22G)  adaptada a  uma seringa  contendo
solução  salina  fisiológica,  sempre  se  aplicando  uma  leve  força  de
aspiração, avançar, num ângulo inclinado de 30º em relação à pele,
apontando-a  para  o  mamilo  ipsilateral  (Figura  2).  A  VJI  é
relativamente superficial em relação à pele (2-3 cm de profundidade).
Quando não se consegue localizar a veia após introdução suficiente
da agulha, deve-se tentar recuar lentamente a mesma, enquanto se
mantém  a  aspiração  com  a  seringa  (é  frequente  que  a  agulha
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empurre  uma  parede  da  veia  contra  a  outra  e  perfure  as  duas,
transfixando a veia,  de forma que o bisel  só entre na luz  da veia
quando se recua a agulha). Para evitar punção da carótida, deve-se
localizá-la por palpação (com a outra 

mão) e introduzir a agulha sempre lateral à mesma.

Figura 2

5. Uma vez tendo sido localizada a VJI,  confirmada pelo refluxo de
sangue venoso (mais escuro e não pulsátil), remover a agulha fina, e,
com  uma  agulha  18G  adaptada  à  seringa,  puncionar  a  veia
obedecendo  sempre  os  mesmos  ângulo  e  direção  utilizados  para
localizá-la.  O  sangue  deve  fluir  fácil  e  livremente  para  dentro  da
seringa.

6. Reduzir o ângulo de inclinação da agulha em relação à pele para
mantê-la mais alinhada com a veia. Desconectar a seringa e observar
se não há fluxo sangüíneo pulsátil  (arterial)  pela agulha (o sangue
venoso flui de maneira contínua). Deve-se manter o orifício externo
da agulha ocluído com o dedo para evitar o risco potencial de embolia
aérea  (especialmente  em  pacientes  hiperpneicos  e  em  respiração
espontânea,  que  podem  gerar  altos  valores  de  pressão  negativa
intrapleural).

7.  Inserir  o  fio-guia  suavemente  para  dentro  do  vaso,  que  deve
progredir sem nenhuma resistência. Retirar a agulha.
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8. Com o fio-guia em posição, fazer uma pequena incisão (± 3mm de
extensão), com uma lâmina de bisturi, junto à sua entrada na pele,
para facilitar a passagem do dilatador venoso.

9. Vestir o fio-guia com o dilatador e empurrar o conjunto todo para
dentro da veia. Em seguida, remover o dilatador, mantendo o fio-guia
em  posição.  Comprimir  o  orifício  de  entrada  na  pele  para  evitar
sangramentos desnecessários.

10. Vestir o fio-guia com o cateter e introduzir o conjunto todo para
dentro do vaso. Em seguida, retirar o fio-guia.
11.  Finalmente,  realizar  o  teste  do  refluxo  de  sangue  através  dos
lumens do cateter, que deve ser livre e fácil. Fixá-lo à pele e aplicar o
curativo apropriado.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

1. Punção acidental de carótida, formação de hematomas.
2. Punção acidental de traquéia, lesão de nervo recorrente 

laríngeo.
3. Embolia aérea, pneumotórax.
4. Trombose, flebite, sepse.
5. Má-posição, perda e embolia do cateter.
6. Lesão cardíaca pelo cateter.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
d. A via intra-óssea pode ser utilizada como via temporária

quando  outros  sítios  vasculares  não  estiverem
imediatamente disponíveis em crianças.

e. A  cateterização  venosa  central  através  das  veias
subclávias  e  jugular  interna  é  possível  até  em  bebês,
porém  essas  rotas  podem  não  ser  pertinentes  para  o
operador inexperiente em cateterizações de crianças;  é
preferível o acesso venoso femoral.

f. Os  kits  de  inserção  de  cateteres  pediátricos  contêm
cateteres de 4 e 5 Fr e agulhas de calibre 18 a 21.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
 Blackbook – Cirurgia  /  Andy Petroianu,  Marcelo Eller  Miranda,

Reynaldo Gomes de Oliveira, 2008.
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 18

ACESSO VENOSO CENTRAL: FEMORAL

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

A  veia  femoral  tem  sido  geralmente  pouco  utilizada  para  a
cateterização  venosa  central  prolongada,  pela  concepção  de  que
apresenta  um  alto  índice  de  complicações,  como  infecções  e
trombose. No entanto, mais recentemente, a sua canulação tem sido
retomada  em  algumas  situações  clínicas  especiais  (manobras  de
ressuscitação cardiorrespiratória, hemodiálise, reposição volêmica no
politraumatizado),  e  mesmo  como  um  acesso  preferencial  em
pacientes de UTI. Isto se deve principalmente ao seu baixo índice de
complicações imediatas, além de permitir a passagem de cateteres
de grosso calibre.

Vantagens
1. A veia femoral (VF) é relativamente superficial e de fácil acesso,

com baixo risco imediato. Praticamente não se relatam complicações
fatais relacionadas diretamente à técnica de punção.

2. O local é compressível manualmente e de acesso cirúrgico fácil.
3. Permite a passagem, com baixo risco, de cateteres de grosso

calibre,  sendo  um  acesso  muito  útil  na  ressuscitação  do
politraumatizado.

4. Na ressuscitação cardiorrespiratória pode ser um acesso venoso
útil,  de  baixo  risco,  não  havendo  necessidade  de  interrupção  das
manobras durante a sua punção.

Desvantagens
1.  O  local  é  móvel,  altamente  úmido  e  potencialmente

contaminado, dificultando a obtenção e manutenção de um curativo
fixo e estéril.

2.  Apresenta,  potencialmente,  um  maior  risco  de  complicações
infecciosas e trombóticas.

3. Há necessidade do uso de cateteres mais longos para se atingir
a circulação central.

II. CONTRA-INDICAÇÕES
 Discrasias sangüíneas graves, uso de anticoagulantes.
 Infecções locais.

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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E. Cateter venoso central de lúmen único ou múltiplo ou kit  de
inserção.
OBS: vide cateterização venosa central da subclávia.

F. Acessórios gerais:
u. Cateter  venoso  central  estéril,  fio-guia,  agulha  venosa

central, de parede fina e calibre 18.
v. Seringa, agulhas para infiltração, bisturi, dilatadores, fio de

sutura.
w. Esparadrapo, chumaços de gaze estéreis 5 x 5 cm e 10 x 10

cm.
x. Medicação para anestesia local e sedação em alguns casos.
y. Luvas,  avental,  máscara,  gorro,  protetor  ocular  e  campos

cirúrgicos estéreis.
z. Povidine ou Clorexidina
aa. Oxigênio suplementar (cânula, máscara)
bb. Oxímetro de pulso, monitor de ECG.
cc.Linhas e fluidos intravenosos
dd. Carro de ressuscitação disponível.

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica
1. Localizar o ligamento inguinal e palpar a artéria femoral logo

abaixo do mesmo.
2. A veia femoral corre justa e medialmente à artéria (Figura 1). A

sua localização é relativamente fixa, permitindo um alto grau de
sucesso da punção.

Figura 1

 
b. Procedimento
1. O paciente  é  colocado  em posição  supina  com as  pernas

ligeiramente abduzidas.
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2. Posicionar-se ao lado do leito (ambas as veias femoral direita
e esquerda podem ser cateterizadas).

3. Palpar  a  espinha  ilíaca  ântero-superior  e  a  sínfise  púbica.
Esses  marcos  ósseos  delineiam  o  curso  do  ligamento
inguinal.  O  compartimento  abdominal  situa-se  em direção
cranial ao ligamento inguinal e a perna, em direção caudal.
Não tentar acesso venoso cranial ao ligamento inguinal.

4. A  artéria  femoral  corre  diretamente  abaixo  do  ligamento
inguinal.  Ela  deve  ser  identificada  pela  palpação  do  seu
pulso e seu curso determinado.

5. A  veia  femoral  está  localizada  cerca  de  1  cm  medial  e
paralelamente à artéria femoral.

6. A pele é puncionada 1 a 2 cm abaixo do ligamento inguinal.
A  veia  pode  ser  canulada  até  cerca  de  5  cm  abaixo  do
ligamento inguinal.

7. A agulha é introduzida e avançada cranialmente, num ângulo
de 45º em relação à pele. 

8. Uma vez obtido um fluxo livre e fácil de sangue através da
agulha, deve-se reduzir o seu grau de inclinação em relação
à pele e introduzir o fio-guia. 

9. Os demais passos são semelhantes aos descritos no roteiro
de punção da veia subclávia e jugular interna.

V. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
 Punção inadvertida de artéria femoral, hematomas.
 Trombose, flebite, sepse.

VI. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
g. A via intra-óssea pode ser utilizada como via temporária

quando  outros  sítios  vasculares  não  estiverem
imediatamente disponíveis em crianças.

h. A  cateterização  venosa  central  através  das  veias
subclávias  e  jugular  interna  é  possível  até  em  bebês,
porém  essas  rotas  podem  não  ser  pertinentes  para  o
operador inexperiente em cateterizações de crianças;  é
preferível o acesso venoso femoral.

i. Os  kits  de  inserção  de  cateteres  pediátricos  contêm
cateteres de 4 e 5 Fr e agulhas de calibre 18 a 21.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
 Blackbook – Cirurgia  /  Andy Petroianu,  Marcelo Eller  Miranda,

Reynaldo Gomes de Oliveira, 2008.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 19

DRENAGEM TORÁCICA

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

A drenagem torácica tem como objetivo a manutenção ou 
restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural. Ela é 
responsável pela remoção de ar, líquidos e sólidos (fibrina) do espaço 
pleural ou mediastino, que podem ser resultantes de processos 
infecciosos, trauma, procedimentos cirúrgicos entre outros. Principais 
indicações:

1. Pneumotórax hipertensivo.

2. Pneumotórax simples de grande extensão.

3. Ferida torácica penetrante com necessidade concomitante 
de ventilação com pressão positiva.

4. Hemotórax

5. Derrame pleural sintomático (recorrente, seguindo-se a 
toracocentese).

6. Empiema

7. Quilotórax

8. Drenagem profilática do espaço pleural: realizada naqueles 
pacientes que apresentam fraturas e/ou enfisema 
subcutâneo decorrentes de trauma e que necessitam de 
assistência por ventilação mecânica com pressão positiva ou 
procedimentos sob anestesia geral.

O QUE NÃO DEVE SER DRENADO
Transudatos

Transudatos (proteínas < 2,5, densidade < 1.016): acúmulo de
líquido na cavidade pleural que ocorre por alteração na dinâmica da
pressão hidrostática e osmótica. A insuficiência cardíaca e hepática
(ascite) podem desenvolver grandes derrames pleurais, que regridem
com  o  tratamento  clínico.  Quando  refratários  e  com  repercussão
hemodinâmica, podem ser esvaziados por pequenos cateteres. Mais
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recentemente,  têm  sido  usados  shunts pleuroperitoneais
subcutâneos.

Derrames parapneumônicos com boa evolução clínica 
Aqueles  derrames  com evolução  clínica  favorável,  em que  a

causa  pulmonar esteja  tratada,  mesmo  moderados,  podem  ser
absorvidos na medida em que a pneumonia regrida. Esses derrames
precisam  ser  monitorizados  por toracocentese.  Os  parâmetros
estabelecidos por Light, em 1983, para não submetê-los à drenagem
tubular são: pH > 7,2, glicose> 50, DHL < 1.000 UI/l e bacteriologia
negativa.  Freqüentemente  tais  derrames  são  drenados
inadvertidamente  sem  monitorização  prévia  pela  toracocentese.
Como  possuem grande  quantidade  de  fibrina,  eles  não  têm
evacuação satisfatória pelo dreno tubular inserido às cegas. Mesmo
sem  necessidade  de  drenagem  tubular,  ficam subtotalmente
drenados  pelo  sistema  de  drenagem  e,  em  conseqüência,
contaminam e, aí sim, precisam ser tratados na fase empiemática por
descorticação ou drenagem aberta.

Hemotórax tardio por trauma torácico fechado
É comum o hemotórax conseqüente ao trauma torácico fechado,

identificado  tardiamente,  permanecer  livre  no  espaço  pleural.  Isso
acontece  pela  absorção  rápida  do  fibrinogênio  nas  pleuras,  já  na
primeira  hora  pós-trauma.  Tais  derrames  hemáticos,  mesmo
volumosos, poderão ser tratados simplesmente com toracocentese ou
utilização  de  pequenos  cateteres.  Não  havendo  a  necessidade  de
drenagem tubular fechada.

II. CONTRA-INDICAÇÕES

a. Relativas 

1. Praticamente  não  existem  contra  indicações  para  a
colocação de dreno torácico.

2. Pacientes  com  distúrbios  de  coagulação  merecem  um
cuidado  maior  durante  a  inserção  do  dreno.  O  risco  de
hemorragia  deve  ser  aceito  em  caso  de  pneumotórax
hipertensivo.

3. A  presença  de  aderências  pleurais  algumas  vezes  pode
complicar  o  procedimento  por  acarretar  lesão  pulmonar  e
hemorragia  potencialmente  fatal;  a  presença  de derrames
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loculados  normalmente  necessitam  de  localização  pré
operatória das coleções. 

4. Pacientes  com  bolhas  gigantes  onde  existe  risco  de
perfuração das bolhas e pacientes com obstrução completa
de brônquios principais com atelectasia pulmonar total que
sugere a presença de grande derrame pleural. Nestes casos
a  presença  de  desvio  mediastinal  e  elevação  da  cúpula
diafragmática deste lado podem complicar ou mesmo contra
indicar a drenagem tubular. 

5. Derrames  pleurais  por  doença  hepática  são  uma  contra
indicação  relativa  de  drenagem  torácica  devido  a  uma
drenagem persistente  que  pode  resultar  perda  maciça  de
proteínas e eletrólitos podendo levar ao óbito. 

6. A  colocação  de  dreno  torácico  deve  ser  realizada  com
extremo  cuidado  em  pacientes  com  suspeita  de  lesão
diafragmática.  Nestes  casos  é  recomendo  que  a  ruptura
diafragmática seja descartada antes da drenagem pleural.

b. Absolutas

-

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Toracostomia com agulha (toracocentese)

1. Cateter “sobre agulha” (vide página 57) de calibre 14 ou
16.

2. Agulha  do  tipo  butterfly de  calibre  23  para  crianças
pequenas.

Toracostomia  com  tubo  (drenagem  torácica  em  selo
d’água)

1. Acessos venosos e fluidos
2. Oxigênio suplementar
3. Monitorização (ECG e oxímetro de pulso)
4. Povidine ou clorexidine
5. Seringas estéreis e agulhas para infiltração
6. Anestésico local
7. Instrumental cirúrgico básico (bisturi  com lâmina nº 10,

11  ou  15;  pinça  anatômica,  pinça  hemostática  curva,
porta agulha, tesoura, etc.).

8. Fios de sutura
9. Esparadrapo, gazes estéreis
10. Dreno torácico 24 a 40 Fr

96



11. Sistema  de  drenagem  fechado  em  selo  d’água
(Figura 1)

12. Carro de emergência

Figura 1

       

IV. TÉCNICA
c. Revisão anatômica

Onze espaços intercostais, cada um destes 
numericamente associado à costela superior a ele, contém os 
feixes intercostais (veia, artéria e nervo), que fazem um trajeto 
ao longo da borda inferior de cada costela. Todos os espaços 
intercostais são mais largos anteriormente, e cada feixe 
intercostal recai para longe da costela posteriormente, para 
tornar-se mais centralmente localizado dentro de cada espaço.
Os músculos secundários consistem no:

1. esternocleidomastóideos 
2. serráteis posteriores 
3. elevadores costais. 

O terceiro grupo muscular insere-se à extremidade superior do 
corpo. 
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 Frasco coletor (1) 
 Etiqueta volumétrica 

graduada (2) 
 Tampa (3) 
 Alça de transporte (4) 
 Tubo de drenagem (5) 
 Conector cônico (6) 
 Tubo selo d’água (7) 
 Presilha (8) 
 Respiro da saída de gases (9)



 Os peitorais maior e menor encontram-se anterior e 
superficialmente. 

 A musculatura superficial posterior inclui os músculos trapézio e
grande dorsal. 

 Os músculos profundos incluem o serrátil anterior e o posterior, 
os elevadores e os rombóides maior e menor. Estes músculos 
superficiais e profundos ajudam a ancorar as escápulas na 
parede torácica. 
Na angústia respiratória os seguintes músculos formam um 
sistema terciário de assistência ventilatória mediante fixação 
das extremidades superiores:

1. músculos deltóide 
2. peitorais 
3. grande dorsal 

As cavidades pleurais são pares como os pulmões, os quais elas
envolvem, sendo que a cavidade pleural esquerda, principalmente 
na região ventral, é um pouco menor que a direita, uma vez que o 
coração se dispõe assimetricamente no mediastino. Assim como as
cavidades peritoneal e pericárdica, as cavidades pleurais são 
constituídas por 2 folhetos serosos: a pleura visceral (firmemente 
aderida à superfície pulmonar) e a pleura parietal (aderida às 
fáscias endotorácicas). A fenda de espessura capilar entre a pleura
visceral e a pleura parietal, contém pequenas quantidades de um 
fluido aquoso claro. Ambos os folhetos pleurais podem deslizar um 
contra o outro, mas são mantidos unidos, um ao outro, pelas forças
de capilaridade.

b. Procedimento

Analgesia /Sedação
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      A drenagem torácica com tubo é um procedimento doloroso. Na
situação  de  “urgência  relativa”  ou  não  emergência,  analgesia
venosa  e  sedação  devem  ser  tentadas  quando  a  situação
hemodinâmica e respiratória  permitirem. O anestésico local  deve
ser  infiltrado  generosamente  ao  longo  da  passagem  do  dreno
torácico.

Toracocentese preliminar
1. Observações:
a. Este procedimento é indicado antes da drenagem com tubo

para  tratamento  provisório  rápido  do  pneumotórax
hipertensivo.

b. Embora  a  abordagem  clássica  seja  a  anterior,  na  linha
clavicular  média  no  2º  espaço  intercostal,  a  toracocentese
pode  ser  feita  na  linha  axilar  média  no  5º  ou  6º  espaço
intercostal.  A  primeira  posição  necessita  que  se  penetre  o
músculo  peitoral  maior  e  possivelmente  o  tecido  mamário
antes do espaço intercostal. A segunda opção coloca a agulha
no triângulo auscultatório posterior ao peitoral e anterior ao
músculo  grande  dorsal;  apenas  o  delgado  músculo  serrátil
anterior precisa ser penetrado antes do espaço intercostal.

2. Colocar gorro, máscara e luvas estéreis.
3. Preparar  rapidamente  o  local  escolhido  com  solução  de

povidine.
4. Avançar  o  Jelco®  14  com  uma  seringa  acoplada,

imediatamente  sobre  a  margem  superior  da  costela,  em
aspiração contínua.

5. Quando o ar for aspirado avançar o cateter completamente e
remover  seringa  e  agulha.  Remover  o  cateter  depois  de
realizada a Toracostomia com tubo.

6. Nota: 1 ml de soro fisiológico na seringa que está aspirando
permite reconhecer como bolhas a entrada do ar intrapleural. 

Preparação
1. Prover oxigênio suplementar
2. Em  circunstâncias  não  emergenciais  estabelecer  acesso

intravenoso e monitorização (ECG e Oxímetro de pulso).
3. Colocar  o  paciente  em decúbito  dorsal  levemente  elevado

com o braço levantado;
4. Paramentação cirúrgica
5. Antissepsia da parede torácica anterolateral do paciente com
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povidine.
6. Colocação de campos cirúrgicos.

Inserção do dreno
1. Seringa e agulha com anestésico local:
a. Fazer um botão anestésico no local da incisão
b. Infiltrar  profundamente  o  tecido  subcutâneo  subjacente,  a

musculatura, o periósteo das costelas superior e inferior e o
feixe vásculo-nervoso que fica posicionado na borda inferior
do arco costal.

2. Bisturi:
a. Fazer  uma  incisão  de  2  a  3  cm  através  da  pele  e  tecido

subcutâneo do 5º  espaço intercostal,  na linha axilar  média
nos  casos  de  trauma;  outras  situações  necessitam  de
indicações  específicas  quanto  ao  local  de  drenagem.  Uma
incisão de 2 a 3 cm, transversal, é feita paralela à costela, de
preferência tracionando-se a pele antes de incisar, no sentido
cranial. Essa pequena manobra favorecerá a verticalização do
dreno, orientando-o no sentido do ápice da cavidade torácica.

b. Aprofundar  a  incisão  para  o  nível  da  parede  muscular
torácica.  Obs.:  a  incisão  da  pele  é  paralela  ao  espaço
intercostal.  Ela  deve  ser  feita  um  espaço  abaixo  do  nível
pretendido  de entrada na pleura,  de modo que um trajeto
seja criado profundamente no tecido subcutâneo para o tubo.
Este  trajeto  fecha-se  espontaneamente  após  a  retirada  do
dreno.

3. Pinça hemostática curva
a. Com a pinça hemostática curva na mão direita, divulsionar os

planos profundos para abrir o trajeto. Progredir com a pinça
hemostática  através  da  musculatura  (músculo  serrátil
anterior e intercostais).

b. Sustentar a ponta da pinça na margem superior da 5ª costela
(lembre-se que inferiormente às costelas se situam os feixes
vásculo-nervosos,  devendo-se  evitar  essa  área  nesse
procedimento).

c. Progredir com a pinça para penetração da pleura parietal e
entrada no espaço pleural. Uma perda da resistência, assim
como a saída de ar ou líquido,  indica a entrada no espaço
pleural.

d. Com  a  pinça  na  margem  superior  da  costela,  separar
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amplamente as hastes da pinça a fim de criar uma abertura
generosa através da musculatura citada e pleura parietal.

e. Introduzir o dedo indicador dentro do espaço pleural. Girar o
dedo 360° para se assegurar da ausência de aderências entre
as pleuras visceral e parietal. Tais aderências e a obliteração
do espaço pleural predisporiam à lesão pulmonar durante a
inserção do tubo.

4. Dreno torácico
a. Alguns drenos torácicos possuem um guia trocater, que serve

com introdutor.  Na prática, é usada mais freqüentemente a
pinça hemostática curva tipo Kelly ou Crile.

b. Inicialmente, ela é introduzida com a ponta perpendicular ao
bordo superior da costela, com a concavidade da pinça para a
parede do tórax, e, ao passar o músculo intercostal e a pleura
parietal, sua ponta é orientada no sentido da pleura parietal,
com  sua  convexidade  para  a  parede  do  tórax.  Com  essa
manobra, diminuímos os riscos de lesar o pulmão e o feixe
nervoso. É aconselhável que se determine o quanto o dreno
será  introduzido  no  espaço  pleural.  A  medida  aproximada
pode  ser  obtida  com  o  próprio  dreno,  medindo-se
externamente  a  linha  clavicular  até  o  limite  da  pequena
incisão na qual se introduzirá o dreno.  Os furos laterais ou
fenestrações não podem ficar localizados no subcutâneo, mas
pelo menos de 3 a 5 cm da pleura parietal. Não se deve forçar
a entrada do dreno caso encontre resistência. A constatação
de  seu  adequado  posicionamento  pode  ser  obtida  com
radiografias de tórax em PA e perfil, se necessário. O último
orifício do dreno está localizado em uma linha radiopaca e,
dessa forma, é visível na radiografia como uma falha nessa
linha. A falha deve sempre aparecer bem dentro do espaço
pleural.

5. Sistema de drenagem fechado em selo d’água
a. Conectar o dreno torácico com o sistema de drenagem

6. Porta agulha e agulha de sutura com fio
a. A pequena incisão transversal é fechada com um ponto em 

“U”, com fio não absorvível 0 ou 1, circundando o dreno. 
Apenas um nó é dado na borda superior da pele, e o fio 
trança o dreno, semelhante ao do cadarço do sapato. Outro 
fio é atado no dreno transversalmente sobre o fio trançado 
longitudinalmente, atuando como fio de segurança. Essa 
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manobra permitirá o fechamento do orifício da pele com a 
utilização do próprio fio usado na fixação, quando o dreno for 
dispensado. Poderão auxiliar na fixação externa, pequenas 
fitas adesivas à pele, nunca ao fio da sutura.

b. Fixar também com esparadrapo a conexão entre o dreno 
torácico e os tubos do sistema de drenagem, mas nunca de 
modo que impeça ver a conexão. Deve ser possível verificar 
que as conexões estejam intactas a qualquer momento.

7. Monitorização do dreno
a. A  permeabilidade  do  dreno  torácico  é  comprovada  pela

presença de movimentos de avanço e recuo do fluido com a
ventilação  (oscilação  à  variação  respiratória).  A  variação
respiratória pode ser detectada dentro do tubo de drenagem,
dos tubos conectores ou no frasco com o selo d’água. Quando
o  espaço  pleural  estiver  definitivamente  descomprimido,  o
dreno se torna isolado do espaço pleural geral pela aderência
das  pleuras  visceral  e  parietal  ao  seu  redor;  a  variação
respiratória,  então,  desaparece.  O  escape  de  ar  torna-se
aparente por bolhas de ar no selo d’água. Um grande escape
de ar pode ser mostrado por bolhas ao longo de ambas as
fases do ciclo  respiratório.  Esse escape de ar,  denominado
contínuo, pode indicar uma fístula broncopleural ou laceração
traqueobrônquica.

Remoção do dreno
      CRITÉRIOS PARA A RETIRADA DO DRENO
a)  Fluxo  de  drenagem  líquida  menor  de  150  ml/24  horas  (2
ml/kg/dia);
b) de 12 a 24 horas depois de cessada a fuga aérea;
c) resolução de intercorrência pleural
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d) tempo máximo de 10 dias de drenagem, mesmo quando não
resolvida a
intercorrência pleural.
e) pulmão completamente expandido na radiografia
      A retirada do dreno torácico é realizada através de anestesia
local e no momento de sua retirada, o fio utilizado para sua fixação
serve para ocluir a comunicação pleura-parede. É útil  solicitar ao
paciente  que execute  uma manobra  de Valsalva,  para impedir  a
entrada  de  ar  pelo  orifício  deixado  pelo  dreno.  Outra  forma  de
remover  o  dreno  é  cortar  as  suturas  que  fixam o  tubo  à  pele,
solicitar  ao  paciente  que  inspire  profundamente,  segure  a
ventilação e faça uma manobra de Valsalva e retirar energicamente
o  tubo  quando  o  paciente  tiver  inspirado  profundamente  e  em
Valsava, aplicando um curativo oclusivo com gaze vaselinada sobre
a ferida da toracostomia. Nos casos em que o período de drenagem
for igual ou superior a 10 dias, certamente esse dreno não resolverá
a intercorrência para a qual foi colocado.

CUIDADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DRENADOS
      Durante o transporte de pacientes com dreno de tórax existem 
cuidados que devem ser respeitados, como: 
a) cuidado na passagem dos pacientes de uma maca para outra,
pois o dreno pode ficar preso em alguma saliência e ser arrancado
inadvertidamente do paciente. 
b)  cuidar  para  que a  extremidade  do  sistema de drenagem não
fique fora d’água. Isto pode acontecer quando o frasco se inclina,
tomba quebra-se.  Para evitar  uma destas  possibilidades o frasco
deve ser adequadamente fixo à cama ou à maca. 
c)  nunca  o  frasco  deve  passar  por  cima  do  paciente  em  nível
superior  ao espaço pleural,  sem estar  ocluído,  pois  o  líquido  do
frasco (selo d’água), por força da gravidade, será drenado para o
tórax do paciente.
d)  jamais  ocluir  o  dreno  durante  o  transporte.  Caso  o  paciente
apresenta  escape  de  ar,  será  criado,  com o  clampeamento,  um
sistema  fechado,  um  sistema  sem  drenagem  alguma,  o  que
determinará a ocorrência de um pneumotórax. Se o débito aéreo for
grande, o pneumotórax resultante será rapidamente hipertensivo
podendo ser fatal para o paciente. Assim o procedimento correto
para o transporte envolve o cuidado para que o dreno não fique
fora  d’água,  ou  seja,  fechado.  Se  este  último for  absolutamente
essencial - quando o frasco deve passar por cima do paciente em
nível superior ao espaço pleural ou em caso de quebra acidental do
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frasco  –  o  clampeamento  deve  durar  o  menor  tempo  possível
devendo  o  mesmo  ser  desfeito  ao  menor  sinal  de  dificuldade
respiratória, cianose, arritmia cardíaca ou enfisema subcutâneo.  É
Importante  lembrar  que  um  pneumotórax  aberto  é  mais  bem
tolerado pelo paciente, que um pneumotórax fechado.

V. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
Tamanhos aproximados de tubos para uso pediátrico são 
mostrados na tabela a seguir:

Idade Peso aproximado
(Kg)

Diâmetro do tubo 
(French)

Recém-nascido até 9
meses

3,5 – 8,0 12 – 18

10 a 17 meses 10 14 – 20

18 meses a 3 anos 12 – 15 14 – 24

4 a 7 anos 17 -22 20 – 32

8 anos 28 28 – 32

≥ 9 anos ≥ 35 28 - 38

Toracostomia por agulha geralmente pode ser realizada em recém
nascidos com butterfly calibre 23

VI. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

As complicações da drenagem pleural com tubo incluem:
1. Erros técnicos como a introdução do dreno na parede do tórax

ou abaixo do diafragma, com lesão do fígado, estômago e baço.
Também podem ocorrer lesões inadvertidas no coração, aorta,
veia  cava,  pulmão,  bem  como  paralisia  frênica.  A  não
ocorrência  de tais  erros  está  fundamentada na realização da
toracocentese prévia para localizar a intercorrência pleural.  A
lesão do parênquima pulmonar é mais comum, naqueles casos
em  que  existe  uma  sínfise  pleural  prévia,  causada  por
toracotomia  ou  processos  inflamatórios  pleuropulmonares  no
passado. 
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2. Artéria, veia e nervo intercostal também podem ser lesados se
o bordo superior da costela não for usado como referência na
introdução instrumental e do dreno.

3. Enfisema  subcutâneo,  infecção  no  orifício  do  dreno  e
contaminação das pleuras. 

4. Posição do tubo extrapleural.
5. Equimoses e hematomas na parede torácica.
6. Recorrência  do  pneumotórax  secundário  à  permeação  do  ar

ambiente  quando  da  retirada  do  dreno  ou  ruptura  de  bolha
pulmonar.

7. O clampeamento do dreno na presença de escape de ar pode
resultar em pneumotórax hipertensivo com risco de vida.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 18  

CRICOTIREOIDOSTOMIA

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES
Usada em situações de emergência em adultos, como trauma

facial  ou  da  laringe  e  traquéia,  epiglote  ou  obstrução  de  vias
aéreas superiores por corpo estranho (OVACE). É também usada
nas seguintes situações:

a. quando  não  se  consegue  a  intubação  orotraqueal  ou
nasotraqueal;

b. a intubação está contra-indicada ou seria inaceitavelmente
demorada;

c. não  se  dispõe  de  material  adequado  para  intubação
orotraqueal ;

II. CONTRA-INDICAÇÕES

a. Relativas

Não  deve  ser  utilizada  eletivamente  para  acesso  prolongado
das vias aéreas. Deve ser evitada nos menores de 12 anos pelo risco
de lesar a cartilagem cricóide (principal suporte da traquéia superior).
Situações  onde  possa  se  optar  por  métodos  mais  adequados.  A
cricotireoidostomia  por  punção  deve  ser  realizada  em  situações
extremas,  onde  não  seria  possível  realizar  a  cricotireoidostomia
cirúrgica.

b. Absolutas

-

III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A. Cricotireoidostomia percutânea (por agulha)

a. Cateter sobre agulha (tipo Jelco, Abocath®) de calibre
12 a 14 ou

b. Estojo de cricotireoidostomia percutânea (agulha, fio-
guia, dilatadores, cânula cricotireóidea).
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B. Cricotireoidostomia cirúrgica 
a. Bisturi 
b. Pinça hemostática curva 
c. Cânula endotraqueal ou de traqueostomia de 4 a 7 mm

(diâmetro interno).

C. Geral
a. Conexões para agulha ou cânula
b. Seringas e agulhas para infiltrações estéreis 
c. Esparadrapo, gazes 
d. Medicação para anestesia local 
e. Luvas, avental, máscara gorro, protetor ocular, campos

cirúrgicos estéreis Povidine 
f. Oxigênio suplementar 
g. Oxímetro  de  pulso,  ECG,  acessos  venosos,  carro  de

ressuscitação

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

A laringe, assim como uma parte da traquéia, localiza-se,
no  adulto,  anteriormente  à  entrada  do  esôfago.  Durante  a
deglutição a laringe é temporariamente fechada para evitar que
alimento  chegue  até  a  traquéia.   A  deglutição  é  iniciada
voluntariamente. Distinguem-se três fases na deglutição: 
a. iniciação voluntária do ato da deglutição,
b. fechamento reflexo da laringe, e
c. transporte  reflexo  do  alimento  por  meio  da  faringe  e  do

esôfago.
A  laringe  é  composta  por  um esqueleto  cartilaginoso  rígido,
com função de permeio das vias aéreas, fonação, e atuação na
primeira e da segunda fases da deglutição.  As três principais
cartilagens  envolvidas  na  função  respiratória  e  vocal  são:  a
cartilagem  tireóidea,  a  cartilagem  cricóidea e  um  par  de
cartilagens aritenóide. O ligamento cricotireóideo faz a ligação
da borda inferior da cartilagem tireóide à cartilagem cricóide. O
espaço  subglótico  inicia-se  abaixo  das  cordas  vocais  e  se
estende até a margem inferior da cartilagem cricóide. Ele é o
local de menor diâmetro interno (no adulto, entre 1,5 - 2 cm), e
é  circundado  pela  cartilagem  cricóide,  que  é  o  único  anel
cartilaginoso  completo  das  vias  aéreas,  características  que
predispõem  este  espaço  a  inúmeras  complicações.  Outras
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referências anatômicas importantes: osso hióide, proeminência
laríngea, glândula tireóide.

b. Procedimento

Geral:
1. Preparar o paciente
2. Assegurar um acesso intravenoso se o tempo permitir
3. Administrar oxigênio,  monitorizar com oxímetro de pulso e

ECG.
4. Posicionar  o  paciente  com  a  cabeça  em  extensão:  pode

colocar  um coxim sob os  ombros  se não houver  lesão da
coluna cervical.

5. Lavar as mãos.
6. Paramentação cirúrgica.
7. Antissepsia e colocação de campos cirúrgicos estéreis.
8. Localizar  a  membrana  cricotireoidéia  e  infiltrar  anestésico

local. 

A. Cricotireoidostomia percutânea (por agulha)

1. Acoplar seringa estéril no cateter “sobre agulha”.
2. Inserir o cateter “sobre agulha” na membrana cricotireóidea,

dirigindo caudalmente num ângulo aproximado de 45°.
3. Aplicar  sucção  à  seringa  enquanto  a  avança,  até  que  a

seringa se encha de ar da traquéia.
4. Desconectar a seringa do cateter “sobre agulha”.
5. Progredir  com  o  cateter  dentro  da  traquéia,  remover  a

agulha.
6. Conectar oxigênio e fixar o cateter na pele.
7. Método  para  insuflar  oxigênio  através  do  cateter  traqueal

com bolsa auto insuflável:
a. Remover o êmbolo de uma seringa de 3 ml.
b. Remover  o  adaptador  de  plástico  de  15  mm  da
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extremidade proximal de uma cânula endotraqueal de
7,0 ou 7,5 mm (diâmetro interno).

c. Introduzir  a extremidade distal do adaptador plástico
de 15 mm dentro da seringa de 3 ml (deve ajustar-se
bem).

d. Acoplar a seringa de 3 ml ao cateter traqueal.
e. Acoplar o adaptador plástico de 15 mm ao sistema de

bolsa  auto-insuflável  de  ressuscitação  (Ambu),
conectado à fonte de oxigênio.

f. Insuflar oxigênio pela compressão da bolsa.
g. Dar tempo para exalação (expiração).
h. Preparar para uma traqueostomia formal.

8. Método  para  ventilação  por  jato  de  oxigênio  através  do
cateter traqueal:

a. A  ventilação  por  jato  pode  ser  efetuada  com  um
sistema de ventilação transtraqueal, conectado a uma
fonte  de  oxigênio  de  alta  pressão.  A  pressão  e  a
duração da insuflação são ajustadas para obter trocas
gasosas adequadas. Lembrar que deve ser dado tempo
para expiração.

b. Se  um  sistema  de  ventilação  transtraqueal  pré-
manufaturado não estiver disponível, um sistema pode
ser  criado  à  beira  do  leito,  conectando  o  cateter
traqueal à tubulação de oxigênio através do fluxômetro
a 15 l/min. Utilizar uma conexão de 3 vias para acoplar
a tubulação com o cateter traqueal, um adaptado em Y
ou fazer um orifício no lado da tubulação de oxigênio.
Insuflar o gás, cobrindo a via aberta da conexão de 3
vias, o conector em “Y” ou o orifício no tubo com o
polegar. Ajustar a taxa de fluxo do gás e a duração da
insuflação para efetuar ventilação adequada. Permitir
tempo suficiente para exalação. 

9. Estojos  para  cricotireoidostomia  com  fio  guia  percutânea
estão  disponíveis  comercialmente  e  permitem inserção  de
uma combinação de dilatador/via  aérea sobre um fio guia
introduzido através do cateter cricotireóideo de uma forma
semelhante à da inserção de um cateter venoso central.

10. Essas  técnicas  são  utilizadas  apenas  como  medidas
para se ganhar tempo, facilitando uma melhor oxigenação,
porém dificilmente possibilitando uma eliminação adequada
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de  CO₂.  Dessa  forma,  tais  medidas  devem  ser  seguidas
imediatamente  pelos  preparativos  para  traqueostomia
formal.

B. Cricotireoidostomia cirúrgica 

1.  Se  possível:  colocação  de coxim

sob  os  ombros  para  maximizar  a

exposição do pescoço.

 
2. Identificar a membrana 

cricotireóidea.

3. Imobilizar a laringe usando o polegar e o dedo médio enquanto

que o indicador palpa a membrana cricotireóidea. 

 

4. Fazer incisão vertical na pele

e palpar a cartilagem e incisão

horizontal  na  membrana

cricotireóidea  próxima  à  sua

borda inferior (Fig. A). 

  

5.  Dilatar  verticalmente  a

incisão com uma pinça Kelly ou

com o cabo do bisturi (Fig. B). 

 
6.  Inserir  a  cânula  de

cricotireoidostomia,  de  traqueostomia

infantil  ou  mesmo  um  TT  de  calibre

pequeno  (4  a  7  mm  de  diâmetro

interno).

 

7.  Insuflar  o  balonete,  fixar  a  cânula,

oxigenar  e  ventilar  o  paciente  e

confirmar  intubação  (CO2 expirado).   
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Fazer  os  preparativos  para

traqueostomia  formal  quando  a

situação se estabilizar.

V. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
A. A  cricotireoidostomia  por  agulha  é  preferida  à

cricotireoidostomia  cirúrgica  em  recém-nascidos  e
crianças pequenas por causa da fragilidade das estruturas
da laringe.

B. A  cricotireoidostomia  não  é  recomendada  em  recém
nascidos  e  crianças  pequenas  a  não  ser  que  todas  as
outras  alternativas  de  manipulação  das  vias  aéreas
tenham sido exploradas e a criança esteja in extremis.

VI. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES
Posicionamento  adequado  do  paciente,  claro

entendimento  da  anatomia,  concentração  rigorosa  na  linha
média, são essenciais para assegurar a posição apropriada das
vias aéreas.

Imediatas:  hemorragia;  enfisema  subcutâneo  ou  de
mediastino; pneumotórax, perfuração de traquéia, mediastino
ou  esôfago;  lesão  de  corda  vocal;  aspiração  do  conteúdo
gástrico;  rotura  de  laringe;  hipoxemia,  hipercarbia;
possibilidade  de ventilação inadequada (técnica  por  agulha);
 

Tardias:  estenose  traqueal  ou  subglótica;  aspiração;
fístula  traqueo-esofágica;  mudança  na  voz;  infecção;
sangramento; traqueomalácia.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
 Blackbook  –  Cirurgia  /  Andy  Petroianu,  Marcelo  Eller

Miranda,  Reynaldo  Gomes de Oliveira.  Belo  Horizonte  :
Blackbook Editora, 2008.

 Prometheus,  anatomia  humana:  pescoço  e  órgãos
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ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA Nº 21  

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

Prof. Marco Aurélio Lobão Mendes

I. INDICAÇÕES

A  intubação  orotraqueal  (IOT)  em  caráter  de  emergência  é
indicada em todas as situações de necessidade de controle definitivo
das  vias  aéreas.  Como indicações  específicas  podem citar:  parada
cardiorrespiratória, rebaixamento do nível de consciência com perda
de proteção das vias aéreas contra aspiração, ventilação/oxigenação
inadequada,  obstrução  da  via  aérea.  Também  é  frequentemente
realizada em pacientes criticamente enfermos com lesões ou doenças
multisistêmicas  e  para  o  controle  das  vias  aéreas  durante
procedimentos cirúrgicos que requerem anestesia geral.

A via nasotraqueal usando uma abordagem às cegas em paciente
que  respira  normalmente,  pode  ser  preferida  por  operadores
experientes  em situações  especiais  e  pacientes  selecionados.  Esta
técnica  tem  a  vantagem  de  permitir  ventilação  espontânea
continuada  e  geralmente  requer  menos  sedação  do  que  com  a
laringoscopia  direta.  Consome mais  tempo  do  que  a  laringoscopia
direta e, por isso, tem menos utilidade nas intubações de emergência.
A  intubação  nasotraqueal  deve  ser  evitada  se  houver  suspeita  de
fratura da base do crânio e em pacientes com coagulopatia.

II. CONTRA-INDICAÇÕES

a. Relativas

Deve-se lançar mão de recursos auxiliares nos casos em que há
suspeita  de  possível  IOT  difícil  (presença  de  tumores,  trauma,
queimadura,  edema  ou  infecção).  A  suspeita  de  lesão  com
instabilidade da coluna cervical não é uma contra-indicação absoluta
para IOT,  porém esta  deve ser procedida  com rigorosa medida de
imobilização em linha da coluna cervical.

b. Absolutas

-

113



III. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 Luvas de procedimento, máscara facial, sistema para aspiração
de secreções.

 Laringoscópio e lâmina apropriados (Macintosh - curva ou Miller
- reta). Lâminas retas de nº 2 ou 3 ou curvas 3 e 4, servem para
a maioria dos pacientes.

 Tubo  endotraqueal  (nº  7.0,  7.5  ou  8.0  para  a  maioria  dos
pacientes adultos), com fio guia maleável

 Seringa de 10 ml para inflar o balão (cuf).
 Reanimador  manual  (Ambu)  ou  bolsa  –  máscara  -  válvula,

conectados a uma fonte de suplemento de oxigênio.
 Cânulas oro (Guedel) ou nasofaríngea.
 Fita ou esparadrapo para fixação do tubo.
 Lubrificante hidrossolúvel.
 Estetoscópio e esfigmomanômetro (manual ou automático para

realização freqüente de aferição da pressão arterial).
 Medicações selecionadas para analgesia/anestesia, amnésia e

bloqueio neuromuscular.
 Rolo de toalha ou travesseiro (coxim), para elevação occipital.
 Oxímetro de pulso
 Monitor de ECG.
 Carro de ressuscitação

IV. TÉCNICA
a. Revisão anatômica

A  cavidade  faríngea  é  dividida  em  nasofaringe,  orofaringe  e
laringofaringe.  Os  trajetos  do  ar  e  do  alimento  cruzam-se  na
orofaringe. A laringe, assim como uma parte da traquéia, localiza-se,
no adulto, anteriormente à entrada do esôfago. Durante a deglutição
a  laringe  é  temporariamente  fechada  para  evitar  que  alimento
chegue até a traquéia. 

Estruturas anatômicas importantes relacionadas ao procedimento:
úvula palatina,  istmo das fauces,  tonsilas palatinas,  raiz  da língua,
valécula epiglótica, epiglote, pregas vocais, pregas vestibulares, óstio
da traquéia.

b. Procedimento
A. Preparação

1. Colocar luvas, máscara e proteção ocular.
2. Explicar o procedimento, se o paciente estiver consciente.
3. Certificar-se da permeabilidade das vias aéreas.
4. Garantir ventilação e oxigenação adequadas.
5. Garantir via de acesso venoso.
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6. Utilizar oxímetro de pulso, ECG e esfigmomanômetro.
7. Montar todos os equipamentos e garantir uma ordem de

trabalho apropriada.
8. Preparar o tubo endotraqueal: 

a. Verificar  a  integridade  do  balão  inflando  e
desinflando totalmente.

b. Inserir  o  guia  levemente  lubrificado  dentro  da
cânula  endotraqueal,  encurvar  na  configuração
prevista para auxiliar na entrada da glote.

c. Aplicar  lubrificante  hidrossolúvel  no  balão  na
extremidade da cânula.

9. Conectar a lâmina ao cabo do laringoscópio e certificar-se
que a luz acende adequadamente. 
Seleção da lâmina:

a. Lamina  reta:  usada  para  elevar  anteriormente  a
epiglote.

b. Lamina curva: inserida dentro da valécula.
10. Posicionar  o  coxim  sob  a  região  occipital  se  não

houver suspeita de lesão da coluna cervical.
11.  Pré-oxigenar com oxigênio a 100% durante 2 a 3

minutos ou aplicar de 3 a 4 ventilações de capacidade
vital se o tempo permitir.

12. Realizar  sedação  ou  bloqueio  neuromuscular,  se
necessário.

B. Técnica
1. O operador fica em pé na cabeceira do leito e o mesmo é

elevado para uma posição confortável para o operador.
2. Quando  não  houver  suspeita  de  lesão  cervical,  um

travesseiro pequeno é posicionado sob a região cervical
(“posição de farejar”) e o pescoço é levemente estendido.
Quando  houver  suspeita  de  lesão  da  coluna  cervical,
esses passos são omitidos e o pescoço é estabilizado por
um  assistente  e  a  porção  anterior  do  colar  cervical  é
removida.

3. Não importando a mão dominante do operador em outros
contextos, o laringoscópio é sempre manejado com a mão
esquerda.

4. Pressão na cricóide, gentil mas firme, deve ser aplicada
por um assistente tão logo a consciência for  perdida e
deve  ser  mantida  até  que  a  colocação  do  tubo
endotraqueal seja confirmada e o balão inflado (Manobra
de Sellick).

5. A abertura da boca no paciente sedado/relaxado pode ser
auxiliada  com  a  técnica  do  dedo  cruzado  na  qual  o
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polegar da mão direita é colocado anteriormente sobre os
dentes inferiores da mandíbula e o primeiro dedo sobre os
dentes superiores (maxila). A boca é gentilmente aberta
por um movimento de “tesoura reversa” dos dedos e o
laringoscópio é introduzido na boca.

6. Inserir a ponta da lâmina do laringoscópio no canto direito
da boca do paciente; avançar com a lâmina para a base
da língua.

7. Empurrar a língua para a esquerda; o controle apropriado
da  língua  é  um  ponto  chave  para  a  visualização  da
laringe.

8. Deslocar gentilmente a lâmina mais adiante para a sua
posição correta. Uma lâmina reta é posicionada além da
epiglote;  uma  lâmina  curva  é  posicionada  na  valécula
sobre a epiglote.

9. Cuidado! Só se deve aplicar tração ao longo do maior eixo
do cabo do laringoscópio à medida que o laringoscópio
levanta  a  língua  para  longe  da  laringe,  revelando  a
abertura  da  glote.  Movimentos  de  rotação,  balanço  ou
báscula  da  lâmina  e  cabo  do  laringoscópio  podem
danificar dentes, gengiva ou lábios. A base da lâmina do
laringoscópio  nunca  deve  entrar  em  contato  com  os
dentes superiores!

10. Visibilizar as cordas vocais e a abertura da glote.
11. Se  as  cordas  vocais  e  a  glote  não  puderem  ser

visibilizadas,  o  assistente  pode  ajudar  segurando  a
cartilagem tireóide entre o polegar e o dedo indicador e
fazendo  pressão  na  seguinte  sequência:  a  pressão  é
aplicada  de  forma  retrógrada  contra  as  vértebras
cervicais  e  depois  para  cima  para  mobilizar  a  laringe
superiormente.  Uma  pressão  adicional  é  aplicada  para
mobilizar a cartilagem tireóide não mais que 2 cm para o
lado direito do pescoço do paciente. Este procedimento
pode  ser  memorizado  pelo  acrômio  BURP  [backward,
upward and rightward pressure on the thyreoid cartilage
(pressão retrógrada, superior,  direita sobre a cartilagem
tireóide)].

12. Inserir  gentilmente  a  cânula  endotraqueal  através
das cordas vocais, segurando a cânula/guia com a mão
direita.  O  guia,  se  angulado,  pode  interferir  com  a
passagem  da  cânula  na  traquéia.  Se  for  encontrada
resistência à medida que a cânula avança, considerar a
possibilidade  de  remoção  do  guia  pelo  assistente,
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enquanto  o  operador  segura  a  cânula  endotraqueal
firmemente na abertura da glote.

13. Remover cuidadosamente o laringoscópio e o guia.
O  operador  deve  continuar  segurando  firmemente  a
cânula endotraqueal; posicionar a cânula de modo que a
marca externa em centímetros na cânula adjacente aos
dentes  anteriores  mostre  21  cm  (mulher)  e  23  cm
(homem).

14. Inflar o balão
15. Para assegurar-se da posição apropriada da cânula:

a. Inspecionar e auscultar os 5 pontos de referência: 1-
região  epigástrica  (confirmar  a  ausência  de
borborigmos indicativos de intubação esofágica); 2-
ápice  do  pulmão  direito;  3-  ápice  do  pulmão
esquerdo;  4-  base  do  pulmão  direito;  5-  base  do
pulmão esquerdo. 

b. Observar  condensação  na  cânula  endotraqueal
durante a expiração. 

c. Escutar  os  ruídos  respiratórios  através  da  cânula
endotraqueal  se  o  paciente  estiver  respirando
espontaneamente. 

d. Obter  um  exame  radiológico  do  tórax  (ponta  da
cânula de 2 a 3 cm acima da carina).

16. Fixar  a  cânula  endotraqueal  com  esparadrapo  ou
dispositivo de estabilização da cânula endotraqueal.

V. ESPECIFICIDADES NA PEDIATRIA
A. Diferenças anatômicas entre adultos e crianças:

1. A laringe é mais cefálica em crianças pequenas do que
em  adultos,  fazendo  com  que  ela  apareça  mais
anteriormente  e  resultando  em  uma  visibilização  mais
difícil durante a laringoscopia, tornando mais difícil a até
mesmo a intubação de rotina.

2. A  pressão  na  cricóide  é  importante  durante  a
laringoscopia por causa da posição da laringe e ajuda a
prevenir aspiração.

3. Em crianças  mais  novas,  a  parte  mais  estreita  da  via
aérea  está  no  nível  da  cartilagem  cricóide  e  não  na
laringe, criando um “balão” anatômico abaixo das cordas
vocais.

4. Em geral, o diâmetro do dedo mínimo aproxima-se do da
cânula endotraqueal de tamanho apropriado. Um recém-
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nascido a termo pode aceitar uma cânula com diâmetro
interno de 3,5 mm.

5. Cânulas  com  balão  são,  por  conseguinte,  geralmente
limitadas para utilização em crianças maiores de 8 anos
(cânula endotraqueal com diâmetro interno maior que 6
mm);  cânulas  sem  balão  são  geralmente  usadas  em
crianças menores.

B. Diferenças técnicas entre adultos e crianças:

1. Posição  da  cabeça:  um  rolo  de  toalha  sob  a  cabeça
geralmente é necessário no adulto para atingir a posição
de  “farejar”.  Um  coxim  sob  os  ombros  é  geralmente
necessário  para  atingir  aquela  posição  de  alinhamento
dos eixos (cavidade oral, laringe e faringe) na criança.

2. Seleção da lâmina do laringoscópio: a escolha de lâmina
reta ou curva é individual; contudo, a maioria não utiliza
lâminas  curvas  em  crianças.  Um  erro  comum  ao  se
intubar  uma  criança  é  escolher  uma  lâmina  muito
pequena.  A  lâmina  deve  ser  longa  o  suficiente  para
alcançar a epiglote.

3. A  profundidade  adequada  da  inserção  da  cânula,  em
centímetros,  pode  ser  estimada  multiplicando-se  o
diâmetro  interno  da  cânula  por  3  (e.g.,  Ø  =  4,0  ;
profundidade de inserção = 12,0 cm).

4. Devem  ser  utilizados  equipamentos  de  tamanho
adequado  (máscara  facial,  laringoscópio,  cânula
endotraqueal, cateter de sucção).

VI. PRECAUÇÕES/COMPLICAÇÕES

A. Hipóxia, hipercapnia durante o procedimento.
B. Comprometimento  cardiovascular  durante  e

imediatamente após o procedimento.
C. Lesão de dentes, lábios e gengiva.
D. Cânula mal posicionada (esôfago, brônquio direito).
E. Lesão faríngea, laríngea, traqueal.
F. Distensão gástrica e aspiração de conteúdo gástrico.
G. Broncoespasmo.

VII. BIBLIOGRAFIA/ LEITURAS SUGERIDAS
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internos / Michael Shunke, Erik Schulte, Udo Schumacher
– Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2007

 www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/070.pdf
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PORTFOLIO DE PROGRESSÃO
DE HABILIDADES

(MODELO)
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Nome do Aluno: _________________________________ Matrícula: ____________

Habilidade esperada: __________________________________________________

Data de início do portfólio: ____ / ____ / ________
Período: _______________

Intervalo (em dias) entre os treinamentos: Mínimo: _________ / Máximo: _________ 
Previsão da aplicação da Avaliação Formativa (UC): __________________________

Data
Assinatura

Professor/Monitor
Observações

Avaliação Formativa:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________ ___ / ___ / ______
Assinatura do Professor

Data
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Data
Assinatura

Professor/Monitor
Observações

Avaliação Somativa:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________ ___ / ___ / ______
Assinatura do Professor

Data

Auto-avaliação:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Avaliação Final: Apto
Inapto

_______________________________ ___ / ___ / ______
Assinatura do Professor

Data
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Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Os portfolios deverão ter o nome do aluno na capa.

2. O cabeçalho de cada prática deverá ser preenchido pelo aluno antes da aula (vide folhas

113 e 114).

3. O professor responsável pela aula deverá assinar o portfolio após o termino da aula.

4. O  aluno  deverá  repetir  o  procedimento  aprendido  na  aula,  três  vezes,  sempre

acompanhado do monitor, com registro no portfolio.

5. A presença na avaliação formativa é obrigatória e deverá ser registrada no portfolio,

através da assinatura do professor, totalizando 05 execuções do procedimento.

6. A  realização  da  avaliação  somativa  prática  só  será  possível  após  a  conferência  do

portfolio. 

7. FICA IMPEDIDO DE REALIZAR A AVALIAÇÃO SOMATIVA TEÓRICA, O ALUNO QUE

NÃO APRESENTAR O PORTFOLIO COMPLETO PARA CONFERÊNCIA.

123



Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período

CRITÉRIOS  E  CRONOGRAMA

Habilidade
Período a ser realizada a aula

prática
Período a ser realizada a

avaliação

Aplicação de medicação IM e SC Primeiro Primeiro

Exame ginecológico e coleta de Papanicolau Segundo Segundo

Exame do aparelho genital masculino / 
cateterismo

Segundo
Segundo

Exame da gestante Quarto Quarto

Exame de próstata e toque retal Quarto Quarto

Atendimento ao RN na sala de parto Quarto Quarto

Mecanismo de parto e assistência ao parto Quarto Quarto

Lavagem Intestinal Quinto Quinto

Cateterismo vesical Quinto Quinto

Punção Lombar Quinto Quinto

Aplicação de medicação inalatória Quinto Quinto

Técnica de ventilação e oxigenação Quinto Quinto

Passagem de sonda gástrica/enteral e seus 
usos

Oitavo
Oitavo (Cirurgia III)

Acesso venoso periférico Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Acesso venoso central: subclávia Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Acesso venoso central: jugular interna Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Acesso venoso femoral Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Drenagem torácica Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Cricotireoidostomia Oitavo Oitavo (Cirurgia III)

Intubação orotraqueal Oitavo Oitavo (Cirurgia III)
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Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período
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Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período

Prática

Com o
profess

or
(aula)

Com o
monitor

até a
formati

va

Intervalo
mínimo e
máximo

entre
treinamen

tos

Período da
somativa

(OSCE final)

Primeiro período

Aplicação de medicação IM e SC 1 3 1 dia Primeiro período

Segundo período

Exame ginecológico e coleta de Papanicolau 1 3 1 dia Segundo período

Exame do aparelho genital masculino 1 3 1 dia Segundo período

Quarto período

Exame de próstata e toque retal 1 3 1 dia Quarto período

Exame da gestante 1 3 1 dia Quarto período

Atendimento ao RN na sala de parto 1 3 1 dia Quarto período

Mecanismo de parto e assistência ao parto 1 3 1 dia Quarto período
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Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período

Prática

Com o
profess

or
(aula)

Com o
monitor

até a
formati

va

Intervalo
mínimo e
máximo

entre
treinamen

tos

Período da
somativa

(OSCE final)

Quinto período

Lavagem Intestinal 1 3 1 dia Quinto período

Técnica de ventilação e oxigenação 1 3 1 dia Quinto período

Aplicação de medicação inalatória 1 3         1 dia Quinto período

Cateterismo vesical 1 3 1 dia Quinto período

Punção Lombar 1 3 1 dia Quinto período
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Portfólio de Progressão – Relação de Práticas para compor OSCE final de cada período

Prática

Com o
profess

or
(aula)

Com o
monitor

até a
formati

va

Intervalo
mínimo e
máximo

entre
treinamen

tos

Período da
somativa

(OSCE final)

Oitavo período

Passagem de sonda gástrica/enteral e seus 
usos 

1 3 1 dia
Oitavo período

(Cirurgia III)

Acesso venoso periférico
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Acesso venoso central: subclávia
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Acesso venoso central: jugular interna
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Acesso venoso femoral
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Drenagem torácica 
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Cricotireoidostomia 
1 3 1 dia

Oitavo período
(Cirurgia III)

Intubação orotraqueal
1 3 1 dia

Oitavo período 
(Cirurgia III)
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