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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Padronizar as técnicas de avaliação dos Sinais Vitais a fim de otimizar o 
serviço e oferecer uma assistência de qualidade ao usuário. A equipe de enfermagem. 

 
3. Conceito: Os Sinais Vitais (SSVV) são indicadores que determinam o estado usual da saúde do cliente. 
As medidas indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Os Sinais 
Vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do cliente ou de identificar problemas e 
avaliar a resposta do cliente a uma intervenção.  
A verificação dos sinais vitais, pulso, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória deverão 
ser feitas em todo o paciente admitido na Unidade, e pelo menos a cada 3 horas em paciente semicríticos 
que estão em cuidado na estabilização. 
 
4. Diretrizes Normativas:  
 
4.1 Verificação de Temperatura Corpórea 
A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processo do corpo e a 
quantidade de calor perdido para o ambiente. 
 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Selecionar o material de 
verificação;  

Equipe de 
enfermagem 

Termômetro, bola de algodão, álcool 70% e 
luva de procedimento, caneta; 

2 
Selecionar a via de 
verificação da 
temperatura; 

 
Equipe de 

enfermagem 
A verificação pode ser axilar, bucal ou retal; 
Preferencialmente axilar 

3 
Zerar a temperatura 
armazenada no 
termômetro; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Se o termômetro for de mercúrio, abaixar a 
coluna de mercúrio antes de colocar em 
contato com a pele do paciente; 

4 
Realizar desinfecção do 
termômetro;  

Equipe de 
enfermagem 

Antes do uso. fazer a anti-sepsia com 
algodão e álcool 70% do bulbo para o corpo 
Deixar o termômetro diretamente em contato 
com região axilar do paciente diretamente em 
contato com a pele. Orientá-lo a não abrir o 
braço enquanto o termômetro estiver em 
contato com a pele; 
Aguardar o tempo e retirar o termômetro da 
axila do paciente e observar sinais de febre. 
Ver 5.1; 

5 

 
 
 
 
Verificar da temperatura; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Verificar e anotar  a temperatura encontrada, 
na ficha de atendimento do paciente; 

8 
Anti-sepsia final do 
termômetro. 

 
FIM 

Equipe de 
enfermagem 

Após o uso, realizar desinfecção com álcool 
70% e algodão. Armazenar em local seguro. 

 
 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
 

DAS 
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4.2 Verificação de Pressão Arterial 

 
A pressão arterial é a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante sob a pressão do 
coração. O pico máximo da pressão no momento em que a ejeção ocorre é a pressão sistólica. Quando os 
ventrículos relaxam, o sangue que permanece nas artérias exerce uma pressão mínima ou pressão 
diastólica, ela é a pressão mínima exercida contra as paredes arteriais. A pressão arterial reflete as inter-
relações do débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume do sangue, viscosidade do sangue e 
elasticidade da artéria. A unidade padrão para medir a pressão arterial é dada em milímetros de mercúrio 
(mmHg). 
 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Selecionar o material 
necessário;  

Equipe de 
enfermagem 

01 esfigmomanômetro, 01 estetoscópio, 01 par de 
luvas, caneta; 

2 
Selecionar manguito 
apropriado;  

Equipe de 
enfermagem 

De acordo com o tamanho de manguito adequado 
para o paciente, escolha o esfigmomanômetro: 
pediátrico, adulto ou obeso; 

3 

 
 
Posicionar o paciente;  

 
Equipe de 

enfermagem 

Deixar o paciente confortável, deitado ou sentado, 
posicionando preferencialmente no braço esquerdo 
no nível do coração. Virar a palma da mão para 
cima.Expor a extremidade do braço totalmente, 
removendo roupas apertadas, de forma a garantir a 
colocação adequada do manguito; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Com as digitais das extremidades dos dedos, 
palpar a artéria braquial. Com o manquito 
desinflado, colocar a câmara do manguito acima da 
artéria braquial, centralizando as setas marcadas 
no manguito sobre a artéria. Colocar o manguito 
2,5 cm acima do espaço antecubital; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Localize a artéria radial: com os dedos sinta a 
pulsação. Inflar o manguito até desaparecer o pulso 
Realizar estimativas previne falsas leituras baixas; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Desinflar totalmente o manguito e aguardar uns 30 
segundos. Abrir a válvula de escape e certifique 
que a câmara do manguito esteja completamente 
vazia; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Colocar o estetoscópio sobre a artéria braquial e 
insuflar novamente o manguito até o valor 
encontrado no passo acima, acrescentando mais 
30 mmhg.  O posicionamento correto do 
estetoscópio na fossa antecubital (artéria braquial) 
garante uma melhor recepção sonora; 

 
Equipe de 

enfermagem 

Desinflar lentamente o manguito e auscultar os 04 
Korotkoff. Observe no manômetro o ponto que da 
escuta a pressão sistólica e diastólica (ver 5.2); 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciar a verificação. 

 
FIM 

Equipe de 
enfermagem 

Anotar o primeiro e o último Korotkoff, que 
correspondem a pressão sistólica e a diastólica, 
respectivamente. Anotar valor encontrado na ficha 
de atendimento do paciente. 
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4.3. Verificação de Frequência Cardíaca 
 
O conceito pulso é o nome que se dá à dilatação pequena e sensível das artérias, produzida pela corrente 
circulatória. Toda vez que o sangue é lançado do ventrículo esquerdo para a aorta, a pressão e o volume 
provocam oscilações ritmadas em toda a extensão da parede arterial. 
A avaliação do pulso determina o estado geral da saúde cardiovascular e a resposta do organismo a outros 
desequilíbrios. Quando se está avaliando a frequência cardíaca do paciente é necessário não apenas 
observar a quantidade dos batimentos, mas sim, o ritmo e a força desses batimentos. 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Preparar os materiais para o 
procedimento  

Equipe de 
Enfermagem Caneta e relógio. 

2 
 

Preparar o paciente  
Equipe de 

enfermagem 

Colocar o paciente deitado ou sentado, em 
repouso e solicitar que o mesmo não se 
movimente durante o monitoramento. 

3 

Localizar a artéria para 
verificação do pulso 

 
Equipe de 

enfermagem 

Com o dedo médio e indicador.Os locais 
mais indicados são artéria temporal, 
femoral, radial, carótida, braquial, dorsal do 
pé, ulnar, poplíteo. 

4 

 
Contar a pulsação  

 
Equipe de 

enfermagem 

Com as pontas dos dedos identificar as 
características dos batimentos, durante 01 
minuto, observando outras características, 
como amplitude, ritmo.  Ver 5.3. 

5 Registrar o valor encontrado.  
FIM 

Equipe de 
enfermagem Na ficha de atendimento do paciente. 

 

4.4. Verificação de Frequência Respiratória 
 
A respiração é o mecanismo que o corpo usa para troca dos gases entre a atmosfera e o sangue e entre o 
sangue e as células. Este movimento envolve ventilação (a movimentação de gases para dentro e fora dos 
pulmões), difusão (a movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias) e 
perfusão (a distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos e a partir dele). A avaliação da 
ventilação é dada pela frequência, profundidade e ritmo da respiração. Já a difusão e a perfusão são 
determinadas pela saturação de oxigênio. 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Preparar o material necessário;  
Equipe de 

enfermagem Relógio e caneta; 

2 Manter o paciente em posição 
confortável;  

Equipe de 
enfermagem 

È necessária a visualização perfeita do 
tórax; 

3 
Observar o ciclo respiratório 
completo;  

Equipe de 
enfermagem 

Uma inspiração e uma expiração. Observe 
o ritmo do ciclo ventilatório. A respiração 
normal é regular e ininterrupta. Não 
confunda suspiro com ritmo regular. Ver 
5.4; 
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4 

 

 

Contar os movimentos 
respiratórios.  

Equipe de 
enfermagem 

Durante 01 minuto, observando as 
possíveis alterações. Observar a 
profundidade das respirações e grau de 
movimentação da parede torácica, 
enquanto estiver contando a frequência.  
OBS. Se necessário colocar a mão no 
pulso do paciente a fim de disfarçar a 
observação, como se estivesse verificando 
a frequência cardíaca. 
 Ver 5.4. 

5 Registrar o valor encontrado.  
FIM 

Equipe de 
enfermagem 

Registrar o valor encontrado na ficha de 
atendimento do paciente. 

 
5. Disposições Gerais 
 
5.1 Valores de Referências de Temperatura Corpórea 

 

Valores Normais de temperatura: 
● Axilar: 35.5 a 37º C 

 
Sinais de Febre: 

● Leve ou Febrícula: até 37.4ºC 
● Febre : 38 a 39ºC 
● Pirexia 39 a 40º C 

 
Sinais de Hipotermia : > 34º C 

 
Temperatura Axilar em pediatria  

 Normal: 35,8 a 37,0ºC 
 Febrícula: 37,1 a 37,5 ºC 
 Hipertermia: Acima de 37,8ºC 
  

FONTE: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
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5.2 Valores de Referência para Pressão Arterial 
 

Classificação Pressão sistólica 
(mmHg) 

Pressão diastólica 
(mmHg) 

Ótima  < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe ¹ 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 

¹ Pressão normal-alta ou pré-hipertensão. 
 
OBS: observar padrões que alteram a pressão, como por exemplo: idade, stress, sexo, variações do 
ambiente, medicações, atividades físicas, peso e tabagismo. 

FONTE: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq Brás Cardiologia 2010;95(1-51) 
 

b) Valor de Referência Pediátricos: 
 

Grupo PA Sistólica PA Diastólica  
Recém nascido (0 a 6 semanas) 74 – 100 mmHg 50-68 mmHg 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 84-106 mmHg 56-70 mmHg 
Criança (01 a 02 anos) 96-112 mmHg 50-70 mmHg 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 96-112 mmHg 64-70 mmHg 
Escolar (06 a 13 anos) 104-124 mmHg 64-80 mmHg 

 
 
5.3 Valores de Referências da Frequência Cardíaca 

● Adolescente: 80 - 100 bpm 
● Adulto: 60 -80 bpm 
●  

FONTE: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
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a) Valores de Referências da Frequência Cardíaca em Pediatria 
 

Grupo FC 
Recém nascido (0 a 6 semanas) 120 a 160 bpm 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 80 a 140 bpm 
Criança (01 a 02 anos) 80 a 130 bpm 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 80 a 120 bpm 
Escolar (06 a 13 anos) 60 a 100 bpm 

 
Quando se avalia o pulso, podem ser encontradas algumas anormalidades, como por exemplo: 

● Taquicardia: é a frequência cardíaca anormalmente elevada, acima de 100 bpm em adultos; 
● Bradicardia: é a frequência lenta, abaixo de 60 bpm em adultos. 

 
Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada pulso ou batimento cardíaco; 

● Pulso filiforme: fraco, débil: termos que indicam redução da força ou volume do pulso periférico; 
● Pulso irregular; quando os intervalos entre os pulsos são irregulares; 
● Pulso discrótico: impressão de dois batimentos. 

 
 

5.4 Valores de referência da frequência Respiratória: 
 

a) Valores de Referência Respiratória : 
 

 Adulto: 15 a 20 rpm 
 

FONTE: Urgência e emergência/Marcio Neres dos Santos – 1ª Ed- Porto Alegre: Moriá, 2012. 
 
b) Valores de Referências da Frequência Respiratória em Pediatria  
 

Grupo FR 
Recém nascido (0 a 6 semanas) 30 a 50 rpm 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 20 a 30 rpm 
Criança (01 a 02 anos) 20 a 30 rpm 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 20 a 30 rpm 
Escolar (06 a 13 anos) 12 a 20 rpm 

 
Quando avaliamos a frequência respiratória podemos encontrar algumas alterações, como por exemplo: 

 Dispnéia: Termo que caracteriza a dificuldade de respiração; 
 Bradpnéia: A frequência respiratória é regular, porém anormalmente lenta; 
 Taquipnéia: A frequência respiratória é regular, porem anormalmente rápida; 
 Hiperpnéia: A respiração é difícil, com profundidade e frequência alterada; 
 Apnéia: A respiração cessa durante vários segundos; 
 Hiperventilação: A frequência e profundidade da respiração são aumentadas; 
 Hipoventilação: A frequência respiratória é normalmente lenta e a profundidade da 

respiração esta deprimida; 
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 Respiração de Cheyne-Stokes: A frequência e velocidade da respiração são irregulares, 
caracterizado pela alternação de período de apnéia e hiperventilação. O ciclo respiratório 
começa com respiração lenta e superficial que aumenta gradualmente a uma frequência e 
profundidade anormais. O padrão se reverte, a respiração se torna lenta e superficial, 
chegando ao clímax com uma apnéia antes do recomeço de respiração; 

 Respiração de Kussmaul: A respiração é normalmente, regular e de alta frequência; 
 Respiração de Biot: A respiração é anormalmente superficial para duas ou três respirações 

seguidas de um período irregular de apnéia. 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Danos permanentes para o usuário; 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 


