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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Padronizar as técnicas de avaliação e mensuração da Saturação de 
Oxigênio a fim de otimizar o serviço e oferecer uma assistência de 
qualidade ao usuário. 
 

A equipe de enfermagem. 

 
3. Terminologia 
DAS – Diretoria de Assistência a Saúde 
 
4. Diretrizes Normativas  

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Separar os materiais 
necessários;  

Equipe de 
Enfermagem 

Oxímetro de pulso, acetona ou removedor de 
esmalte e caneta; 

2 Orientar o usuário quanto a 
realização do procedimento;  

Equipe de 
Enfermagem 

Explicar a técnica que será realizada a fim de  
promover a colaboração do mesmo e 
aumentar a confiança; 

3 Determinar o local apropriado 
para colocação do sensor ;  

Equipe de 
Enfermagem 

Escolher extremidade do dedo ou lobo 
auricular. O sensor necessita de um leitor 
vascular pulsante para identificar as moléculas 
de hemoglobina que absorvem a luz emitida; 

4 

Posicionar o usuário 
confortavelmente, apoiando o 
braço, quando optar pelo dedo 
como local de monitoramento; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Colocar o paciente em posição confortável e 
solicitar que respire normalmente. Em caso de 
presença de esmalte nas unhas, realize a 
remoção; 

5 Colocar a sonda;  
Equipe de 

Enfermagem 

Se houver tremores utilize o lóbulo auricular 
como local de monitoramento; o local não 
pode apresentar umidade; 

6 Prender a sonda sensorial para 
monitoramento;  

Equipe de 
Enfermagem 

Caso a extremidade da sonda não possua 
presilha, prenda a sonda com esparadrapo na 
pele do paciente; 

7 Ligar o oxímetro;   
Equipe de 

Enfermagem 

Ativando a força elétrica, observando a forma 
da onda e intensidade do pulso no visor. 
 Observar a frequência da pulsação do 
oxímetro com a pulsação radial do cliente. 
Caso apresentem diferenças verificar o 
posicionamento correto do sensor (ver 4.1); 

8 Manter o sensor no local;  
Equipe de 

Enfermagem 

Ate que a leitura do oxímetro atinja um valor 
constante esse período pode variar de 10 a 30 
segundos, dependendo do local selecionado; 

 9 Verificar os valores mensurados 
e anotar. 

 
FIM 

Equipe de 
Enfermagem 

Anotar valor encontrado na ficha de 
atendimento do paciente. 

 
 
5. Disposições Gerais 
A saturação de oxigênio visa avaliar os processos respiratórios de difusão e perfusão. A circulação 
sanguínea nos capilares pulmonares fornecem hemácias para fixação do oxigênio. Depois que o oxigênio se 
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difunde dos alvéolos para circulação pulmonar, a boa parte deles fixam a moléculas de hemoglobina 
oxigenadas nas hemácias.  

O Oxímetro de pulso permite a aferição indireta da saturação de oxigênio, é uma sonda que possui um diodo 
emissor de luz (LED) que emite ondas de luz que são absorvidas por hemoglobinas oxigenadas e 
desoxigenadas; e um fotodetector que detecta as diferenças de absorção de luz e assim o oxímetro calcula 
a saturação de pulso (SpO2).  

Valor de Referência: 

 Saturação Normal: >95%. 

Fatores que interferem a determinação da Saturação de Oxigênio de Pulso: 

 Fontes externas de luz interferem na habilidade do oxímetro de processar a luz refletida; 
 Monóxido de carbono (causado pela inalação de fumaça ou envenenamento) eleva artificialmente a 
SPO2 por absorver luz; 
 A icterícia e a movimentação do cliente pode interferir na capacidade do oxímetro de processar a luz 

refletida; 
 Esmaltes e unhas artificiais interferem na absorção da luz e na habilidade do oxímetro em processar a 

luz refletida; 
 A hipotermia devido a diminuição da circulação sanguínea periférica; 
 A administração de vasoconstritores diminuem o volume do pulso periférico; 
 A hipotensão e débito cardíaco diminuído diminuem a circulação sanguínea para as artérias; 
 Edema altera a pulsação arterial. 
 

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. 

 
 

 


