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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Contribuir para que, através da padronização dos procedimentos, todos 
os usuários da Rede Municipal de Saúde tenham acolhimento adequado 
aos padrões de qualidade e humanização. 

A equipe de enfermagem. 
  

 
3. Terminologia 
DAS – Diretoria de assistência à saúde. 
 
4. Diretrizes Normativas 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Receber o paciente com 
necessidade de curativo;  

Enfermeiro 
triagem Ver 5.1 

2 Curativo de Rotina? 
Sim 
 
3 

Nao 
 
5 

Enfermeiro da 
triagem - 

3 
Período noturno ou 
em finais de semana 
e feriados?  

Sim 
 
5 

Não 
 
4 

Enfermeiro da 
triagem - 

4 Encaminhar o paciente para 
Unidade Básica; 

 
FIM 

Enfermeiro 
triagem 

Horário de atendimento da UBS: oriente o 
paciente para procurar a Unidade Básica de 
Saúde de referência. 
OBS. Esta orientação é fundamental para a 
conscientização dos usuários do SUS no 
sentido de que busquem o Acolhimento 
correto, onde será atendido com maior 
agilidade; 

5 Encaminhar para sala de 
curativo; 

 
 

Equipe de 
enfermagem 

Acompanhar o paciente até a sala de curativo, 
onde aguardará atendimento médico ou 
realizará o curativo de rotina; (noturno, finais 
de semana e feriados). 

6 Fazer os preparativos para 
atendimento médico; 

 
 

Equipe de 
enfermagem 

- Trauma aberto: limpeza e anti-sepsia; 
- Trauma fechado: limpeza; 
- Queimaduras: classificar e aguardar médico; 
 

7 Necessita de sutura? 
Não 
  
8 

Sim 
 
9 

Equipe de 
enfermagem - 

8 Proceder conforme 
prescrição médica; 

 
12 

Equipe de 
enfermagem 

Conforme orientação médica, após a 
realização do curativo. Ver 5.2 

9 Sutura simples  
 

Equipe de 
enfermagem 

Preparar instrumental cirúrgico e medicação a 
ser utilizada Ver disposições gerais 5.2.1 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
 

DAS 
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10 Necessita de procedimento 
complexo 

 
 

Enfermeiro e ou 
médico Ver disposições gerais 5.3 

11 Necessita de imobilização?  
Sim 
 
12 

Equipe de 
enfermagem - 

12 Realizar os procedimentos;  
 

Equipe de 
enfermagem/ 

Médico 

Conforme orientação médica. Ver disposições 
gerais 5.3 5.4 e 5.5. 

13 Registrar o atendimento no 
livro de registro; 

 
 

Equipe de 
enfermagem 

Conforme ENF.URG-RG-22-Registro da Sala 
de Curativo. 

14 Organizar o local de trabalho 
e equipamentos. 

 
FIM 

Equipe de 
enfermagem 

Conforme ENF.URG-IT-08-Limpeza e 
Organização da Sala de Curativo. 

 
5. Disposições Gerais 
 
5.1 Atendimento de paciente para curativo 

ONDE COMO 
Sala de emergência 1. Realizar classificação de risco e, quando aplicável, encaminhar para a 

sala de curativo; 
1. Realizar a classificação de risco e dar encaminhamento; Triagem 
2. Encaminhar diretamente para a sala de curativo dependendo da 
situação do paciente. 

 
5.2 Curativo com sutura  
Solicitar para o médico a prescrição de curativo para as UBS/UBSF e prescrever retirada de pontos. 
 
5.3 Encaminhamento do paciente 
5.3.1 Encaminhamento para Cenort 

O que Quem Como 
Ficha de referencia e contra 
referencia 

Médico responsável Solicitar vaga via SAMU 
Preencher com os dados e a clinica do 
paciente; procedimentos realizados. 

Transporte por meios 
próprios  

Paciente Paciente leva em mãos a ficha de referência e 
contra referência para o destino 

 
5.3.2 Encaminhamento para unidade hospitalar 

O que Quem Como 
Disponibilidade de vagas Médico Verificar junto ao setor de regulação (SAMU) a 

disponibilidade de vagas e receber através do 
médico regulador a senha e local disponível 
para encaminhamento do paciente. 

Ficha de Referência e contra 
referência 

Médico Preencher com os dados e a clinica do 
paciente; procedimentos realizados, numero da 
senha,  local de destino e hora. 

Transporte por meios 
próprios  

Paciente Paciente leva em mãos a ficha de referência e 
contra referência para o destino 

Transporte de ambulância 
(suporte básico) 

Socorrista e técnico de 
enfermagem 

Acompanhar o paciente e levam em mãos a 
ficha de contra referência.  

Transporte de ambulância 
suporte avançado 

Socorrista, médico e 
enfermeiro 

Acompanhar o paciente e levam em mãos a 
ficha de referência e contra referência 
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5.4 Outros procedimentos realizados na Sala de Curativos 
Diversos outros procedimentos podem ocorrer na sala de curativos, como por exemplo: drenagem de 
abscesso; retirada de corpos estranhos; limpeza do conduto auditivo e outros. Todos seguem o mesmo fluxo 
apresentado acima. 
 
 
5.5 Técnica de realização de Curativo 
 
- Colocar somente o material necessário a ser utilizado para realização do curativo ( solução fisiológica, 
gaze, esparadrapo, fita adesiva, conjunto com 3 pinças, cobertura previamente escolhida, luvas de 
procedimento, bisturi descartável, recipiente para descarte de material perfurocortante, recipiente para 
material contaminado, cesto de lixo); 
- Explicar ao paciente o que será realizado; 
- Remover o curativo existente;  
- Proceder à limpeza com S.F 0,9%, sobre a lesão; 
- Não provocar atrito desnecessário;  
- Remover todo tecido desvitalizado (necrose, fibrina ou queratose); 
- Aplicar novamente o jato de S.F 0,9%; 
- Secar toda a pele ao redor da lesão; 
- Aplicar cobertura indicada; 
- Ao terminar o curativo: retirar as luvas, lavar as mãos, anotar no prontuário o aspecto da lesão ( tipo de 
secreção, quantidade, característica do tecido) 
- As soluções antissépticas degermantes são contra-indicadas em lesões abertas, pois os tensoativos 
afetam a permeabilidade das membranas celulares, produzem hemólise e são absorvidos pelas proteínas, 
interferindo prejudicialmente no processo cicatricial, interrompendo a síntese do colágeno. 
 
6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS; 
 Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações de risco; 
 Danos permanentes para o usuário; 
 Infecções diversas; 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos; 
 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 


