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OBJETIVO: Prevenir hipoxemia. 

RESPONSÁVEIS: Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 
Realizar o exame 
primário 

 Médico/ enfermeiro/ 
Técnico de enfermagem 

Aplicar POP 11 (Avaliação inicial ao paciente); 
 

2.  
Definir necessidade 
de oxigenoterapia 

Médico/Enfermeiro/Téc. 
de enfermagem 

Avaliar vias aéreas e necessidade de controle manual. 
Avaliar padrão respiratório: frequência ventilatória, 
expansibilidade torácica e sinais de desconforto 
respiratório e saturação de oxigênio conforme POP 11 
(Avaliação inicial do paciente) e IT 21 (monitorização 
da saturação de oxigênio);  
 Se PCR aplicar IT 32 (Ressuscitação cardiopulmonar 
no suporte avançado de vida) ou IT 33 (Ressucistação 
cardiopulmonar no suporte básico de vida). 

3. Posicionar o paciente Equipe 

Manter o paciente em decúbito dorsal e cabeceira 
rebaixada se Rebaixamento Nível de Consciência  
(considerar coxins em crianças - até 1 ano de idade: 
coxim em tronco; crianças maiores coxim occipital se 
necessário), caso contrário manter o paciente em 
cabeceira elevada 30° e/ou posição de conforto; 
Se trauma aplicar imobilização da coluna em prancha 
rígida, com imobilização cervical. 

4. 
Aplicar 
oxigenoterapia 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de enfermagem 

Aplicar oxigenoterapia de acordo com a aplicação do 
POP 11 (Avaliação Inicial do paciente) e Anexo I. 

5. 
Solicitar apoio se 
necessário 

Enfermeiro/ 
Técnico de 
enfermagem/Condutor 

Se equipe intermediária ou básica avaliar necessidade 
de intervenção avançada e solicitar via rádio apoio 
e/ou autorização para deslocamento até unidade de 
saúde mais próxima. 
 

6. Aferir sinais vitais  
Médico/ 
Enfermeiro/ 
 técnico de enfermagem 

Conforme IT 23 (Verificação dos sinais vitais) e IT 21 
(monitorização da saturação de O2), atentando para 
FR, sinais de hipóxia e choque. 

7. 
Reavaliar padrão 
ventilatório 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de enfermagem 

Verificar sinais de melhora ou piora após terapia 
implementada; 
Verificar se o paciente está adaptado ao dispositivo 
escolhido. Nas viaturas de suporte intermediário e 
básico, se houver alterações no padrão ventilatório 
comunicar ao médico regulador. 

8. 
Realizar contato com 
a central de 
regulação 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de enfermagem 

Realizar contato telefônico com médico regulador 
informando a situação inicial do paciente e resultados 
obtidos após intervenção terapêutica. 

9. Definir destino Médico regulador 
Avaliar a situação apresentada e verificar qual o 
melhor destino para o paciente. 

10. Transferir o paciente Equipe 

Realizar o transporte com o paciente devidamente 
monitorizado de acordo com IT 21 (monitorização da 
saturação de oxigênio) e IT 22 (monitorização 
cardíaca) quando houver risco para ou instabilidade 
hemodinâmica (equipe avançada); 
Realizar deslocamento de acordo com IT 13 
(Deslocamento da viatura). 

11. 
Passar o caso à 
equipe da unidade de 
destino 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de enfermagem 

Seguir IT 16 (Passagem de caso do paciente no 
destino). 

12. Organizar a unidade Equipe 

De acordo com a IT 03 (Reposição de material na 
viatura); 
Realizar limpeza concorrente ou terminal de acordo 
com a necessidade e IT 05 (Limpeza concorrente da 
viatura) e 06 (Limpeza terminal da viatura). 
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