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OBJETIVO: Obter dados quali-quantitativos dos sinais vitais do paciente. 

RESPONSÁVEIS: Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Explicar o 
procedimento  

Equipe 
Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante, 
com o objetivo de auxiliar na colaboração do paciente 
durante o procedimento,quando possível. 

02. Posicionar o paciente Equipe 
Paciente sentado ou decúbito dorsal, pernas 
descruzadas, dorso recostado na cadeira, cama ou maca. 

03. 
Separar o material 
necessário 

Equipe 
Estetoscópio, aparelho de pressão arterial, termômetro 
clínico e relógio. 

04. 
 
 
 

 

Aferir a frequência 
respiratória 
 
 
 

 

Equipe 

Frequência respiratória: 
Não comunicar ao paciente consciente que será realizada 
a verificação da frequência ventilatória, visando não 
induzi-lo a aumentar ou diminuir a sua freqüência; 
Durante 30 segundos verificar a expansibilidade e 
frequência da ventilação (o ciclo respiratório compreende 
a inspiração e a expiração) mantendo a mão no pulso do 
paciente; 
Frequência respiratória em crianças: 
Verificar a respiração antes dos outros sinais vitais em 
decorrência das alterações provocadas pelo choro; 
Expor o tórax e contar as incursões respiratórias; Verificar 
a respiração durante 1 minuto nos lactentes e pré –
escolares, 30 segundo nos escolares; 
Observar dificuldade respiratória, presença de secreção. 
Observar se a respiração é abdominal ou torácica, 
regularidade e uso de musculatura acessória. 

05. Aferir pulso Equipe 

Pulso: 
Com os dedos médio e indicador palpar preferencialmente 
a artéria radial em adultos e crianças e a artéria braquial 
em lactentes. 
O pulso apical ou umbilical será verificado em recém 
nascidos.  
Verificar a presença do pulso, ritmo, amplitude e 
frequência no período de 60 segundos. 
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06. 
Aferir a pressão 
arterial 

Equipe 

Pressão arterial: 
O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto 
médio do esterno ou quarto espaço intercostal), livre de 
roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima 
e o cotovelo ligeiramente fletido; 
selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. **  
Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm da fossa 
cubital; 
Centralizar o meio da parte compressiva do manguito 
sobre a artéria braquial; 
Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do 
pulso radial. Colocar a campânula ou o diafragma do 
estetoscópio, sem compressão excessiva, sobre a artéria 
radial na fossa ante cubital. 
Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível 
estimado da pressão sistólica. 
Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg 
por Segundo); 
Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro 
som (fase I de Korotkoff), que é fraco seguido de batidas 
regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade da 
deflação; 
Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos 
sons (fase V de Korotkoff). 
Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som 
para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à 
deflação rápida e completa; 
Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar 
a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de 
Korotkoff) e anotar os valores da sistólica/diastólica/zero. 

07. Aferir a temperatura Equipe 
Aplicar termômetro na região axilar até sinal sonoro do 
termômetro digital. 

08. Informar ao paciente Equipe 
Se oportuno informar os valores obtidos para o paciente  
e ou acompanhante. 

09. 
Anotar os valores 
obtidos 

Equipe 
Registrar os valores dos sinais vitais obtidos na ficha de 
atendimento (RG 01, RG 02, RG 03). 

10. 
Higienizar os 
equipamentos 

Equipe 
Proceder a higienização dos equipamentos utilizados com 
Álcool 70%. 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

DEZ/2010 

Revisado por: 
Colegiado e Supervisão SAMU 

AGO 2018 

Aprovado por: 
Serviço de Enfermagem 
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Anexos 

DIMENSÕESS DA BOLSA DE BORRACHA PARA DIFERENTES CIRCUNFERÊNCIAS DE BRAÇO EM 
CRIANÇAS E ADULTOS 

Denominação do 
manguito 

Circunferência do 
braço (cm) 

Bolsa de borracha (cm) 

Largura Comprimento 

Recém-nascido ≤ 10  4 8 

Criança 11-15 6 12 

Infantil 16-22 9 18 

Adulto pequeno 20-26 10 17 

Adulto 27-34 12 23 

Adulto grande 35-45 16 32 

FONTE: VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão 

 

FREQUENCIA VENTILATORIA 

Adulto 
12 A 20 RPM 

< 1 ano 30 A 60 RPM 

1 a 3 anos 24 A 40 RPM 

Pré-escolar (4 a 5 anos) 22 A 34 RPM 

Escolar (6 a 12 anos) 18 A 30 RPM 

Adolescente (13 a 18 anos) 12 A 16 RPM 

FONTE: PALS-2006 E ACLS 2010. 

 

FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 
Acordado Durante o sono 

Adulto 
60 A 80 bpm ------------- 

Recém-nascido a 3 meses 85 A 205 bpm 80 a 160 bpm 

3 meses a 2 anos 100 A 190 bpm 75 a 160 bpm 

2 a 10 anos 60 A 140 bpm 60 a 90 bpm 

> 10 anos 60 A 100 bpm 50 A 90 bpm 

FONTE: PALS-2006 E ACLS 2010. 

 


