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Introdução  

 

O coração atua como bomba hidráulica - envia o sangue oxigenado aos tecidos para cobrir as 

necessidades metabólicas e recolhe o sangue rico em CO2 com os produtos do metabolismo 

celular para que sejam eliminados do organismo. 

 

A sincronicidade das contrações das fibras musculares cardíacas é que resulta na eficácia da 

bomba. 

 

A fonte de energia para esta atividade contrátil é a energia elétrica, e cada fibra cardíaca se 

comporta como um gerador elétrico - transforma a energia química gerada pelas trocas de 

íons na membrana celular em energia elétrica que é transformada em energia mecânica 

usada na contração celular. 

 

Sarcolema é a membrana que envolve a célula cardíaca e que pode estar em estado de 

repouso elétrico ou polarizada, ou em estado de despolarização. Entre essas duas fases há a 

repolarização.  
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DEFINIÇÃO DE  ECG 
 

Registro da  atividade  elétrica  do  coração através  de  ondas. As  funções  do  ECG são 

monitorização de  distúrbios  cardíacos no  ritmo  e  condução., diagnosticar  isquemia  ou  

infarto, dilatação das  câmaras  cardíacas, desequilíbrio hidroeletrolíticos e toxicidade por  

fármacos  ou  outras  substâncias.  

 

As  derivações   são os locais do corpo  onde  são  fixados  os  eletrodos para  a  captação  do   

estímulo  elétrico, registrando a  diferença  de potencial entre  dois  pontos da superfície  

corporal.  

 

As derivação  são  bipolares periféricas  e precordiais.   

 

Bipolares Periféricas: o  eletrocardiograma  é   registrado  por  meio de   dois  eletrodos 

localizados nos  diferentes lados do  coração, nesse  caso nos membros.  

 

São: DI, DII, DIII, AVR (lado  direito), AVL ( lado esquerdo)  e  AVF ( perna esquerda). 

Derivações  precordiais  são  registros obtidos  através  da conexão de  eletrodos diretamente  

sobre  a  parede  torácica. Esse  eletrodo está conectado ao terminal  positivo do 

eletrocardiógrafo e o  terminal  negativo está  conectado por  resistências  elétricas  ao  braço 

esquerdo, direito e  perna  esquerda  ao mesmo  tempo.  
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COMO POSICIONAR ELETRODOS DE ECG COMO UM EXPERT 

Imagine um cenário de emergência em que um paciente com suspeita de problemas cardíacos 

é levado às pressas ao pronto-socorro. Todo mundo está em pânico, a sala de 
emergência está cheia de pacientes. Como o paciente se queixa de dores no peito, o residente 
de plantão pede um ECG de 12 derivações para fazer agora mesmo. Você é o único 
profissional de enfermagem disponível, uma vez que todos os outros colegas estão ocupados 
demais com outros pacientes. Você pega a máquina de ECG (eletrocardiógrafo é o nome 
correto, OK?) e olha para as diferentes cores que estão ali sua na frente. Como você vai fazer 
isso? Qual é a maneira mais fácil de lembrar-se de posicionar os cabos corretamente? 

Para um ECG de 12 derivações, existem 10 fios em uma máquina de ECG que estão ligados a 

partes específicas do corpo, especificamente, 6 eletrodos no peito (denominados eletrodos 
precordiais) e quatro eletrodos nos membros (os chamados eletrodos periféricos). 

Estes 6 eletrodos torácicos são denominados eletrodos V e são numerados de V1-V6. Tais 

eletrodos devem estar posicionados em posições específicas na caixa torácica. 

V1 deve ser posicionado no quarto espaço intercostal, na margem 

direita do esterno. 

V2 deve para ser colocado no quarto espaço intercostal, à esquerda 

do esterno. 

V3 deve ser posicionado entre V2 e V4. 

V4 deve ser então posicionado no 5º espaço intercostal, na linha 

hemiclavicular. 

V5 na linha axilar anterior, no mesmo nível que V4. 

Por último, V6 é deve ser colocado na linha axilar média, ao mesmo 

nível que V4 e V5. 
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Outra maneira de posicionar com precisão os eletrodos é primeiro identificar o “ângulo de 

Louis”, ou “ângulo esternal”, que pode ser encontrado quando você coloca os dedos 
suavemente na base de sua garganta em uma posição central e, movendo os dedos para baixo, 
pode sentir a parte superior do esterno. Em seguida, continue a mover os dedos para baixo até 
sentir um nódulo ósseo, que é o “ângulo de Louis”. 

A partir de então, mova os dedos para a direita e você vai sentir uma diferença entre as 

costelas. Essa lacuna é o 2º espaço intercostal. A partir desta posição, passe os dedos para 
baixo em toda a próxima costela (3º espaço intercostal logo abaixo). Passe para a próxima 
costela e mova os dedos para o espaço abaixo dela. O espaço no qual que você está é o 4º 
espaço intercostal. No ponto onde este espaço encontra o esterno é a posição de V1. 

Faça novamente estes movimentos, mas desta vez para a esquerda. Onde este espaço 

encontra o esterno (no 4º espaço intercostal) é a posição de V2. 

A partir desta posição, deslize os dedos para baixo ao longo da próxima costela e você estará 
no 5º espaço intercostal. Olhe para o tórax do paciente e identifique a clavícula esquerda. A 
posição para V4 está no 5º espaço intercostal, na linha do meio da clavícula (linha 
clavicular média). 

V3 fica a meio caminho entre V2 e V4. 

Siga o 5º espaço intercostal à esquerda até que seus dedos estejam imediatamente abaixo 

do início da axila, onde você vai posicionar V5. 

Siga esta linha do 5º espaço intercostal um pouco mais até que você esteja imediatamente 

abaixo do ponto central da axila esquerda, (linha axilar média). Esta é a posição para a V6. 

Para as conexões periféricas, os eletrodos RA (braço direito – VERMELHO) e LA (braço 
esquerdo – AMARELO) devem ser colocados em qualquer lugar entre o punho e o cotovelo. Os 
eletrodos RL (perna direita – PRETO) e LL (perna esquerda – VERDE) devem ser posicionados 
em qualquer lugar acima do tornozelo e abaixo do torso. 
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Para ajudá-lo a lembrar-se isso facilmente, imagine que o paciente é brasileiro e torce para o 

Flamengo: a bandeira do Flamengo ocupa o lado direito do paciente e a bandeira da seleção 
brasileira ocupa o lado esquerdo do corpo do paciente, com as cores mais claras sempre na 
parte de cima. 
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É muito importante que as derivações sejam posicionadas corretamente, tendo em vista que a 
colocação incorreta pode levar a um falso diagnóstico de infarto ou alterações negativas no 
ECG. No entanto, esta tarefa não deve ser uma questão complicada quando se sabe a técnica 
para se lembrar facilmente. 

Então, agora que você sabe como, vá em frente com confiança e posicione os eletrodos para 

o ECG como um expert! 
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REGISTRO  DO ECG 

 
 

Registrado em papel milimetrado na  direção vertical 1 mm =0,1 mV, direção  horizontal 1 

mm = 0,04 s e velocidade  do papel 25 mm/s.  

  
Ondas eletrocardiográficas 

 

Onda P 

  
Caracterizada  pela  despolarização atrial. Pode  apresentar  hipertrofia ou dilatação atrial se  

apresenta-se  apiculada ou alargada. Alterações  na  sua  morfologia  ( forma)  como  

inversão pode  indicar  que o  estimulo elétrico para  a  contração  cardíaca  não  vem do nó 

sinusal e  sim  de   outro  estímulo.  A onda  P  é  antes  do complexo QRS, tem amplitude de 

2  a 3 mm e  duração  de 0,06 a 0,12 s, deflexão positiva  em DI, DII e  AVF  e negativa em 

AVR.  

 

Complexo QRS 

 
Caracterizado pela  despolarização do ventrículo. É  composto por   três  deflexões  QRS que 

variam de  tamanho. Onda Q deflexão negativa, onda  R  positiva ( precedida ou não pela  

onda Q), onda  S  pode  aparecer ou não  e  ser precedida  pela onda Q.  A  duração do  

complexo QRS  é  menos que  0,12 s. O complexo QRS  é  positivo em DI, DII, DII, AVL, AVF, 

V4, V6. Negativa em AVR, V1, V2 e bifásico em V3.  
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Onda  T  

  

Não  representa a  atividade  cardíaca mas, reflete  a  repolarização (  repouso) do músculo 

ventricular. Se  essa  onda  for  alta, apiculada ou cônica  pode  indicar  lesão ou miocárdica ou 

desequilíbrios eletrolíticos ( hipercalemia), se invertida em DI, DII, AVF, ou V2 a V6 pode 

representar isquemia  miocárdica.  

 

Intervalo  PR  

 

Representa  o tempo que o impulso  elétrico leva  para  atingir os  ventrículos  a  partir  da  sua  

origem no  nó sinusal. A duração  é  de 0, 12 a  0,20 s. Duração  menor que  0,12 s indica que 

o impulso não se  originou no  nó sinusal.  

 

Intervalo ST 

 

Compreende o período ente o  fim da  despolarização e o inicio da  repolarização do músculo 

ventricular. Quando  está  supra ou infradesnivelado pode indica  hipóxia ( deficiência de  

oxigênio).  

 

 
 

COMO REALIZAR O  ECG 

 

Junte os  equipamentos necessários, explique o  procedimento ao paciente e responda  suas  

indagações, deite o  paciente  em decúbito dorsal, garanta privacidade do  paciente, oriente o 

paciente  a respirar normalmente  e  não  falar durante o exame, posicione os  eletrodos 

periféricos  e  precordiais, observe  o papel e certifique-se que  está em boa qualidade  e 

entregue o exame ao  paciente.  

 

Cateterismo Cardíaco 

 

Consiste na introdução de cateteres nas veias ou artérias periféricas e na manipulação destes 

com a finalidade de levar sua ponta até determinadas porções das cavidades cardíacas e vasos. 

É um exame diagnóstico invasivo utilizado para diagnosticar DAC, avaliar a permeabilidade da 

artéria coronária, determinar a extensão da aterosclerose e determinar se procedimentos de 

revascularização podem ser benéficos para o paciente. 
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A cineangiocoronariografia consiste na filmagem de imagens obtidas com a injeção 

de contraste radiológico. O cateterismo cardíaco e a cineangiocoronariografia perfazem hoje 

um dos principais métodos diagnósticos invasivos. 

 

Indicações 

 Elucidar o quadro clínico do paciente com DAC diagnosticada ou suspeita; 

 Pacientes com angina estável, instável, cirurgia cardíaca prévia, problemas 

valvulares, cintilografia e testes ergométricos com isquemia miocárdica, cardiopatias 

congênitas e outros. 

 EMERGÊNCIA: Infarto agudo do miocárdio 

 

Vias  de  acesso  do cateterismo e  cineangiocoronariografia 

Punção femoral                  

Punção braquial 

Punção radial 

Dissecção braquial 

 

A decisão da via de acesso depende de três fatores: 

1) A preferência do médico e/ou do paciente 

2) O uso de anticoagulantes  

3) A presença de doença vascular periférica 

                                                                                               RIBEIRO, 2008 

 
 

O cateterismo  cardíaco pode  ser do  lado direito e do lado esquerdo. O trajeto que  o cateter  

faz  do lado  direito: acesso  venoso, veia cava, lado direito do coração, e ateria pulmonar. 

Trajeto do cateter no lado esquerdo: acesso arterial, aorta, óstio da  artéria coronária e 

ventrículo esquerdo.  

 

PREPARAÇÃO  PARA O  EXAME – CATETERISMO CARDÍACO 

 

Jejum  mínimo de  8  horas, tricotomia, acesso periférico, monitorização. Atenção para  

alergias com iodo e  em nefropatas por conta do contraste. Para diabéticos suspender 

metformina e  glifage por  3 dias  antes  e  2  dias  depois. Para  pacientes em  uso de 

marevam suspender  3 dias  antes.  
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CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM antes  da  realização do cateterismo cardíaco 

 

Instruir o paciente a jejuar, geralmente por 8 a 12 h, antes do procedimento; informar sobre a 

duração esperada do procedimento,  e que é necessário permanecer deitado sobre a mesa 

rígida por pelo menos 2h;  informar  ao paciente sobre  as  possíveis  reações  ao uso  de 

contraste, posicionar o  paciente, preparar  material e  auxiliar  o médico.  

 

Cateterismo cardíaco direito 

 

Geralmente, precede o cateterismo cardíaco esquerdo. Envolve a passagem do cateter para 

dentro do AD, VD, artéria e arteríola pulmonares. Os níveis de pressão e de saturação de 

oxigênio de cada uma dessas áreas são obtidas e registradas. As  complicações  do cateterismo  

direito incluem: arritmias  cardíacas, espasmo venoso, infecção no local da  inserção, 

perfuração cardíaca e parada  cardíaca.  

 

Cateterismo cardíaco esquerdo 

 

É realizado para avaliar a permeabilidade das artérias coronárias e a função do VE e das valvas 

mitral e aórtica. As complicações potenciais incluem arritmias, perfuração do coração ou dos 

grandes vasos e embolização sistêmica. 

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM após o  cateterismo 

 

Observar o local do acesso  quanto a presença  de  hematomas, informar a enfermeira  

sangramentos, solicitar que  a  enfermeira  cheque os pulsos periféricos após o procedimento.  

Orientar ao paciente a  informar  dor  torácica de  inicio  súbito.  Manter  o  paciente em 

repouso no leito por  4 a  6 horas após o  procedimento.  

 

 
ECOCARDIOGRAMA 

 

Exame ultrassonográfico não invasivo usado para medir as câmaras  cardíacas e examinar o 

tamanho , formato e contração,  em como  sinais de  obstrução.  

 

ECOCARDIOGRAFIA  TRANSTORÁCICA 

 

Envolve a transmissão de ondas sonoras de alta frequência para dentro do coração através da 

parede torácica e o registro dos sinais de retorno. Utiliza-se um transdutor que capta os ecos, 

converte-os em pulsos elétricos e os transmite para exibição em um osciloscópio e para registro 

em um vídeo. 
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Indicações para  a  Ecocardiografia Transtorácica  

 

Diagnóstico de derrames pericárdicos; Determinação do tamanho dos compartimentos e da 

etiologia dos sopros cardíacos; Avaliação da função das valvas cardíacas; Avaliação do 

movimento da parede ventricular; 

 

CUIDADOS DE  ENFERMAGEM 
 

Informar  para  o paciente sobre  a necessidade  do procedimento, aplicar  gel auxiliando o 

médico, pedir para o paciente virar  de  um lado para outro  periodicamente e prender  a  

respiração. 

 

 
ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA 

 

Ultrassonografia associada à endoscopia, para obter uma visão mais nítida das estruturas 

cardíacas. Um agente anestésico tópico e sedação moderada são usados durante o 

procedimento. Assim que o paciente sentir-se confortável, o transdutor é inserido pela boca e 

segue até seu posicionamento no esôfago. As indicações  são: doença valvar, endocardite, 

cardiopatia  congênita, trombos intracardíacos e tumores  cardíacos. As  complicações  são  

incomuns mas  pode ocorrer  broncoespasmo, depressão respiratória, resposta vagal e 

perfuração  esofágica.  
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EXAMES DIAGNÓSTICOS 

EM DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS 
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EXAME DE  ESCARRO 

 

O exame de escarro detecta bactérias ou fungos que podem causar infecções nos pulmões ou 

vias respiratórias. A expectoração é um líquido espesso produzido nos pulmões e vias 

respiratórias que é eliminada com a tosse. Para fazer o exame de escarro, uma amostra de 

expectoração é colocada num recipiente com substâncias que promovem o crescimento de 

bactérias ou fungos. Se os organismos que podem causar infecção se multiplicarem, a cultura 

é positiva. O tipo de bactéria ou fungo será identificado com um microscópio ou por análises 

químicas. 

 

Indicações  exame  do escarro 

 

Localizar e identificar as bactérias ou os fungos que causam uma infecção (tais como 

pneumonia ou tuberculose). Identificar o melhor antibiótico para tratar uma infecção. 

Monitorar o tratamento de uma infecção. 

 

Como deve ser a coleta 
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A coleta deve ser feita em três dias distintos , uma em cada pote. O paciente deve entregar a 

amostra no laboratório no mesmo dia em que foi colhida, o que significa que deve comparecer 

ao laboratório por três dias. 

 

 

CUIDADOS DE  ENFERMAGEM – como fazer  exame  do escarro 

 

A amostra será coletada em casa e guardada em um recipiente estéril. Normalmente, a amostra 

de escarro é feita pela manhã, antes da pessoa comer ou beber qualquer coisa. Se usa  

próteses dentárias  é preciso  removê-la. O  paciente/ cliente será orientado a lavar a boca com 

água, respirar fundo e depois tossir profundamente para produzir uma amostra de escarro.  O 

profissional pode tocar o peito  do paciente para ajudar a soltar a secreção dos pulmões antes 

de tossir.  Se ainda sim você estiver com problemas para coletar uma amostra, poderá ser 

convidado a inalar uma névoa de aerossol para ajudá-lo tossir. A amostra de escarro também 

pode ser coletada por meio de sucção. Durante esse procedimento, um tubo mole e flexível 

chamado cateter naso-traqueal é inserido através do nariz e na garganta. Então, é feita uma 

sucção por até 15 segundos para obter a amostra de escarro. Este método de coleta é 

frequentemente usado para pessoas que estão muito doentes ou inconscientes. O escarro 

induzido por inalação de uma substância salgada que estimula a tosse também pode ser 

indicado nos casos em que a pessoa tem dificuldade para expectorar espontaneamente. 

 

ANÁLISE DO LÍQUIDO PLEURAL 

 

 
Usada para diagnosticar a causa de inflamação na pleura (pleurite) e/ou acúmulo de líquido no 

espaço pleural (derrame pleural).  Os  principais componentes encontrados  são: proteínas do 

líquido, nível de albumina ou lactato, contagem celular. É importante entre os dois tipos de 

líquido que podem ser produzidos. 

 

Causas de  acúmulo de   liquido pleural – Exsudato 

Doença infecciosa – Causada por vírus, bactérias ou fungos. As infecções podem se 

originar nas pleuras ou disseminar-se de outras partes do corpo. Por exemplo, pleurite 

e derrame pleural podem ocorrer durante ou após pneumonia. 

Sangramento – Distúrbios hemorrágicos, embolismo pulmonar ou trauma podem 

provocar sangramento no líquido pleural. 
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Doenças ou condições clínicas inflamatórias – Como doença pulmonar, inflamação 

pulmonar crônica, por exemplo, devido à exposição prolongada a grandes quantidades de 

amianto (asbestose), sarcoidose ou doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus 

eritematoso sistêmico 

Neoplasias – Como linfoma, leucemias, câncer pulmonar, cânceres metastáticos 

Outras doenças/estados clínicos – Idiopáticas, cirurgia de revascularização cardíaca, 

transplante de coração ou pulmão, pancreatite ou abscessos intra-abdominais.  

 

 
 

TORACOCENTESE 

 

É  um procedimento cirúrgico para  coleta de  liquido pleural com baixa morbidade, de baixo 

custo e que fornece grande eficiência diagnóstica.  

 

Como  fazer 

 

A amostra do líquido pleural para análise pode ser obtida por punção com agulha da cavidade 

pleural.  É  feito por profissional médico.  Deve-se aspirar  lentamente todo o líquido pleural 

com cateter plástico não traumático. 

 

O material necessário consiste em: solução anti-séptica ( clorexidina ou PVP-I), gazes, luvas 

estéreis, campos estéreis, avental estéril, seringa de 20 ml, agulha 12x7, agulha 40x12, 

torneira de três vias, equipo de soro de macrogotas, Intracath ou Jelco nº14, lâmina de 

bisturi nº11 ou 15, lidocaína sem vasoconstritor, frasco (de preferência à vácuo), tubo estéril 

para coleta de amostra do líquido. 

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM na  toracocentese 

 

Antes: 

Informar corretamente o paciente acerca do exame, dando ênfase as vantagens do mesmo; 

(enfermeiro). Tranquilizar o paciente e pedir a sua colaboração no sentido de permanecer 

imóvel durante a punção; (enfermeiro). Avaliar inicialmente os SSVV e função respiratória; 

(enfermeiro). Se necessário isolar o paciente com biombos; ( técnico em enfermagem). 

Manter ambiente aquecido e não despir demasiado o paciente; (técnico em enfermagem). Ter 

junto ao paciente todo material necessário, prontuário e exames. (técnico e enfermagem). 

Ajudar a colocá-lo na posição correta e expor a zona de punção (técnico em enfermagem) 

 

Durante: 

Colaborar com o médico na anestesia, na punção, na recolha de espécimes para análises e 

adaptação do sistema de drenagem; Ajudar o paciente a manter-se na posição correta; 

Observar as fácies do paciente, o pulso, a respiração e as queixas apresentadas; 
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No caso de toracocentese evacuadora não devem ser extraídos mais de 1500ml de liquido da 

pleura, num período de 30 min, dando risco de desvio de liquido intravascular, com 

consequente edema pulmonar. 

 

Após: 

Observar e registrar as características do conteúdo drenado; Realizar curativo seco e oclusivo; 

Posicionar o paciente para o lado não afetado; Observar possíveis complicações; Acondicionar e 

identificar as amostras recolhidas e enviá-las para o laboratório; Solicitar RX após 

procedimento; Manter a unidade organizada. 

 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

É um exame para diagnóstico por imagem que retrata imagens de alta definição dos órgãos 

através da utilização de campo magnético. A ressonância magnética não utiliza radiação, porém 

uma vez que o aparelho tem um potente campo magnético é preciso tomar cuidado para o que 

não utilizar durante o exame como: joias, objetos metálicos, maquiagem e outros. 

Orientações sobre o que pode interferir na realização do exame de Ressonância Magnética: 

 

Pacientes portadores de placas, parafusos ou próteses de metal (titânio ou não) podem realizar 

o exame, porém, se a prótese estiver no local a ser examinado poderá interferir na qualidade 

da imagem, podendo o exame ser suspenso pelo médico. O exame não poderá ser realizado 

com anestesia em pacientes com qualquer tipo de metal.  

 

Pacientes portadores de filtro de cava ou stent; poderá realizar a ressonância após 3 (três) 

semanas da colocação. Pacientes portadores de prótese de ouvido; somente poderá realizar a 

ressonância se a prótese for de teflon e deverá trazer no dia do exame carta do seu médico 

informando. Pacientes portadores de prótese intraocular; prótese de ouro na pálpebra pode 

realizar o exame, porém, se a prótese estiver no local a ser examinado poderá interferir na 

qualidade da imagem, podendo o exame ser suspenso pelo médico.  Pacientes portadores de 

insuficiência renal; deverão trazer exames de sangue recentes, se realizar diálise não poderá 

fazer uso de contraste.  

 

Contraindicações  e  recomendações Ressonância Magnética 

As seguintes condições e materiais contra-indicam a realização da ressonância: 

- Clipes de aneurisma cerebral; 

- Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intra-oculares para catarata); 

- Marca-passo cardíaco; 

- Gestantes no 1º trimestre.  

 

Recomendações: 

Chegar 40 minutos antes do horário marcado. 

Trazer exames anteriores para comparação. 

 

Patologias  diagnosticadas  na  Ressonância  Magnética 

Esclerose múltipla,  tumores na glândula pituitária e no cérebro, infecções no cérebro, medula 

espinal ou articulações. Visualizar ligamentos rompidos no pulso, joelho e tornozelo.  Visualizar 
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lesões no ombro. Tendinite, massas nos tecidos macios do corpo, tumores ósseos, cistos e 

hérnias de disco na coluna. Derrames em seus estágios iniciais. 

 

 

BRONCOSCOPIA 

 

É uma endoscopia da árvore brônquica. Consiste na introdução pelo nariz de um tubo 

(broncoscópio) que atinge a árvore brônquica e que leva, na sua extremidade, uma câmera 

que permite visualizar o interior da traqueia e dos brônquios, bem como dispositivos para 

retirar amostras de tecidos para biópsias e secreções para exames. 

 

Orientações para  realização da  broncoscopia 

 

O paciente deve fazer um jejum de quatro a seis horas antes de uma broncoscopia. Em geral, 

não é necessário suspender os medicamentos que a pessoa está usando. Normalmente, o 

paciente que vai ser submetido à broncoscopia recebe algum sedativo e uma anestesia tópica 

por spray na base da língua e na orofaringe para minimizar o incômodo da passagem do 

endoscópio e abolir os reflexos próprios dessa região (vômitos, tosse, contrações, diminuição 

da frequência cardíaca).   

 

 

 

 

Broncoscopio 

 

Tubo flexível contendo fibras óticas no seu interior, mas também existe o broncoscópio rígido. 

Ele é introduzido através do nariz do paciente até alcançar as vias aéreas, permitindo a 

visualização e a atuação no interior delas. O exame não apresenta contraindicações e pode 

ser realizado mesmo em crianças pequenas. É um procedimento indolor e rápido (dura cerca 

de 20 a 30 minutos) e pode ser realizado no regime de hospital-dia, com o paciente sendo 

liberado para casa no mesmo dia. 

 

Os riscos de uma broncoscopia são pequenos. Durante o exame ou mesmo depois dele pode 

haver tosse e a anestesia da orofaringe pode provocar algum incômodo transitório. O risco 

maior, quando é retirado algum fragmento para exame, é a perfuração da árvore brônquica, 

com extravasamento de ar para fora dos pulmões, gerando um quadro clínico chamado de 

pneumotórax.  
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Indicações  da  broncoscopia 

 

indicada para complementar o diagnóstico quando há suspeita de câncerbrônquico ou 

pulmonar, mas também pode ser utilizada em outras ocasiões, tais como falta de ar sem causa 

aparente, eliminação de sangue ao tossir, inalação de corpo estranho, estenose (estreitamento) 

das vias aéreas e em alguns casos de infecções pulmonares, incluindo pneumonias e 

tuberculose. 

 

BIOPSIA PULMONAR 

 

Trata-se de procedimento realizado sob anestesia geral cujo objetivo é a retirada de tecido 

pulmonar para diagnóstico anatomopatológico. Duas grandes vantagens deste método são a 

possibilidade de retirada de maior quantidade de tecido (muito importante em algumas 

situações clínicas) e a possibilidade de retirada de material sob visão direta. 

 

A biópsia cirúrgica pode ser realizada por videotoracoscopia, por meio de três orifícios de cerca 

de 1 centímetro no tórax ou por uma minitoracotomia (corte no tórax de aproximadamente 6 

centímetros). Geralmente, é necessária drenagem pós-operatória por um dia.  

 

Instruções para biopsia  do  pulmão 

 

Para a realização desse procedimento são necessários exames de imagem (radiografia ou 

tomografia de tórax) e de sangue atualizados (hemograma e coagulograma). O uso de 

medicações anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários deve ser interrompido para reduzir 

o risco de complicações. Esses casos geralmente precisam de avaliação de risco clínico 

previamente ao procedimento.  

 
Oxímetria  de pulso 
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Mede o quanto oxigênio o sangue está transportando. Usando um pequeno dispositivo 

chamado oxímetro de pulso, seu nível de oxigênio sanguíneo pode ser aferido sem a 

necessidade de puncioná-lo com uma agulha. A saturação de  oxigênio mede a porcentagem 

de oxigênio que o sangue está transportando, comparada com o máximo da sua capacidade 

de transporte. Idealmente, a porcentagem é de  94% a 100% das suas células vermelhas 

devem estar transportando oxigênio.  

 

Funcionamento do oxímetro de pulso 

Pequena unidade a ser colocada no dedo, ou um pequeno dispositivo portátil que conectado a 

um fio pode ser fixado ou adaptado ao seu dedo ou lóbulo da orelha. Os aparelhos menores 

são mais baratos e práticos para o uso domiciliar. Feixes de luz do dispositivo passam através 

do sangue no seu dedo (ou lóbulo da orelha) para mensurar seu oxigênio. Você não sentirá 

isso acontecer. Os feixes de luz são “lidos” para calcular a porcentagem do transporte de 

oxigênio. Este método também proporciona a leitura da sua frequência cardíaca (pulso). Para 

garantir que o oxímetro está lhe dando uma boa leitura, conte seu pulso por um minuto e 

compare com o número obtido pelo oxímetro. Se eles são semelhantes, você está tendo um 

bom sinal.  

 

 

CINTILOGRAFIA 
 

É um procedimento utilizado pela medicina nuclear que auxilia na detecção e no tratamento 

de doenças diversas. Diagnostica disfunção pulmonar, óssea, renal,  hepatobiliar, tireoide e 

do miocárdio. As  indicações  são diagnóstico, tratamento, avaliar  prognóstico de cardiologia, 

oncologia e pneumologia. Avalia a ventilação e a perfusão pulmonar.  A cintilografia  

pulmonar avalia embolia pulmonar, detecta  áreas pulmonares, avalia função respiratória e 

localiza  áreas de hipoventilação.  

 

Preparação  para  a  cintilografia com ventilação pulmonar 

O paciente deve  assinar  a autorização, observar  se  o paciente tem alergias, se  está  

grávida, informar que  não  e necessário  jejum, orientar o paciente a  tirar  adornos e vestir  

roupas  leves.  A duração  é  de  15 a  30 minutos e  não  necessita de  acompanhante.  Na  

cintilografia pulmonar o paciente  deve  estar  em decúbito  dorsal  e colocar máscara. Para  o  

exame usa  um  radiofármaco o tecnécio.  

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM  na  cintilografia 

 

Ofertar  oxigenoterapia, monitorar  os  sinais  vitais, após  o  exame  evitar  contato  por no 

mínimo  6  horas  com lactentes e  crianças. O exame  apresenta  resultado normal  quando o 

gás  distribui-se  de  forma uniforme e  alterado quando  o  gás não s e distribui 

uniformemente  podendo indicar  doença  parenquimatosa  e embolia pulmonar.   

 

Complicações  da  cintilografia  

Hematoma  e hipersensibilidade ao radiofármaco.  
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RADIOGRAFIA  DE  TÓRAX 

 

A radiografia de tórax, comumente chamada de raio-x de tórax, é uma radiografia do tórax 

usada para diagnosticar doenças que afetem o tórax, seu conteúdo e suas estruturas próximas. 

As radiografias de tórax estão entre os filmes diagnósticos mais realizados, sendo úteis no 

diagnóstico de muitas doenças. Como todos os métodos de radiografia, a radiografia de tórax 

emprega radiação ionizante na forma de raios x para gerar imagens do tórax. A dose de 

radiação típica para um adulto em uma radiografia de tórax é de cerca de 0,06 mSv.  

 

Indicações  da  radiografia  de  tórax 

Avaliar: os pulmões, tamanho e contornos do coração, mediastino, pleura, diafragma e os ossos 

da caixa torácica (costelas, esterno e vértebras). Existem incidências básicas e especiais: 

Básicas - PA e Lateral; Especiais - AP em decúbito dorsal ou posição semi-ortostática, decúbito 

lateral, AP Lordótica, Oblíqua anterior e Oblíqua posterior.  

 

CUIDADOS DE  ENFERMAGEM 

Cabe ao  enfermeiro ou  técnico em enfermagem  direcionar o paciente com a solicitação do 

exame   ao setor de imagem com o prontuário  e  acionar o  técnico  em radiologia.  Esperar o 

término  do  exame  e   direcionar o paciente a unidade de   origem.   

 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE  TÓRAX 
 

O método de imagem que utiliza raios-x para captação de imagens transversais do tórax. O 

paciente deita sobre uma superfície e é movido para o interior de um tomógrafo. Pode ser 

necessária a injeção de um contraste na veia. 

 

É indicada, em geral, para avaliação de lesões pulmonares, massas ou tumores no pulmão ou 

mediastino, para determinação do tamanho, forma e posição de órgãos intra-torácicos e para 

visualização de hemorragias ou coleções líquidas na cavidade pleural ou mediastinal. Diversas 

alterações podem ser detectadas, como: linfadenopatias, bronquiectasia, tumores, cistos e 

nódulos pulmonares, alguns estágios de câncer de esôfago, aneurisma de aorta torácica, efusão 

pleural, pneumonia e suas complicações, tamponamento cardíaco, edema pulmonar, dentre 

outras. 

 

Instruções para a realização do exame: deve-se informar ao profissional da  saúde  a 

presença de alergias e eventuais dificuldades na realização de TCs anteriores. 

- Em caso de uso de contraste ou sedativo, o paciente deve permanecer em jejum absoluto 4 a 

6 horas antes do exame. 

- Jóias (metais) devem ser removidas. 
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Riscos TC de  tórax 

 

Não é recomendada em gestantes pelos riscos de exposição aos raios-x. Pessoas com alergia 

ao contraste (geralmente iodado) podem ter náuseas, espirros, vômitos, coceira, urticária ou, 

raramente, anafilaxia. Em indivíduos com problemas renais, o contraste pode exercer efeitos 

tóxicos sobre o rim. 

 

 

CONFIRA 7 MITOS E VERDADES  

RELACIONADOS AOS EXAMES DE RAIOS X 

Você já deve ter ouvido aquele papo de que os exames de raios X são superperigosos e que 

podem nos levar a desenvolver vários problemas de saúde, incluindo o câncer. No entanto, 
até onde essas histórias não passam de mitos e até onde elas são verdadeiras? Pois o 
especialista em radiologia Hugo Rosin nos enviou uma série de informações sobre o tema, 
que vão ajudar a tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas. 

De acordo com Hugo, é comum que as pessoas sintam curiosidade pela radiologia, 

especialmente devido ao fato de os profissionais empregarem equipamentos que utilizam os 
raios X e raios gama para a produção de exames médicos. Quem descobriu essa “ferramenta” 
foi o físico alemão Wilhelm Röntgen, que, em 1895, produziu radiação eletromagnética nos 
mesmos comprimentos de onda que as emitidas pelos raios X pela primeira vez. 

Só para você entender melhor, de acordo com o pessoal do site how stuff works, 
basicamente, os aparelhos de raios X funcionam como máquinas fotográficas que, em vez de 
utilizar a luz para expor o filme, empregam os... raios X! Contudo, embora essa radiação 

também se apresente na forma de ondas magnéticas — como a luz —, ela é mais energética 
e, portanto, é capaz de penetrar vários materiais com diferente intensidade. 

É por essa razão que é possível observar — e distinguir — diferentes estruturas que existem 
no nosso corpo, ou seja, porque os músculos, a gordura, os ossos e outros órgãos são 
capazes de absorver os raios X em níveis diferentes. 

 
Evolução 

Da descoberta dos raios X para cá, o uso desse tipo de radiação deixou de ser apenas uma 

forma de gerar imagens do corpo humano e se transformou em uma importante ferramenta. 
A tecnologia auxilia os profissionais da saúde a planejar as diferentes etapas e procedimentos 
para que os resultados finais dos tratamentos sejam mais rápidos e precisos. 

Contudo, apesar da importância dos raios X, existe muito temor com respeito aos possíveis 
efeitos colaterais provocados pela exposição durante os exames, mesmo os de rotina. E é 
aqui que o Hugo entra em cena para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas comuns. 
Confira: 
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1 – As salas de exame oferecem risco de contaminação 

aos pacientes? 
 
Você já se perguntou se as salas onde os exames de raios X são realizados não absorvem parte 

da radiação, apresentando perigo de contaminação para quem entra lá? Afinal, como é que 
vamos saber se o ambiente não se torna carregado depois de tantos exames? Pois segundo 
Hugo, quando se trata de raios X de diagnóstico, esse risco não existe, já que o tipo de radiação 
produzida pelos equipamentos é a eletromagnética. 
Isso significa que, depois que o aparelho é desligado da tomada, ele deixa de emitir radiação. 
Contudo, isso não pode ser dito de equipamentos de radioterapia e medicina nuclear, pois essas 
máquinas contam com elementos radioativos em seu interior. 
 

2 – E se existirem espelhos na sala de exames, eles 
podem desviar os raios X? 
 

 
 
De acordo com Hugo, apesar de os raios X terem comportamento de onda — assim como a luz 
— em determinadas situações, eles não podem ser refletidos por espelhos, já que esses objetos 
apenas refletem a luz visível, que é uma onda com comprimento superior à dos raios X. 
 

3 – As grávidas realmente devem evitar os exames de 
raios X? 
 
Existe a crença de que as gestantes não devem — em hipótese alguma — fazer radiografias, 
mesmo as realizadas rotineiramente por dentistas, já que o feto estaria suscetível à radiação. 
Pois, conforme explicou Hugo, as grávidas podem se submeter a radiografias, desde que a 
região do útero fique protegida adequadamente com uma daquelas vestimentas revestidas de 
chumbo para proteger o bebê. 
Segundo disse, cabe ao médico ou dentista avaliar os riscos, ou seja, determinar se o risco de 
realizar o exame radiográfico é menor do que o risco de não diagnosticar corretamente 
qualquer problema que também possa comprometer a saúde da mãe e do bebê. Entretanto, 
Hugo salienta que a exposição aos raios X, mesmo quando necessária, é desaconselhada 
durante o primeiro trimestre de gravidez. 
 

4 – E os exames de ressonância magnética e ultrassom, 

também emitem radiação? 
 
Na verdade, nenhum dos dois exames emite radiação. A ressonância magnética permite a 
obtenção de imagens por meio da emissão de um forte campo magnético — não radioativo — 
que ativa as moléculas de hidrogênio presentes na água e posteriormente capta a energia 
magnética liberada por essas moléculas. 
Já o ultrassom captura imagens através da reflexão de ondas acústicas — imperceptíveis ao 
ouvido humano — que são emitidas por um transdutor, ou seja, por aquela parte do aparelho 
que fica em contato com o paciente. 
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5 – A atividade de radiologistas e técnicos pode ser 
considerada de risco? 
 

 
 
Muita gente acredita que o excesso de radiação pode causar infertilidade e estimular o 
surgimento de células cancerígenas, e que, portanto, os profissionais que atuam diretamente 
com equipamentos de radiologia estariam mais expostos aos riscos. Pois essa crença não está 
completamente equivocada, já que os efeitos da radiação são cumulativos sobre as células 
dos seres vivos, e muitas doenças podem surgir devido à exposição acima dos níveis 
tolerados. 
No entanto, de acordo com Hugo, graças à evolução dos equipamentos de raios X e das 
técnicas de radioproteção, atualmente esse risco se tornou extremamente baixo. Além disso, 
o profissional da área conta com vantagens extras por conta dos riscos à sua saúde, como 
tempo de aposentadoria reduzido e benefícios salariais como insalubridade e periculosidade. 
 

6 – E os exames realizados na região da cabeça, 

oferecem mais perigos? 
 

 
 
Conforme explicou Hugo, toda exposição aos raios X oferece riscos, como o de 
desenvolvimento de algum tipo de câncer. Contudo, normalmente o benefício do diagnóstico é 
superior a qualquer dano provocado, justificando a realização do exame. Além disso, 
dependendo da intensidade e duração da exposição, os danos são reversíveis. 
É verdade que a exposição prolongada aos raios X pode provocar vermelhidão na pele e 
queimaduras, assim como morte celular e mutações genéticas. Contudo, os exames 
odontológicos e de face empregam doses de radiação relativamente baixas e, conforme Hugo 
explicou anteriormente, se o benefício diagnóstico for maior, então não existem restrições 
nesse sentido. 
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7 – As máquinas de raios X dos aeroportos podem apagar 

ou danificar cartões de memória? 
 

 
 
De acordo com Hugo, essa crença não passa de um mito. Segundo disse, os dados gravados em 
cartões de memória são mídias magnéticas e, portanto, não podem ser alteradas pelas ondas 
dos raios X. 
 
Aliás, o pessoal do Tecmundo também derrubou esse mito em uma matéria que você pode 
conferir aqui, explicando que a intensidade da radiação emitida pelas máquinas de raios X dos 
aeroportos é tão pequena que não é suficiente para danificar equipamentos eletrônicos ou o 
conteúdo gravado em cartões de memória e discos rígidos. 
 

*** 

 
Hugo Rosin é diretor executivo da DVI Radiologia, cirurgião-dentista formado pela FORP-USP, 
especialista em radiologia pela FOP-UNICAMP e especialista em ortodontia pela FOAR-UNESP. 
Nós, da equipe do Mega Curioso, agradecemos pelas informações enviadas! 
 

http://www.efivest.com/
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http://www.tecmundo.com.br/mito-ou-verdade/38284-7-mitos-de-tecnologia-detonados.htm
http://dviradiologia.com.br/
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EXAMES RELACIONADOS  

 A PATOLOGIAS 

 GASTROINTESTINAIS  E  ABDOMINAS 
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ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 
 

Exame  não invasivo que   focaliza ondas  de som de  alta frequência sobre os  órgãos  

abdominais ( fígado, vesícula  biliar, ductos biliares, pâncreas, baço  e rins) para  obter imagens  

sobre suas  estruturas.   

 

Objetivo 

A principal utilidade do ultrassom é de avaliar os órgãos sólidos, vasculares ou repletos de 

líquidos.  

 

Indicações   

- Ultrassonografia abdominal  

Distenção abdominal. 

Presença de massa abdominal;  

Organomegalia e sensibilidade dolorosa à palpação;  

Pesquisa de metástase; 

Emagrecimento progressivo; 

Suspeita de distúrbios vasculares, principalmente hepáticos;  

Traumas abdominais; 

Febre e anemia de origem desconhecida; 

Anorexia; 

Gastrinterite; 

Suspeita de corpo estranho 

 

Preparo para o exame – USS abdominal total 

Ultrassonografia Abdominal Total 

Jejum de 6 horas. 

Crianças até 3 anos não tem preparo. 

Crianças de 3 a 7 anos jejum de 3 horas 

Quando realizado na parte da tarde, pode ser antecedido por uma refeição leve, sem gorduras 

ou frituras, 6 horas antes. 

Beber 4 a 5 copos de água 1 hora antes do exame e reter a urina. (Não beber mate, chá, leite, 

café, sucos ou refrigerantes) 

A ingestão de água não prejudica o jejum. 

Exames anteriores devem ser levados para análise comparativa. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

CRIANÇAS 

DE 0 A 3 ANOS: JEJUM DE SOMENTE 3 HORAS 

 

DE 4 A 12 ANOS: JEJUM DE 4 A 6 HORAS E TOMAR  7 GOTAS DE DIMETICONA ( luftal ou 

mylicon ) de 8 EM 8 HORAS NO DIA ANTERIOR AO EXAME ORIENTAR AS CRIANÇAS MAIORES A 

TOMAREM  AGUA ANTES DO EXAME PARA QUE A BEXIGA ESTEJA CHEIA NO MOMENTO DO 

ULTRASOM. 

  

OBS: CASO POSSUA EXAMES ANTERIORES ,  

SOLICITAMOS QUE OS TRAGA PARA EVENTUAL COMPARAÇÃO 

 

ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR 
Jejum de 6 horas. 

Crianças até 3 anos não tem preparo. 

Crianças de 3 a 7 anos jejum de 3 horas 

Quando realizado na parte da tarde, pode ser antecedido por uma refeição leve, sem gorduras 

ou frituras, 6 horas antes.. 

A ingestão de água não é necessária para o exame, mas não prejudica o jejum, podendo ser 

realizada. 
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Medicações de uso contínuo não devem ser suspensas. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

ULTRASSONOGRAFIA DA VIAS URINÁRIAS (RINS E BEXIGA) 

Beber 4 a 5 copos de líquido 1 hora antes do exame e reter a urina. Não beber refrigerantes. 

Mate, chá, leite, café e sucos podem ser ingeridos. 

Jejum não é necessário. 

Exames anteriores devem ser levados para análise comparativa. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

ULTRASSONOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL 
Jejum de 6 horas. 

Quando realizado na parte da tarde, pode ser antecedido por uma refeição leve, sem gorduras 

ou frituras, 6 horas antes. 

Beber 4 a 5 copos de água 1 hora antes do exame e reter a urina. (Não beber mate, chá, 

leite, café, sucos ou refrigerantes) 

A ingestão de água não prejudica o jejum. 

Exames anteriores devem ser levados para análise comparativa. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA 
Beber 4 a 5 copos de líquido 1 hora antes do exame e reter a urina. Não beber refrigerantes. 

Mate, chá, leite, café e sucos podem ser ingeridos. 

Não é necessário jejum. 

Exames anteriores devem ser levados para análise comparativa. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

ULTRASSONOGRAFIA DA PRÓSTATA VIA ABDOMINAL 

Beber 4 a 5 copos de líquido 1 hora antes do exame e reter a urina (Não beber refrigerantes). 

Exames anteriores devem ser levados para análise comparativa. 

Recomenda-se chegar 15 minutos antes do horário agendado 

 

Assistência de enfermagem 

Receber o  paciente. 

Explicar como é  feito o procedimento. 

Orientar jejum mínimo de 6 a 8 horas antes do exame. 

Administrar  laxante, conforme  prescrição. 

 

 

 

 

Já que estamos  falamos de próstata...  
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TOMOGRAFIA DE  ABDOME 

Indicações 

Diagnóstico de  doenças  abdominais. 

Determinar  estadiamento de  câncer. 

Investigar  algia (dor) aguda. 

Investigar litíase  renal (cálculos nos  rins). 

Apendicite 

Pancreatite 

Diverticulite 

Aneurisma de  aorta abdominal 

Obstrução dos intestinos. 

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM TC de  abdome 

Orientar e supervisionar o jejum de  6 a  8 horas. 

Certificar  da  assinatura do termo livre  e esclarecido. 

Orientar ao paciente a informar  sinais  como  prurido ou  dispnéia durante  a  administração do  

contraste. 

 

Indicações antes do exame 

Poderá ser administrado um meio de contraste. Se for o caso, não coma e nem beba nada por 4 

horas antes do exame. 

Você precisará usar uma bata no hospital. Será necessário retirar tudo que tiver metal, 

incluindo jóias, dentes postiços, óculos e acessórios de cabelo. 

 

Indicações  durante o exame 

Se for necessário um meio de contraste, ele será administrado em uma solução de bário ou 

injetado na sua veia. Você será posicionado em uma mesa especial que se move, e parte dela 

ficará dentro do equipamento de TC. 

 

Anestesia: Não é necessária anestesia para o procedimento. 

Descrição do exame: 

 

A mesa avançará com você lentamente através do equipamento de TC. O paciente precisará 

ficar imóvel durante o exame até que termine. À medida que o equipamento captar as imagens, 

o paciente ouvirá sons e cliques. O técnico (VOCÊ) pedirá que o paciente prenda a respiração 

em determinados pontos, de modo que a imagem não fique borrada por movimentos. O 

paciente poderá conversar com o você e/ou médico durante o exame. Se paciente tiver dor, 

sentir medo ou estiver preocupado, procure acamá-lo. 

 

Após o  exame 

 

Se o paciente tiver recebido um meio de contraste, tome bastante líquido para que seja 

eliminado mais rapidamente do seu corpo. 
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EXAMES  INDICADOS  EM   

PATOLOGIAS  GASTROINTESTINAIS 
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GASTROENTEROSCOPIA  OU ENDOSCOPIA 
A endoscopia digestiva alta, também chamada gastroenteroscopia ou simplesmente endoscopia, 

permite ao médico examinar a mucosa da parte superior do trato gastrointestinal, que inclui 

esófago, estômago e  parte do duodeno. É um exame indicado para avaliação diagnóstica e 

tratamento de algumas doenças. 

 

Descrição  do  exame 

É realizado através da introdução de um instrumento flexível pela boca com iluminação central 

que permite a visualização de todo o trajecto examinado.  O exame pode ser realizado com 

anestesia tópica (um spray anestésico na garganta) ou com sedação, utilizando medicação 

administrada por via endovenosa. (analgésico local spray - Lidocaína  e  dosagem de  

midazolam). Pode ser usado benzodiazepnícos  e cloridrato de  naloxona para meperidina.  

 

Indicações  para  o  exame 

Náuseas e vómitos; Dispepsia ou azia; Hematemeses ou Melenas; Disfagia ou odinofagia; 

Acompanhamento de tumores ou pólipos previamente diagnosticados; 

 

Preparação para o exame 

O Estômago  deve estar vazio para permitir a visualização de toda a área do órgão e para 

diminuir o risco de aspiração; Manter o pacienteem jejum absoluto por 6/8 horas antes do 

exame; Os pacientes que tomam medicação específica podem ser orientados a modificar as 

doses ou até mesmo suspendê-los vários dias antes do exame; são atribuições dos profissionais 

de enfermagem fornecer informação necessária ao paciente, ajudar o paciente perante algum 

desconforto, incentivar a colaboração da família, informar ao paciente a necessidade de  um 

acompanhante, informar ao paciente a necessidade de assinar o termo consentimento para o 

exame, promover hidratação adequada, verificar o estudo de coagulação, providenciar vestuário 

próprio para o exame, colocação de pulseira de identificação, puncionar um acesso venoso, a 

dministrar pré-medicação segundo prescrição médica, pedir para retirar próteses dentárias, 

brincos, anéis, etc e monitorizar sinais vitais. 
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Descrição do exame 

O  paciente deve ser colocado em décubito lateral esquerdo, ser colocada uma pequena peça 

de plástico entre os dentes para manter a boca aberta sem esforço. 

 

Procedimento  de   lavagem intestinal  

Processo  de  inserção de  medicamentos ou  coleta  para  exames por uma  sonda  retal. O  

procedimento pode  ser  por um clister ou enema e  enteroclisma.  Clister é  a introdução de  

uma  sonda  no reto (  volume de  até  500 ml). Enteroclisma  é  a introdução de  uma  

solução no reto ( volume  superior  a   500 ml).  

 

As  indicações são alivio da  constipação, distensão abdominal, colea  de material para  

exames  e  eliminação de   gases.  

Materiaas  necessários: sonda  retal  26 ou  28, biombo, forro,  bandeja, comadre,  

lubrificante, saco para lixo, equip com macrogotas, papel  higienico, luvas, ôculos, máscara  e  

esparadrapo.  

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM 

Manter o  paciente  em posição de  sims devido a  posição do intestino  grosso  para  facilitar 

a  entrada do  liquido.  

Durante  a introdução  da  sonda , cajo  haja  resistência informar  ao  enfermeiro. Observar  

e anotar as  características das fezes. Durnate o exame  elevar proteção de  cama (grades) 

para  previnir  quedas.  A  lavagem também  pode  ser  feita  com  um equipo comátivel com  

o  volume infundido.  

 

SONDAGEM NASOGÁSRICA  E  OROGÁSTRICA 
 

Inserção de uma   sonda  na  cavidade  nasal ou  oral, sendo  função privativa do enfermeiro.  

Existem dois tipos  de  sondagem nasogástrica: aberta-  indicada em clientes  em jejum que  

necessitem de  drenagem do mconteúdo  gástrico, para  descompresão em  em  casos d e 

intoxicação onde  a sonda  deve  ser  conecta  a um frasco de  drenagem aberto. Fechada: é 

inicada  pra  administração de  dietas, hidratação e  medcações. As  indicações  são: 

incapacidade  de  aliemntação por  via oral, obstrução ou  enfraquecimento do  esôfago, pós 

operatório de  cirurgias  de grande  porte, em  casos  de  Acidente Vascular Encefálico, 

lavagem  gástrica e   coleta  de  exames  por  via  gástrica.  

 

Dentre o  material necessário:  bombo, sonda  tamanho 16, 18  ou  20, papel toalha, cuba  

rim,  estetoscopio,  lubrficante, saco de lixo,  coletor  sistema  aberto,  esparadrapo, caneta, 

seringa de  20 ml, copo  com  água. 

 

CUIDADOS  DE ENFERMAGEM 

Observar  a prescrição ( em caso de  emergência o enfermeiro  não necessita de prescrição, 

podendo  ser   solicitad a posteriormente), reunir material,  comunicar ao paciente ou 

acompanhante, retirar  proteses, cabe ao técnico auxiliar o enfermeiro preparando o material,  

higienizar   as mãos e   deixar o paciente  protegido por um biombo e  deixar  a  cabeceira em 

um  semi flowler ( ângulo de  45°).  

 

SONDAGEM NASOENTÉRICA 

 

Inserção de uma  sonda  de poliuretano ou silicone de  calibre variado atarvés  do nariz  até o 

intestino delgado. O procedimento é privativo do  enfermeiro, cabendo ao técnico em  

enfermagem auxiliar  preparando o material.  As indicações:  cliente que  necessita de  repor  

suprimento  nutricional  e  está incapacitado  de repor  por  via enteral  tradicional ( oral), 

previnir  deteriorização do  estado nutricional.  Dentre os  cuidados  está verificar  a 

prescrição, reunir material, higienizar mãos elevar cabeceira, proteger o  tórax do paciente.  

 

O enfermeiro  deve  medir  a  sonda do apice do nariz a  lobulo da orelha e  acrescentar mais  

25  cm, marcar, usar  lubrficante  e  inserir. Após a inserção e enfermeiro deve  solicitar  uma  

radiografia de  tórax para  checar a  inserção da  sonda.  O técnico em  enfermagem  ou 

enfermeiro deve recolher   o material e jogar  no lixo. Após o  término o enfermeiro deve  

checar no prontuario o procedimento.  
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EXAMES PARA  DIGNÓSTICOS DE 

DISFUNÇÕES  GASTROINTESTINAIS 
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COLETA  DE  FEZES 

O paciente não precisa estar em jejum. 

Recomenda-se a coleta em casa, em frasco apropriado fornecido pelo Laboratório, sem 

contaminação com urina ou água do vaso sanitário. 

Não contamine externamente o recipiente e não o preencha até a borda.  

Recebidas de segunda à sexta- feira até às 15 horas.  

 

EPF (EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES) 
Enviar ao laboratório até 2 horas após a coleta 

Na impossibilidade conservá-la em geladeira por até 24 horas.   

Não se deve usar laxantes ou supositórios.   

Para coleta de 3 amostras: coletar em  dias alternados. (Ex: segunda, quarta e sexta)  

 

COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES) 

Encaminhar ao laboratório as fezes  no MESMO DIA em até 3 horas. 

Se em uso de antibiótico esperar  

7 dias após o término do medicamento para colher as fezes.  

 

PESQUISA DE SANGUE OCULTO 

As fezes devem ser encaminhadas no MESMO DIA. 

Não é necessário dieta especial, utilizamos anticorpos monoclonais para detectar a 

hemoglobina humana.  

Não colher fezes caso haja sangramento local. 

Evitar sangramento gengival.  

Deve-se evitar a ingestão de bebida alcoólica nos 3 dias que antecedem o exame. 

O álcool é um irritante gástrico e sua ingestão em grande quantidade pode provocar 

sangramento no estômago. 

Recomenda-se evitar uso de laxantes, contraste oral e alguns medicamentos como aspirina, 

corticóides e anti-inflamatórios nos  3 dias que antecedem o exame.  

Aguardar 3 dias após sangramentos hemorroidários e menstruais terem cessado.  

Informar ao Laboratório o uso de medicamentos, principalmente antiinflamatórios e aspirina.  
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AS AMOSTRAS DE FEZES PODEM SER REJEITADAS POR:  

1. Falta de identificação no recipiente da amostra; 

2. Entregues após às 15 horas ou no sábado; 

3. Demora na entrega das fezes após a coleta; 

4. Contaminação com urina ou com outros materiais;  

 

 Normalmente procede-se a anestesia dada com um líquido ou gel que se colocam na 

boca ou na ponta do tudo flexível  (Xilocaína) que  tem como objetivo diminuir o reflexo  

natural do vómito; 

 

 Poderá ser necessário  administrar-se medicação EV conforme a necessidade  do 

exame. 

O endoscópio é introduzido lentamente 

 

 O exame por norma, tem uma duração de cerca de 3 a 5 minutos dependendo se é 

apenas um diagnóstico ou um tratamento (ex.: biópsia) ; 

 

 Durante o exame o paciente poderá ter uma sensação de estômago cheio devido à 

elevada quantidade de ar que é introduzido para poder ter uma boa observação, em que no 

final,  esse ar será aspirado; 

 

 Durante o exame pode observar na mucosa uma lesão, há qual será retirada uma 

porção para analisar (biópsia). Esta recolha é feita por uma pinça própria que é introduzida num 

local adequado do aparelho; 

 

 Se for  observado um pequeno crescimento anormal na parede da mucosa (pólipo) 

procede á sua remoção durante o exame. 

 

 Depois de feita a observação, o aparelho é retirado suavemente e sem dor. 

 

Riscos da  sedação   e  complicações  durante o exame 

Em geral, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos de vias digestivas alta e baixa são 

realizados com sedação moderada. O risco de sedação está relacionado com o tipo de paciente 

e o tipo de procedimento.  Os pacientes com doenças prévias, como cardiovasculares, 

respiratória e obesidade mórbida, estão em especial risco durante a sedação. 

 

Dentre as  principais complicações que  podem ocorrer  durante o  exame  estão: Hemorragias 

(principalmente após colheita de amostras de tecido), Perfurações; Reação aos sedativos:  

apneia e reações anafilaticas;  Complicações cardíacas:  arritmias; Complicações pulmonares:  

aspiração, infecções;  

 

Cuidados e intervenções de enfermagem após o exame 

 

 Obter informação do paciente sobre o decurso do exame e questioná-lo como se sente; 

manter  o repouso no leito, segundo as indicações do médico; observar os sinais vitais e o 

estado geral( dores, náuseas). Após uma EDA dar especial atenção a possíveis alterações 

abdominais abdome  distendido.  

 

 Observar o local da punção para o risco de  hemorragias ou sinais inflamatórios; 

 

 Em caso de analgesia e/ou anestesia local (spray, não deixar o paciente ingerir 

alimentos sólidos ou líquidos durante algumas horas).  

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA   

 
BAIXA- COLONOSCOPIA 

A colonoscopia é uma exploração visual interna, da mucosa e lúmen do cólon e reto e da parte 

terminal do intestino delgado. Trata-se de exame endoscópico de todo o cólon com a utilização 

de um colonoscópio, tubo provido de fibras ópticas, introduzido no reto. As  indicações  paa o 

exame  são: rastreio de  câncer  de  colon, hemorragia  digestiva  baixa, alterações  no  hábito 

intestinal, dor  abdominal  crônica  sem  causa  aparente, Confirmação de resultados anormais 

obtidos em outros exames, como radiografias, ou Ressonância Magnética. Seguimento/controle 

de doenças inflamatórias intestinais, como colites ulcerosas, doença de Crohn e cancro do 

cólon. A sedação  durante  a  colonoscopia será  utilizado  o propofol. O  objetivo da  sedação 

será o alivio da  ansiedade e  assegurar  a  função  cardiorespiratória durante o exame.  
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COLONOSCOPIA TOTAL 

O exame  endoscópio  será  feito em  sua totalidade. O paciente será  colocado em  decúbito  

lateral esquerdo com os  joelhos fletidos, introduzir o endoscópio após colocação do  

lubrificante, O paciente pode ser colocado em supinação após a passagem do endoscópio pela 

junção sigmóide; Pedir ao paciente para se manter relaxado durante o exame. 

 

COLONOSCOPIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Com esta técnica a distensão intestinal é feita com soro fisiológico e contraste; As imagens 

originais são submetidas a um programa de computador que produz uma imagem 

tridimensional do cólon. 

                                     

COLONOSCOPIA POR RX (CLISTER OPACO) 

É feita para visualizar a posição dos movimentos e enchimento do cólon. A preparação clínica, 

incluí: Colocar o paciente com uma dieta pobre em resíduos ou líquidos dos dias anteriores; 

Administrar um laxante e um preparado líquido oral para limpar o intestino, no dia do exame; 

O meio de contraste radiológico (Bário) é instalado por via retal e as radiações são obtidas 

com ou sem fluoroscopia; O procedimento é desconfortável e cansativo para o paciente;  

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM antes  do  procedimento 

 Informar como pode colaborar no exame; 

 Informar sobre os sinais e sintomas que possa sentir; 

 Alertar para a necessidade de acompanhamento: 

 Promover o consentimento informado foi assinado; 

 Escutar o doente; 

 Realizar ensinos ao paciente: Acerca de: Cólicas, refeições, condução, entre outros. 

 Detectar se há alergias ao anestésico/desinfectante para diminuir o risco de 

complicações; 

 Recolher exames anteriores; 

 Certificar que o paciente se encontra em jejum e realizou a limpeza do intestino; 

 Verificar a hora da última refeição. 

 Disponibilizar vestuário adequado á intervenção; 

 Respeitar privacidade do paciente 

 Promover o conforto: 

 Manter o doente quente e confortável. 

 Preparar a sala e reunir todo o material necessário e adequado ao exame: 

 Incluindo o carro de emergência. 

 Avaliar os Sinais Vitais e o Estado de Consciência; 

 Permeabilizar veia: 

 Quando usada sedação. 

 Preparação dos anestésicos locais. 

 Posicionar em decúbito lateral esquerdo: 

 Com a perna direita flectida. 

 

Preparação intestinal 

Um cólon limpo permite a realização de um exame completo com maior facilidade, rapidez e 

segurança, a visualização e eventual tratamento de lesões, mesmo de pequenas dimensões; 
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Uma colonoscopia em um paciente  com má preparação, pode tornar o exame mais demorado,  

com maior riscos de complicações e atrasar o diagnostico.  Dietas líquidas sem resíduos e 

laxantes, por via oral, são introduzidas, normalmente, dois dias antes do exame; O preparo 

final, com soluções orais, que promovem a lavagem e a limpeza intestinal, varia de acordo com 

a preferência e a experiência do Serviço; 

 

Cuidados  de  enfermagem  durante  o  procedimento 

 Avaliar os sinais vitais e Estado de consciência; 

 Mostrar-se disponível para o paciente e as suas questões; 

 Estar atento a quaisquer reações adversas/complicações e comunicar ao médico; 

 Se o paciente apresentar sinais de choque/alerta, interromper o exame; 

 Promover o conforto: 

 Manter o paciente aquecido  e confortável. 

 O endoscópio contém canais que permitem a lavagem, a insuflação de ar (para melhor 

visualização) e a realização de biópsias (ou de outras pinças ou alças conforme as técnicas). As 

biopsias não são dolorosas; 

 Após introduzir o ar através do endoscópio, para distender o cólon, pode sentir-se um 

leve desconforto com esta distensão. Se o exame for realizado com sedação, o desconforto 

acima referido é atenuado ou não se evidencia.  

 Alertar sempre o médico ou enfermeiro para qualquer desconforto durante a realização 

do exame.  

 

Cuidados  após o  exame 

 O paciente dever ingerir grandes quantidades de alimentos líquidos.  

 Poderá sentir sonolência, cólicas abdominais relacionadas com a insuflação de ar no 

intestino durante o exame, náuseas e vómitos devido à medicação sedativa. 

 A primeira refeição deverá ser ligeira e branda. Se o exame foi realizado com sedação 

o paciente só devera abandonar o local após indicação medica.  

 É importante que informe o médico se tiver dor abdominal forte, hemorragia intestinal 

em maior quantidade, febre ou vómitos, incómodos nas horas ou dias que se seguem à 

colonoscopia. 

 

Riscos e Complicações   

As complicações da colonoscopia podem ser divididas em complicações relacionadas ao preparo, 

a sedação e a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.  

 O uso do preparo intestinal pode ocasionar: 

 Tonturas; 

 Náuseas; 

 Vômitos; 

 Cólicas intestinais; 

 Desidratação: 

 Desequilíbrio hidro-eletrolítico .  

 Distensão abdominal: 

 Ocorre raramente.  

 

As medicações empregadas na sedação podem provocar reacções locais como: flebite, 

diminuição na oxigenação sanguínea, alterações no ritmo cardíaco e na pressão arterial 

sistémica.  

 

Estes  efeitos são constantemente monitorizados durante o exame, estando a equipa habilitada 

para o tratamento imediato de qualquer uma dessas complicações.  

 

As complicações mais frequentes são: 

Perfuração: Requer tratamento cirúrgico. Hemorragia:  Pode ser tratado por hemostasia 

endoscópica.  

 

Intervenções  de  enfermagem após o  procedimento 

Avaliar os Sinais Vitais e estado de consciência; 

Informar o paciente e, posteriormente, o acompanhante, acerca da conclusão do exame; 

Colaborar na higiene pessoal: 

Quando usados lubrificantes; 

Assegurar o inicio da dieta, sem intercorrências; 

Estar atento a quaisquer sintomas identificativos de complicações do exame; 

Enviar colheita de tecidos, devidamente identificada, para análise; 

Reforçar orientações  ao  paciente: 

Acerca de: Cólicas, refeições, condução, entre outros. 
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EXAMES  RELACIONADOS   

A  PATOLOGIAS DO   

SISTEMA URINÁRIO 
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UROCULTURA- CULTURA DE  URINA 

 

É o exame que identifica a presença de bactérias na urina.  A urina é semeada em meio 

propício a reprodução de bactérias, chamado meio de cultura. Caso a urina contenha 

bactérias, em 24 horas (em alguns casos 48 horas) será possível identificar a formação de 

colônias da bactéria.  
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Coleta  de   urina 

Preferencialmente colher a 1ª urina da manhã; 

Caso não seja possível aguardar no mínimo 2 horas sem urinar para a coleta; 

Fazer a higiene da região genital com água e sabão; 

A amostra deve ser colhida em recipiente apropriado (ESTÉRIL) fornecido pelo Laboratório; 

Colher no mínimo um volume de 10 ml; 

Desprezar o 1º jato urinário no vaso sanitário pois transporta células e secreções presentes na 

uretra, coletar o jato médio no frasco, e o jato final também deve ser descartado no vaso 

sanitário.   

A amostra deve ser entregue num prazo máximo de 2 horas para análise.  

 

O Laboratório deve ser informado do uso de algum medicamento (ex: antibiótico e/ou 

antissépticos urinários) 

 

Mulheres menstruadas não devem efetuar a coleta até 3 dias após o término da menstruação.  

O ideal é fazer o exame fora do período menstrual, contudo, nos casos de urgência a urina pode 

ser colhida tomando-se cuidado com a assepsia para tentar evitar que o sangue menstrual se 

misture à urina.  

 

Mulheres em uso de cremes e óvulos vaginais, devem adiar a coleta por 3 dias ou no caso 

de urgência fazer assepsia rigorosa, eliminando resíduos dos produtos.  

 

UROCULTURA 

 

A coleta deverá ser realizada 3 dias após o término do uso do antibiótico 

Evitar coletar em uso de antimicrobianos, salvo sob recomendação médica!  

 

Coleta de urina em crianças muito pequenas 

Colocar o coletor de urina infantil estéril após rigorosa higiene na criança.  

Há troca de coletores e assepsia a cada 45 minutos. 

Evitar amostras com contaminação de fezes.  

Após a coleta retirar o coletor e encaminhar ao laboratório para análise sem demora na 

entrega.  

Informar se faz uso de algum medicamento.  

 

Coleta de urina de 24 horas 

A primeira micção(urina) da manhã deve ser desprezada, esvaziando a bexiga, dando-se início 

a coleta. Recolher todas as micções seguintes, sem perdas, nas 24 horas seguintes, incluindo a 

primeira micção do dia seguinte.  Mulheres menstruadas não devem efetuar a coleta até 3 dias 

após o término da menstruação.  

 

CLEARENCE DE CREATININA  

Deverá ser informado ao laboratório o peso e altura do paciente.   Este deverá comparecer ao 

laboratório em jejum para colher sangue para dosagem de creatinina sanguínea.  

 

AS AMOSTRAS DE URINA PODEM SER REJEITADAS POR:  

1. Falta de identificação no recipiente da amostra; 

2. Apresentar volume insuficiente; 

3. Apresentar contaminação fecal ou vaginal; ou menstruação;  

4. Demora na entrega da urina após a coleta; 

5. Recipiente contaminado externamente. 

6.Coleta em frasco não fornecido pelo Laboratório. 

 

URIPEN 

 

É uma  cobertura de  borracha  macia  que  fica ao  redor  do pênis conectado  a uma  extensão 

e  coletor sistema  aberto, utilizado  em  pacientes com   incontinência urinária. O  dispositivo 

deve  ser  trocado diariamente após o banho ou higiene  íntima. Cuidado  para  não  garrotear o 

pênis  e  impedir o  fluxo  sanguíneo, podendo causar  edema  e   necrose.  Indicações : auxiliar 

na eliminação urinária  e  controle  de   diurese.  

 

CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM 

 

Cabe  ao  técnico  verificar  a  prescrição  do enfermeiro, separar e  organizar  material, 

comunicar  ao cliente sobre o procedimento, colocar biombo, organizar material, colocar  epis, 
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higienizar o pênis  e  colocar  o dispositivo URIPEN e  conectá-lo ao  coletor, manter paciente 

confortável, retirar o material,  higienizar  mãos e  fazer  anotações  no prontuário.  

 

UROGRAFIA EXCRETORA 

 
Estudo radiológico contrastado dos rins, ureteres e bexiga (estudar a forma e a função). 

 

 É realizado através de injeção endovenosa de MC iodado. 

 

É um exame rápido e precisa ser realizado com precisão em seu tempo, pois as moléculas do 

MC são rapidamente removidas da corrente sanguínea. 

 

INDICAÇÕES CONTRA-INDICAÇÕES 

Cálculos renais e ureteres 

Infecção do trato urinário ( ITU ) 

Traumatismo renal, Hematúria 

Hidronefrose 

Mal formação 

Hipersensibilidade ao MC iodado 

Insuficiência renal                                                                                      

 

 

PROCEDIMENTOS 

Solicitar ao paciente que esvazie a bexiga 

O trato intestinal deverá está livre de gases e material fecal 

Refeição leve na noite anterior ao exame 

O MC será administrado endovenosamente  

Após administrado contraste são realizadas radiografias em tempos determinados, mostrando 

a dinâmica da excreção. 

Deve-se realizar uma compressão abdominal que visa obstruir temporariamente os ureteres e 

permitir um melhor enchimento dos cálices não deixando que o contraste vá para bexiga. 

Compressão é contra-indicada em pacientes que fizeram cirurgias recentes e pacientes 

com próteses na região abdominal.                         

Serão realizadas radiografias após a administração do contraste com os seguintes tempos de 

intervalos: 

 

 Radiografia panorâmica (abdome) 

 3 a 5 minutos após  

 10 minutos com compressão 

 15 minutos com descompressão 

 20 minutos abdome panorâmico (bexiga) 

 Radiografia pós-miccional 
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DIAGNÓSTICOS DE DISTÚRBIOS 

HEMATOLÓGICOS
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HEMOGRAMA 

 

Análise de sangue mais útil e mais solicitadas na prática da saúde. O objetivo é ter 

informações sobre as células do sangue. No nosso sangue circulam três tipos básicos de 

células, produzidas na medula óssea. São estas células que estudadas através do 

hemograma: 

- Hemácias (glóbulos vermelhos) 

- Leucócitos (glóbulos brancos) 

- Plaquetas 

 

Os atuais valores de referência do hemograma foram estabelecidos na década de 1960 após 

observação de vários indivíduos sem doenças. O que é considerado normal é na verdade os 

valores que ocorrem em 95% da população sadia.  5% das pessoas sem problemas de saúde 

podem ter valores do hemograma fora da faixa de referência (2,5% um pouco abaixo e outros 

2,5% um pouco acima).  Pequena variações para mais ou para menos, não necessariamente 

indicam alguma doença. Quanto mais afastado um resultado se encontra do valor de 

referência, maior a chance de representar alguma patologia.  

 

ERITROGRAMA 

 

Primeira parte do hemograma.  É o estudo dos glóbulos vermelhos, ou, das hemácias, 

também chamadas de eritrócitos. Os três primeiros dados: contagem de hemácias, 

hemoglobina e hematócrito, são analisados em conjunto. Quando estão reduzidos, indicam 

anemia. Quando  elevados indicam policitemia, que é o excesso de hemácias circulantes.  

 

HEMATÓCRITO 

 

O hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias.  Um hematócrito de 

45% significa que 45% do sangue é compostos por hemácias.  Os outros 55% composto de 

água e todas as outras substâncias diluídas. Metade do sangue é  composto por células 

vermelhas. 

 

Se por um lado, a falta de hemácias prejudica o transporte de oxigênio, por outro, células 

vermelhas em excesso deixam o sangue muito espesso, atrapalhando seu fluxo e favorecendo 

a formação de coágulos.  

 

HEMOGLOBINA 

 

Molécula que fica dentro da hemácia.Responsável pelo transporte de oxigênio.  Na prática, a 

dosagem de hemoglobina é mais precisa na avaliação de uma anemia.  

 

VOLUME  GLOBULAR  MÉDIO 

 

Mede o tamanho das hemácias. Um VGM elevado indica hemácias macrocíticas, ou seja, 

hemácias grandes. VGM reduzidos indicam hemácias microcíticas, ou de tamanhos 

diminuídos. Esse dado diferencia os vários tipos de anemia. Por exemplo, anemias por 

carência de ácido fólico cursam com hemácias grandes, enquanto que anemias por falta de 

ferro se apresentam com hemácias pequenas. Existem também as anemias com hemácias de 

tamanho normal. lcoolismo é uma causa de VGM aumentado (macrocitose) sem anemia.  

 

CHCM (CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA) 

 

CHGM (concentração de hemoglobina globular média) avalia a concentração de hemoglobina 

dentro da hemácia. O HCM (hemoglobina corpuscular média) ou HGM (hemoglobina globular 

média) é o peso da hemoglobina dentro das hemácias.Os dois valores indicam basicamente a 

mesma coisa, a quantidade de hemoglobina nas hemácias. Quando as hemácias têm pouca 

hemoglobina, elas são ditas hipocrômicas. Quando têm muita, são hipercrômicas. 
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Assim como o VGM , o HCM (hemoglobina corpuscular média) e o CHCM também são usados 

para diferenciar os vários tipos de anemia. 

 

RDW 

Índice que avalia a diferença de tamanho entra as hemácias. Quando está elevado significa que 

existem muitas hemácias de tamanhos diferentes circulando,  indicando hemácias com 

problemas na sua morfologia. É comum RDW elevado, na carência de ferro, onde a falta deste 

elemento impede a formação da hemoglobina normal, levando à formação de uma hemácia de 

tamanho reduzido.  

 

LEUCOGRAMA 

 

Avalia os leucócitos, conhecidos como série branca ou glóbulos brancos. São as células de 

defesa responsáveis por combater agentes invasores. Os leucócitos são  um grupo de diferentes 

células, com diferentes funções no sistema imune. Alguns  atacam diretamente o invasor, 

outros produzem anticorpos, outros  fazem a identificação e assim por diante. 

 

O valor normal dos leucócitos varia entre 5000 e 10000 células por ml.  

 

Existem seis tipos de leucócitos: neutrófilo, eosinófilo,  basófilo, linfócito, monócito  e 

macrófago.  

 
  

Neutrófilos 

 

Tipo de leucócito mais comum. Em média de 45% a 75% dos leucócitos circulantes.  São 

especializados no combate a bactérias. Quando há uma infecção bacteriana, a medula óssea 

aumenta a sua produção, fazendo com que sua concentração sanguínea se eleve. Quando 

temos um aumento do número de leucócitos totais, causado pela elevação dos neutrófilos, 

estamos provavelmente diante de um quadro infeccioso bacteriano.Os neutrófilos tem um 

tempo de vida de aproximadamente 24-48 horas.  Assim que o processo infeccioso é 

controlado, a medula reduz a produção e níveis sanguíneos retornam rapidamente aos valores 

basais. Neutrofilia = aumento do número de neutrófilos. Neutropenia = redução do número de 

neutrófilos. 

 

Segmentados  ou bastões 

 

São neutrófilos jovens. Quando estamos infectados, a medula óssea aumenta rapidamente a 

produção de leucócitos e lança na corrente sanguínea. A infecção deve ser controlada 

rapidamente, por isso, não há tempo para esperar que essas células fiquem maduras antes de 

lançá-las ao combate. Normalmente, apenas 4 a 5% dos neutrófilos circulantes são bastões.   

 

A presença de um percentual maior de células jovens é uma dica de que possa haver um 

processo infeccioso em curso.  
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Quando o hemograma apresenta muitos bastões chamamos este achado de "desvio à 

esquerda". Esta denominação deriva do fato dos laboratórios fazerem a listagem dos 

diferentes tipos de leucócitos colocando seus valores um ao lado do outro.  Como os bastões 

costumam estar à esquerda na lista, quando há um aumento do seu número diz-se que há 

um desvio para a esquerda no hemograma.  

 

Linfócitos 

 

O  segundo tipo mais comum de glóbulos brancos.  Representam de 15 a 45% dos leucócitos 

no sangue. São as principais linhas de defesa contra infecções por vírus e contra o surgimento 

de tumores. São eles também os responsáveis pela produção dos anticorpos. Em um processo 

viral em curso  se  tem linfocitose.  

 

Funções dos linfócitos 

 reconhecimento de organismos estranhos, iniciando o processo de ativação do 

sistema imune.  

 Os linfócitos são, por exemplo, as células que iniciam o processo de rejeição nos 

transplantes de órgãos   

 Os linfócitos também são as células atacadas pelo vírus HIV. Este é um dos motivos 

da AIDS (SIDA) causar imunossupressão e levar a quadros de infecções oportunistas. 

 Linfocitose = é o termo usado quando há um aumento do número de linfócitos. 

Linfopenia = é o termo usado quando há redução do número de linfócitos. 

 

Monócitos (macrofágos)  

 

Os monócitos normalmente representam de 3 a 10% dos leucócitos circulantes. São ativados 

tanto em processos virais e bacterianos. Quando um tecido está sendo invadido por algum 

microorganismo o sistema imune encaminha os monócitos para o local infectado.  Este se 

ativa, transformando-se em macrófago, uma célula capaz de "comer"  fagocitar os  invasores. 

Os monócitos se elevam nos casos de infecções, principalmente naquelas mais crônicas como 

a tuberculose.  

 

Eosinófilos 

 

Responsáveis pelo combate de parasitas e pelo mecanismo da alergia.  Apresentam  1 a 5% 

dos leucócitos circulantes. O aumento de eosinófilos ocorre em pessoas alérgicas, asmáticas 

ou em casos de infecção intestinal por parasita. Eosinofilia =  é o termo usado quando há 

aumento do número de eosinófilos Eosinopenia = é o termo usado quando há redução do 

número de eosinófilos.  

 

Basófilos 

 

O tipo menos comum de leucócitos no sangue.  Representam de 0 a 2% dos glóbulos 

brancos.  Sua elevação normalmente ocorre em processos alérgicos e estados de inflamação 

crônica. 

 

Leucócitos 

 

Grandes elevações podem ocorrer nas leucemias (câncer dos leucócitos).  Processos 

infecciosos podem elevar os leucócitos até 20.000-30.000 células/ml, na leucemia estes 

valores ultrapassam facilmente os 50.000 cel/ml. As leucopenias ocorrem por lesões na 

medula óssea, quimioterapia, drogas,  invasão de células cancerígenas ou  invasão por 

microorganismos. 

 

Plaquetas 

 

Responsáveis pelo início do processo de coagulação.  Quando um tecido de qualquer vaso 

sanguíneo é lesado, o organismo rapidamente encaminha as plaquetas ao local da lesão. Elas 

se agrupam e formam um trombo, uma espécie de rolha ou tampão, que imediatamente 

estanca o sangramento.  Graças à ação das plaquetas, o organismo tem tempo de reparar os 

tecido lesados sem que haja muita perda de sangue. O valor normal das plaquetas varia entre 

150.000 a 450.000 por microlitro (uL). Quando os valores se encontram abaixo das 10.000 

plaquetas/uL há risco de morte uma vez que pode haver sangramentos espontâneos. 

Trombocitopenia - redução da concentração de plaquetas no sangue.  Trombocitose - 

aumento. A dosagem de plaquetas é importante antes de cirurgias e para avaliar quadro de 

sangramentos sem causa definida. 
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01. CESGRANRIO 2014 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 
Alguns exames e procedimentos terapêuticos requerem a colocação do paciente em uma 
determinada posição, expondo-o o menos possível. A posição indicada para cirurgia ou exames 
de períneo é a  

a) genupeitoral  
b) litotômica  
c) ortostática  
d) supina  
e) prona  

 
02. (TRE RJ) 2017 Cargo: Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado  
O eletrocardiograma é um dos exames mais utilizados para o diagnóstico das doenças 
cardíacas, sendo um exame seguro, não invasivo, de baixo custo, rápido, de simples realização 
e extrema versatilidade. Permite, ainda, a avaliação elétrica da atividade cardíaca. Em relação 
aos eletrodos torácicos que são numerados em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, o eletrodo V4 deve ser 
corretamente posicionado na linha hemiclavicular à esquerda do esterno e no seguinte espaço 
intercostal:  

a) 3º.  
b) 4º.  
c) 5º.  
d) 6º.  

 
03. ANO: 2017  BANCA: CONSULPLAN ÓRGÃO: TRE-RJ  
A colonoscopia é um exame frequentemente realizado para a triagem do câncer colorretal. 
Seguindo as orientações e prescrições médicas e de enfermagem, em relação aos cuidados de 
enfermagem com o paciente que necessita ser submetido a esse exame, é INCORRETO afirmar 
que:  

a) O paciente deve ser orientado quanto ao preparo do cólon.  
b) Dever ser realizada a monitoração da saturação arterial de oxigênio através do 

oxímetro de pulso.  
c) Ao final do exame, após repassar as orientações prescritas, o paciente estará 

dispensado para sua residência.  
d) Deve ser certificado que o paciente seguiu as orientações acerca da ingesta alimentar 

de acordo com o que preconiza o serviço que realiza o exame.  
 
04. Ano: 2017 Banca: CESPE  Órgão: TRE-BA 
Na coleta de material biológico a ser submetido à urocultura, se o paciente estiver consciente e 
conseguir controlar sua micção, deve-se 

a) utilizar cateterismo uretral, caso se trate de paciente do sexo feminino.  
b) coletar todo conteúdo da bexiga, até o esvaziamento completo.  
c) utilizar cateter com preservativo em paciente do sexo masculino.  
d) fazer antissepsia dos genitais externos com água e sabão e desprezar o primeiro jato. 
e) utilizar material limpo, seco e não estéril.  

 
05. Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRE-SP Prova: Técnico Judiciário - Enfermagem  
Foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse a coleta de urina para exame Tipo I, de 
um paciente com cateterização vesical de longa permanência. Visando prestar uma assistência 
de enfermagem correta e segura o profissional deve 

a) esvaziar a bolsa coletora, posicioná-la acima do nível da bexiga e coletar a urina 
diretamente do dispositivo de conexão, utilizando-se de técnica asséptica. 

b) providenciar o fechamento do cateter vesical por duas horas e, após a limpeza do 
sistema coletor, retirar a amostra diretamente da bolsa coletora. 

c) orientar o paciente a tomar dois copos de água, após duas horas, desconectar o tubo 
de drenagem e coletar a urina diretamente do cateter. 

d) recusar a realizar o procedimento, pois de acordo com a legislação profissional, é 
vedado ao técnico de enfermagem a manipulação de cateter vesical de demora. 

e) coletar a amostra através de aspiração de urina com agulha estéril após desinfecção do 
dispositivo de coleta.  
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06. Ano: 2017 Banca: UFMT Órgão: UFSBA   
O Eletrocardiograma (ECG) registra a atividade elétrica do coração em formas de onda que 
mostram a despolarização e repolarização cardíaca. Em relação a esse tema, analise as 
afirmativas.  
 

I - Cada derivação do ECG fornece uma visão da atividade elétrica do coração entre 
um polo positivo e um polo negativo.  

II - As informações são registradas a partir de 12 projeções cardíacas diferentes, por 
meio de eletrodos colocados nos membros (V1, V2, V3, V4 ,V5 e V6) e eletrodos colocados no 
tórax do paciente (I, II, III, aVR, aVL e aVF).  

III - A Onda P representa a repolarização atrial, precede o complexo QRS e tem 
duração de 0,06 a 0,20 segundos.  

IV - O complexo QRS representa a despolarização ventricular, tem amplitude de 5 a 
30 mm de altura e tem duração de 0,06 a 0,10 segundos ou metade do intervalo PR.  

V - O supradesnivelamento do seguimento ST é considerado quando está a 1 mm ou 
mais da linha de base e pode indicar lesão miocárdica.  
 
Estão corretas as afirmativas   

a) I, III e IV.    
b) I, II e V.    
c) II, III e V.    
d) I, IV e V.    

 
07. BANCA: PREFEITURA DE FORTALEZA - CE2016 Prova: Técnico de Enfermagem 
Adolescente, 19 anos, chegou ao setor de emergência de um hospital devido a um acidente 
automobilístico, referindo fortes dores nos joelhos. Qual seria a posição anatômica mais 
adequada para realizar um exame mais detalhado? 

a) Em decúbito dorsal, a fim de facilitar a avaliação da extensão da articulação do 
joelho e membros inferiores. 

b) Na posição sentada, a fim de visualizar a simetria da parte inferior do corpo e 
proporcionar maior conforto. 

c) A posição litotômica é a mais indicada, pois facilita a observação de achados 
anormais em membros inferiores. 

d) Na posição de Sims, pois a flexão de quadril e joelho facilita a observação de 
alterações osteomusculares. 
 
08. BANCA: UECE-CEV 2016 ÓRGÃO: PREFEITURA DE AMONTADA - CE 
Ao realizar o exame físico geral de enfermagem em um paciente, é necessária a utilização dos 
métodos conhecidos como propedêuticos, quais sejam: 

a) pesagem e mensuração, ausculta, tapotagem e inspeção dinâmica. 
b) inspeção, palpação, percussão e ausculta. 
c) inspeção, método de Rovsina, palpação profunda e sinais vitais. 

d) percussão, inspeção dinâmica, ausculta e transluminação. 
 
09. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / SÃO PAULO (TRE SP) 2017 (FCC) 
Foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse a coleta de urina para exame Tipo I, 
de um paciente com cateterização vesical de longa permanência. Visando prestar uma 
assistência de enfermagem correta e segura o profissional deve 

a) esvaziar a bolsa coletora, posicioná-la acima do nível da bexiga e coletar a urina 
diretamente do dispositivo de conexão, utilizando-se de técnica asséptica. 

b) providenciar o fechamento do cateter vesical por duas horas e, após a limpeza do 
sistema coletor, retirar a amostra diretamente da bolsa coletora. 

c) orientar o paciente a tomar dois copos de água, após duas horas, desconectar o tubo 
de drenagem e coletar a urina diretamente do cateter. 

d) recusar a realizar o procedimento, pois de acordo com a legislação profissional, é 
vedado ao técnico de enfermagem a manipulação de cateter vesical de demora. 

e) coletar a amostra através de aspiração de urina com agulha estéril após desinfecção 
do dispositivo de coleta. 
 
09. BANCA: IBFC 2016 ÓRGÃO: EBSERH ENFERMEIRO (HUPEST-UFSC)  
A sondagem gastrointestinal (GI) é a inserção de uma sonda no estômago, duodeno ou 
intestino. Sobre as funções da sondagem GI, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
I. Somente a remoção de líquido na cavidade GI.  
II. Lavar o estômago e remover as substâncias tóxicas ingeridas.  
III. Diagnosticar a motilidade GI e outras disfunções. 
IV. Administrar medicamentos e alimentos.  
Estão corretas as afirmativas:  

a) II, III e IV, apenas  
b) I, II, III e IV  
c) I, II e IV, apenas  
d) IV apenas  
e) II e IV, apenas  
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10. PETROBRAS 2017 Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior (CESGRANRIO) 
O eletrocardiograma reflete a função do sistema de condução do coração, através de ondas, 
complexos, segmentos e intervalos, oferecendo importantes informações acerca da atividade 
elétrica. Nesta perspectiva, considere-se o traçado abaixo. 

 
 
 

 
 
11. Banca: IBFC 2016  EBSERH Prova: Técnico em Enfermagem - Saúde do Trabalhador  
Assinale a alternativa correta. Para venopunção para coleta de exames, as veias 
preferencialmente utilizadas do membro superior, excluído o dorso da mão, são: 

a) Cefálica acessória e basílica  
b) Basílica mediana e cefálica  
c) Basílica mediana e cefálica acessória  
d) Veia mediana e cefálica  
e) Veia mediana e cefálica acessória  

 
12. Banca: FCC 2017 Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) 
Após a coleta de urina em domicílio, deve-se encaminhar, ao laboratório, o material no prazo 
máximo de  

a) vinte e quatro horas, mantendo-a sob refrigeração.   
b) doze horas, quando a urina é mantida em temperatura abaixo de 0 o C.   
c) duas horas, mantendo-a em local fresco e ao abrigo da luz.   
d) trinta horas, mantendo-a sob refrigeração entre 2 a 8 oC.  
e) vinte e quatro horas, quando a urina é mantida em local fresco e ao abrigo da luz.  

 
 
13. BANCA: FCC 2017  ÓRGÃO: TRE-SP PROVA: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Na coleta de sangue para exame laboratorial, que corresponde à fase pré-analítica, a fim de 
garantir a rastreabilidade, deve-se 

a) transportar a amostra em recipiente isotérmico.  
b) identificar a amostra com o nome do funcionário que efetuou a coleta.  
c) definir limites de risco e valores críticos para tomada imediata de decisão.  
d) agilizar a liberação do resultado em situações de emergência.  
e) realizar controle externo de qualidade através de ensaios de proficiência.  

 
 
14. Assembléia Legislativa - MS 2016 Cargo: Auxiliar de Enfermagem / (FCC)  
Na orientação ao trabalhador para agendamento dos exames para pesquisa do bacilo álcool-
ácido-resistente (baciloscopia) e cultura para microbactéria, o auxiliar de enfermagem deve 
esclarecer que esse exame é indicado quando há suspeita de  

a) cólera.  

http://www.efivest.com/
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibfc-2016-ebserh-tecnico-em-enfermagem-saude-do-trabalhador-hupest-ufsc
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fcc-2017-tre-sp-tecnico-judiciario-enfermagem


EXAMES & DIAGNÓSTICOS 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

52 

b) toxoplasmose.  
c) rubéola.  
d) coqueluche.  
e) tuberculose.  

 
15. CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) 2017 Auxiliar de Enfermagem (IADES) 

Orientar o paciente quanto à higiene íntima rigorosa com água e sabão, coletar o jato médio, 
desprezando o primeiro jato, e comunicar o profissional quando sentir necessidade de urinar. 
Lavar as mãos e rotular o material. Encaminhar o paciente ao banheiro, reforçando a 
importância da higiene íntima. Fornecer o frasco estéril, enfatizando a importância de não 
contaminá-lo. 
 
Essas são ações para qual tipo de exame de urina? 

a) Medição de proteinúria. 
b) Urinografia. 
c) Exame sumário de urina (EAS). 
d) Urocultura. 
e) Medição de cetonúria. 

 
16. Prefeitura de Nepomuceno - MG 2013 Cargo: Auxiliar de Enfermagem de Saúde 
da Família / Questão 28  Banca: CONSULPLAN Consultoria (CONSULPLAN) 
Em um quadro de infecção, o componente que provavelmente estará alterado em um 
hemograma completo é o(a) 

a) plasma. 
b) plaqueta. 
c) eritrócito. 
d) leucócito. 
e) hemoglobina. 

 
17. Tribunal Regional do Trabalho / 11ª Região (TRT 11ª) 2012 
Cargo: Analista Judiciário - Área Enfermagem / Banca: Carlos Chagas (FCC) 
Um funcionário, com agendamento para exame de liquor por meio de punção lombar, solicita 
orientações sobre o exame. O técnico de enfermagem deverá orientá-lo quanto 
a) à necessidade de evitar urinar durante seis horas antes do exame. 
b) à manutenção do jejum por doze horas antes do exame. 
c) à execução do exame em decúbito ventral, com o segmento lombar arqueado e os 
membros inferiores levemente flexionados. 
d) ao risco de cefaleia, que é sinal de hipotensão intracraniana, após o exame. 
e) à necessidade de restrição hídrica, por doze horas, após o exame. 
 
18. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - RO (SESAU/RO) 2017 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM / BANCA: FUNRIO  
No caso de o técnico de enfermagem ser solicitado a auxiliar em uma coleta de material para 
exame laboratorial com a técnica de lavado gástrico, a sonda a ser utilizada é a: 

a) Dobhoff. 
b) Sengstaken-Blakemore. 
c) Miller-Abbott. 
d) Fauchet ou de Levin. 
e) Fowler. 

 
19. PREFEITURA DE BARBACENA - MG 2016  

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM / QUESTÃO 44 
Os procedimentos para a coleta de sangue para hemocultura são, EXCETO 

a) evitar coletar material com o uso de cateter. 
b) realizar a antissepsia da pele com álcool a 70%. 
c) colher no máximo 10 ml em crianças em um frasco. 
d) colher no máximo 20 ml em adultos em dois frascos. 

 
20. PETROBRAS 2011 TÉCNICO EM ENFERMAGEM / (CESGRANRIO) 
Um enfermeiro do trabalho preparou o ambiente ambulatorial para avaliação da motricidade 
de um trabalhador com queixa de zumbido auditivo e diminuição da sensibilidade cutânea, 
orientando o técnico de enfermagem a acompanhar o exame 
a) radiológico. 
b) cardiológico. 
c) otorrinológico. 
d) neurológico. 
e) dermatológico. 
 
21. Empresa Bahiana de Águas e Saneamento - BA (EMBASA/BA) 2015 
Cargo: Analista de Saneamento  Banca: (IBFC) 
O médico solicitou um eletrocardiograma para o trabalhador no Ambulatório de Saúde do 
Trabalhador. O Enfermeiro preparou o equipamento para realização do procedimento. Para o 
posicionamento correto dos eletrodos, é correto afirmar que. 
a) O Eletrodo V1 deve ser colocado no quinto espaço intercostal na borda esternal 
esquerda. 
b) O Eletrodo V3 deve ser colocado na metade da distância dos eletrodos V1 e V2. 
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c) O Eletrodo V4 deve ser colocado no quarto espaço intercostal na borda esternal direita. 
d) O Eletrodo V5 deve ser no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior. 

22. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE 2014 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à coleta de urina 
para urocultura. 
 

( ) É indicada em caso de paciente com piúria, disúria, ou odor fétido na urina, cistites 
e outros sinais ou sintomas de infecção. 
 
( ) O ideal é a coleta da primeira urina da manhã; caso não seja possível, realizar a 
coleta no mínimo 2 a 3 horas após a última micção. 
 
( ) A região íntima do paciente deve ser higienizada com solução antisséptica pois 
trata-se de uma técnica estéril. 
 
( ) No caso de paciente com sonda vesical, a mesma deve ser clampeada pouco abaixo 
do local para punção por até 03 horas. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) V –  V –  F –  F 
b) V –  F –  V –  F 
c) F –  V –  V –  V 
d) F –  V –  F –  V 
e) F –  F –  V –  V 

 
 
23. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DF (PMDF/DF) 2009 (2ª EDIÇÃO) 
CARGO: POLICIAL MILITAR ESPECIALISTA - ÁREA AUXILIAR DE SAÚDE / (CESPE) 
Exames de escarro e urina são frequentemente solicitados para a avaliação de indivíduos, 
cabendo à equipe de enfermagem a coleta e o encaminhamento das amostras. Com relação a 
esse assunto, julgue os itens a seguir.  
 
A amostra de escarro coletada deve ser proveniente da parte profunda dos brônquios e não é 
saliva. Assim que for coletada, a amostra deve ser encaminhada ao laboratório sem 
refrigeração. 
 
    C. Certo           E. Errado 
 
Para a coleta de urina de 24 horas, deve-se orientar o paciente a guardar toda a urina 
eliminada nesse período, armazenando-a em recipientes limpos e secos, os quais devem ser 
mantidos refrigerados. A primeira urina do início da coleta deve ser totalmente desprezada. 
 
    C. Certo           E. Errado 
 
24. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 2013 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM /  
O paciente que irá fazer o exame de urina de 24 horas deverá ser orientado a: 

a) coletar a primeira urina do dia e continuar coletando toda a urina até o dia seguinte, 

quando completar 24 horas. 
b) desprezar o primeiro jato da urina do dia e, a partir daí, coletar toda a urina até o dia 

seguinte quando completar 24 horas. 
c) seguir técnica asséptica ao desprezar o primeiro jato da urina do dia e, a partir daí, 

coletar toda a urina até o dia seguinte, quando completar 24 horas. 
d) desprezar toda a primeira urina do dia e, a partir daí coletar toda a urina até o dia 

seguinte quando completar 24 horas. 
e) fazer higienização dos genitais externos com água e sabão ao desprezar o primeiro 

jato da urina do dia e, a partir daí, coletar toda a urina até o dia seguinte quando 
completar 24 horas. 

 
25. FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - RJ (FUSAR/RJ) 2012 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM / BANCA: (FEC / UFF) 
Frequentemente o auxiliar de enfermagem é responsável pelo preparo do paciente conforme o 
tipo de exame, pela coleta de espécimes e pelo encaminhamento, conforme a rotina da clínica. 
Considerando a coleta de material para exame, a alternativa correta é: 

a) Na urina de 24 horas, é necessário orientar para iniciar o período de coleta com a 
bexiga vazia e terminá-la também com a bexiga vazia. Ou seja, na manhã do primeiro 
dia, o paciente urina e descarta a amostra e, em seguida, colhe toda urina nas 
próximas 24 horas. 

b) Para urocultura em mulher adulta, é necessário fazer a higiene da genitália usando 
água e sabão neutro. Em seguida, com uma das mãos, afastar os grandes lábios e com 
a outra segurar o frasco estéril já destapado e colher de 4 a 8 mL de urina sem 
desprezar o primeiro jato. 

c) Para pesquisa de elementos anormais e sedimentos (EAS) é necessário, após a 
higienização dos genitais externos com água e sabão neutro, orientar o paciente para 
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urinar, desprezando o primeiro jato. Deve-se evitar colher a primeira micção da manhã. 
d) Em crianças, a coleta de urina para urocultura se dá com auxílio do saco coletor. 

Após realizar antissepsia da região genital, fixa-se o orifício do saco coletor em torno da 
uretra e aguarda-se a criança urinar. Se a criança não urinar no período de duas horas, deve-
se repetir a higiene e trocar o saco coletor. 

e) Para dosagem de Beta-HCG na urina, a amostra preferencialmente utilizada é a 
primeira urina da manhã; contudo, pode-se utilizar outra amostra de qualquer período do dia, 
desde que se tenha ingerido muito líquido com um intervalo de no mínimo uma hora da 
última micção. 
 
 
26. REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (PETROBRÁS - REFAP) 2007 
CARGO: TÉCNICO - ÁREA ENFERMAGEM (CESGRANRIO) 
Na assistência ao trabalhador que se submeteu a uma broncoscopia, o profissional de 
enfermagem só pode administrar líquido após o paciente: 

a) dormir. 
b) deglutir. 
c) andar. 
d) sentar. 
e) tossir. 

 
 
27. PREFEITURA VITORINO FREIRE - MA 2012 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / BANCA: INSTITUTO GRAÇA ARANHA 
Em relação à técnica de coleta e armazenamento de amostras para o exame de escarro, o 
técnico de enfermagem pode: 

a) Orientar o paciente a escovar os dentes antes da coleta domiciliar. 
b) Orientar o paciente a coletar o material, preferencialmente, no período noturno, 

antes de dormir. 
c) Guardar a amostra no freezer da unidade de saúde até o envio ao laboratório. 
d) Deixar a amostra em temperatura ambiente caso o envio ao laboratório seja em até 

24 horas. 
e) Encaminhar o paciente ao banheiro do serviço de saúde para a coleta da primeira 

amostra. 
 
28. Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS - ES 2007 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem / (CESPE) 
Julgue os itens a seguir, que tratam da preparação e do acompanhamento de exames 
diagnósticos. 
 
Em exames radiológicos, os meios de contrastes podem causar reações alérgicas nos 
pacientes. Essas reações podem variar de graus leves até a anafilaxias graves. 
 

    C. Certo 
    E. Errado 
 
Para se fazer uma radiografia simples do tórax, o paciente deve retirar roupas que contenham 
colchetes e jóias da região do tórax. 
 
    C. Certo 
    E. Errado 
 
Para não causar desconforto, exames de mamografia devem ser realizados com a paciente na 
posição deitada. 
 
    C. Certo 
    E. Errado 
 
O paciente que for se submeter a uma tomografia computadorizada contrastada deve 
permanecer em jejum por pelo menos 2 horas antes do exame. 
 
    C. Certo 
    E. Errado 
 
29. CÂMARA DOS DEPUTADOS (CD) 2007 (2ª EDIÇÃO) 
Cargo: Técnico legislativo - Área Técnico em Enfermagem (FCC) 
No paciente com arritmia cardíaca realizou-se um eletrocardiograma de controle. Neste 
procedimento, recomenda-se 

a) aplicar os eletrodos sobre superfície umedecida com soro fisiológico. 
b) colocar os eletrodos em superfície côncava. 
c) ajustar as tiras das extremidades firmemente, a ponto de reduzir moderadamente a 

circulação. 
d) verificar se a área, onde os eletrodos serão fixados, está limpa e seca. 
e) colocar os eletrodos em área de maior pilosidade. 
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30. CÂMARA DOS DEPUTADOS (CD) 2007 (2ª EDIÇÃO) 
Cargo: Analista Legislativo - Área Enfermagem de Emergência / (FCC) 
O profissional de enfermagem é solicitado para coletar sangue de um cliente para exame de 
hemograma e ácido úrico. Esses exames requerem a aplicação do seguinte procedimento: 

a) utilizar frasco com anticoagulante líquido mantido em geladeira para o exame de 
hemograma e frasco sem anticoagulante para o de ácido úrico. 

b) utilizar agulha calibre 15x6 conectada ao sistema Vacutainer para aspirar o sangue. 
c) não fazer a anti-sepsia com álcool iodado no local da punção. 
d) colocar o sangue coletado em frasco contendo anticoagulante para o exame de 

hemograma e em tubo simples para o de ácido úrico. 

e) colocar o sangue coletado em frasco contendo anticoagulante (hemograma) e em tubo 
com oxalato de cálcio (ácido úrico). 
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