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Apresentação

Este  é  o  décimo  sétimo  Manual  Pedagógico  correspondente  à

disciplina, Preparação de pacientes para realização de exames, com carga

horária de 40 horas/aula do segundo ciclo do curso, que é o ciclo intermediário.

Este é o sétimo manual do segundo ano do Curso Técnico de Enfermagem e

aborda  os  temas  específicos  da  formação  do  profissional  técnico  de

enfermagem.

Contém  os  objetivos  de  aprendizagem  referentes  ao  tema

acompanhado do conteúdo no intuito de deixar claro à(o) professor(a) o que é

esperado do aluno ao final da disciplina.

Elaborado no intuito de qualificar o processo de ensino-aprendizagem,

este Manual é um instrumento pedagógico que se constitui como um mediador

para facilitar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Embasado

em um método problematizador e dialógico que aborda os conteúdos de forma

lúdica  e  participativa  tornando  o  aluno  protagonista  do  seu  aprendizado

facilitando a apropriação dos conceitos de forma crítica e responsável.

É importante que o(a) professor(a) compreenda o propósito do método

do curso, e assim, se aproprie do conteúdo e da metodologia proposta por

meio das atividades pedagógicas, fazendo um estudo cuidadoso deste Manual

e buscando aperfeiçoar sua didática para conduzir com sucesso as atividades

propostas. 

Esperamos  contribuir  para  a  consolidação  do  compromisso  e

envolvimento de todos (professores e alunos) na formação desse profissional

tão importante para o quadro da saúde do Ceará.
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Objetivos de Aprendizagem

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de...

1. Definir  os  fundamentos  da  nomenclatura  e  terminologia  anatômica
(anatomia e fisiologia);

2. Aferir medidas antropométricas e sinais vitais;

3. Descrever os fundamentos dos exames físico e clínico;

4. Descrever  os  fundamentos  dos  principais  exames  diagnósticos
laboratoriais, radiológicos e especializados;

5. Identificar as posições adequadas de acordo com o exame diagnóstico;

6. Aplicar técnicas de coleta de materiais para exames;
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Conteúdo Programático

1. Fundamentos da nomenclatura e terminologia anatômica;

2. Medidas antropométricas e sinais vitais;

3. Fundamentos dos exames físico e clínico;

7. Fundamentos  dos  principais  exames  diagnósticos  laboratoriais,
radiológicos e especializados;

8. Posições para realização de exames;

4. Normas e Técnicas de coleta de materiais para exames.
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Desenvolvendo Habilidades

1. FUNDAMENTOS DA NOMENCLATURA E TERMINOLOGIA ANATÔMICA

Coordenar a atividade a partir da seguinte orientação:

1. Fazer uma aula expositiva abordando os seguintes aspectos:

• Introdução à nomenclatura anatômica;

• Conceito de posição anatômica;

• Planos e eixos do corpo humano.

2. Solicitar  que os  alunos se  agrupem em trios  e  respondam as perguntas
abaixo:

a) Descreva a posição anatômica.

b) Quais os planos de secção e eixos do corpo humano?

c) Descreva a divisão anatômica quanto aos tipos de sistema.

d) Quais os termos de movimento mais utilizados? Explique cada um.

3. Apresentação dos grupos.

Sugestão de Referências: 

http://www.slideshare.net/guest9bc091/trabalho-anatomia 

http://www.slideshare.net/prof_renatoalmeida/aula-2-nomenclatura-anatmica 

http://www.slideshare.net/gagaufera/aula01introduo-ao-estudo-de-anatomia 

http://www.slideshare.net/gagaufera/aula01introduo-ao-estudo-de-anatomia
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ANATOMIA

Ezequiel Rubinstein 

CONCEITO DE ANATOMIA 

No seu conceito mais amplo, a Anatomia é a ciência que estuda, macro e
microscopicamente,  a  constituição  e  o  desenvolvimento  dos  seres
organizados. 

Um  excelente  e  amplo  conceito  de  Anatomia  foi  proposto  em  1981  pela
American  Association  of  Anatomists:  "anatomia  é  a  análise  da  estrutura
biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em
resposta  a  fatores  temporais,  genéticos  e  ambientais.  Tem  como  metas
principais  a  compreensão  dos  princípios  arquitetônicos  da  construção  dos
organismos  vivos,  a  descoberta  da  base  estrutural  do  funcionamento  das
várias  partes  e  a  compreensão  dos  mecanismos  formativos  envolvidos  no
desenvolvimento destas.  A amplitude da anatomia  compreende,  em termos
temporais, desde o estudo das mudanças a longo prazo da estrutura, no curso
de  evolução,  passando  pelas  das  mudanças  de  duração  intermediária  em
desenvolvimento, crescimento e envelhecimento; até as mudanças de curto
prazo,  associadas  com fases  diferentes  de  atividade  funcional  normal.  Em
termos  do  tamanho  da  estrutura  estudada  vai  desde  todo  um  sistema
biológico, passando por organismos inteiros e/ou seus órgãos até as organelas
celulares e macromoléculas".

A palavra Anatomia é derivada do grego anatome (ana = através de; tome =
corte).  Dissecação  deriva  do  latim  (dis  =  separar;  secare  =  cortar)  e  é
equivalente etimologicamente a anatomia. Contudo, atualmente, Anatomia é a
ciência, enquanto dissecar é um dos métodos desta ciência. 

Seu estudo tem uma longa e interessante história,  desde os primórdios da
civilização  humana.  Inicialmente  limitada  ao  observável  a  olho  nu  e  pela
manipulação dos corpos, expandiu-se, ao longo do tempo, graças a aquisição
de tecnologias inovadoras. 

Atualmente,  a  Anatomia  pode  ser  subdividida  em  três  grandes  grupos:
Anatomia  macroscópica,  Anatomia  microscópica  e  Anatomia  do
desenvolvimento. 

A Anatomia Macroscópica é o estudo das estruturas observáveis a olho nu,
utilizando ou não recursos tecnológicos os mais variáveis possíveis. Apresenta
duas grandes divisões, a Anatomia Regional, na qual  os dados anatômicos
macroscópicos humanos são descritos  segundo as grandes divisões naturais
do corpo (membro inferior, membro superior, cabeça e pescoço, tórax, abdome
e pelve) e a Anatomia Sistêmica,  na qual a abordagem é feita segundo os
vários sistemas ( conjunto de órgãos com mesma função básica ). 

A Anatomia Microscópica é aquela relacionada com as estruturas corporais

8



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO

ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 17

invisíveis  a  olho  nu e requer  o  uso de instrumental  para  ampliação,  como
lupas, microscópios ópticos e eletrônicos. Este grupo é dividido em Citologia
(estudo  da  célula)  e  Histologia  (estudo  dos  tecidos  e  de  como  estes  se
organizam para a formação de órgãos). 

A Anatomia  do  desenvolvimento  estuda  o  desenvolvimento  do  indivíduo  a
partir do ovo fertilizado até a forma adulta. Ela engloba a Embriologia que é o
estudo do desenvolvimento até o nascimento. 

Embora não sejam estanques, a complexidade destes grupos torna necessária
a existência de estudos específicos. 

NORMAL E VARIAÇÃO ANATÔMICA 

Normal, para o anatomista, é o estatisticamente mais comum, ou seja, o que é
encontrado  na  maioria  dos  casos.  Variação  anatômica  é  qualquer  fuga  do
padrão sem prejuízo da função.  Assim, a artéria  braquial  mais  comumente
divide-se na fossa cubital. Este é o padrão. Entretanto, em alguns indivíduos
esta divisão ocorre ao nível da axila. Como não existe perda funcional esta é
uma variação. 

Quando ocorre prejuízo funcional  trata-se de uma anomalia  e  não de uma
variação.  Se  a  anomalia  for  tão  acentuada  que  deforme  profundamente  a
construção  do  corpo,  sendo,  em  geral,  incompatível  com  a  vida,  é  uma
monstruosidade. 

NOMENCLATURA ANATÔMICA 

Como toda ciência, a Anatomia tem sua linguagem própria. Ao conjunto de
termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes
dá-se o nome de Nomenclatura Anatômica. Com o extraordinário acúmulo de
conhecimentos  no  final  do  século  passado,  graças  aos  trabalhos  de
importantes  “escolas  anatômicas”  (sobretudo  na  Itália,  França,  Inglaterra  e
Alemanha), as mesmas estruturas do corpo humano recebiam denominações
diferentes nestes centros de estudos e pesquisas. Em razão desta falta de
metodologia  e  de  inevitáveis  arbitrariedades,  mais  de  20  000  termos
anatômicos chegaram a ser consignados (hoje reduzidos a poucos mais de 5
000). A primeira tentativa de uniformizar e criar uma nomenclatura anatômica
internacional ocorreu em 1895. Em sucessivos congressos de Anatomia em
1933, 1936 e 1950 foram feitas revisões e finalmente em 1955, em Paris, foi
aprovada oficialmente a Nomenclatura Anatômica, conhecida sob a sigla de
P.N.A.  (Paris  Nomina  Anatomica).  Revisões  têm  sido  feitas,  ao  longo  do
tempo,  já que a nomenclatura anatômica tem caráter dinâmico, podendo ser
sempre  criticada  e  modificada,  desde  que  haja  razões  suficientes  para  as
modificações e que estas sejam aprovadas em Congressos Internacionais de
Anatomia  .  A  última  revisão  criou  a  Terminologia  Anatômica,  que  está
atualmente em vigor. As  línguas oficialmente adotadas são o latim (por ser
“língua  morta”)  e  o  inglês  (que  se  tornou  a  linguagem  internacional  das
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ciências),  porém cada  país  pode traduzi-la  para  seu  próprio  vernáculo.  Ao
designar uma estrutura do organismo, a nomenclatura procura utilizar termos
que não sejam apenas sinais para a memória, mas tragam também alguma
informação  ou  descrição sobre  a  referida  estrutura.  Dentro  deste  princípio,
foram abolidos os epônimos (nome de pessoas para designar coisas) e os
termos indicam: a forma (músculo trapézio); a sua posição ou situação (nervo
mediano); o seu trajeto (artéria circunflexa da escápula); as suas conexões ou
inter-relações (ligamento sacroilíaco); a sua relação com o esqueleto (artéria
radial);  sua  função  (m.  levantador  da  escápula);  critério  misto  (m.  flexor
superficial dos dedos – função e situação). Entretanto, há nomes impróprios ou
não muito  lógicos que foram conservados,  porque estão consagrados pelo
uso. 

POSIÇÃO ANATÔMICA 

Para  evitar  o  uso  de  termos  diferentes  nas  descrições  anatômicas,
considerando-se que a posição pode ser variável, optou-se por uma posição
padrão,  denominada  posição  de  descrição  anatômica  (posição  anatômica).
Deste modo, os anatomistas,  quando escrevem seus textos,  referem-se ao
objeto de descrição considerando o indivíduo como se estivesse sempre na
posição padronizada. 

Nela o indivíduo está em posição ereta (em pé, posição ortostática ou bípede),
com a face voltada para a frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros
superiores estendidos, aplicados ao tronco e com as palmas voltadas para
frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente.

DIVISÃO DO CORPO HUMANO 

O corpo humano divide-se em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça
corresponde à extremidade superior do corpo estando unida ao tronco por uma
porção estreitada, o pescoço. O tronco compreende o tórax e o abdome com
as  respectivas  cavidades  torácica  e  abdominal;  a  cavidade  abdominal
prolonga-se  inferiormente  na  cavidade  pélvica.  Dos  membros,  dois  são
superiores ou torácicos e dois inferiores ou pélvicos. Cada membro apresenta
uma raiz, pela qual está ligada ao tronco, e uma parte livre. 

PLANOS DE DELIMITAÇÃO E SECÇÃO DO CORPO HUMANO 

Na  posição  anatômica  o  corpo  humano  pode  ser  delimitado  por  planos
tangentes à sua superfície, os quais, com suas intersecções, determinam a
formação de um sólido geométrico, um paralelepípedo. 

Tem-se  assim,  para  as  faces  desse  sólido,  os  seguintes  planos
correspondentes: dois planos verticais, um tangente ao ventre – plano ventral
ou anterior – e outro  ao dorso – plano dorsal ou posterior. Estes e outros a
eles   paralelos  são  também  designados  como  planos  frontais,  por  serem
paralelos  à  “fronte”;  dois  planos  verticais  tangentes  aos  lados  do  corpo  –
planos laterais direito e esquerdo  e,  finalmente,  dois planos horizontais, um
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tangente à cabeça – plano cranial ou superior – e outro à planta dos pés – plano
podálico – (de podos = pé) ou inferior. 

O tronco isolado é limitado, inferiormente, pelo plano horizontal que tangencia
o vértice do cóccix, ou seja, o osso que no homem é o vestígio da cauda de
outros animais. Por esta razão, este plano é denominado caudal. 

Os planos descritos são de delimitação. É possível traçar também planos de
secção: o plano que divide o corpo humano em metades direita e esquerda é
denominado mediano.  Toda  secção  do corpo feita  por  planos  paralelos  ao
mediano  é  uma  secção  sagital  (corte  sagital)  e  os  planos  de  secção  são
também chamados sagitais; os planos de secção que são paralelos aos planos
ventral e dorsal são ditos frontais e a secção é também denominada frontal
(corte  frontal);  os  planos  de  secção  que  são  paralelos  aos  planos  cranial,
podálico e caudal são horizontais. A secção é denominada transversal. 

TERMOS DE POSIÇÃO E DIREÇÃO 

A situação e a posição das estruturas anatômicas são indicadas em função
dos planos de delimitação e secção. 

Assim,  duas estruturas  dispostas  em um plano frontal  serão chamadas de
medial  e  lateral  conforme estejam,  respectivamente,  mais próxima ou mais
distante do plano mediano do corpo. 

Duas estruturas localizadas em um plano sagital serão chamadas de anterior
(ou ventral) e posterior (ou dorsal) conforme estejam, respectivamente, mais
próxima ou mais distante do plano anterior. 

Para  estruturas  dispostas  longitudinalmente,  os  termos  são  superior  (ou
cranial) para a mais próxima ao plano cranial e inferior (ou caudal) para a mais
distante deste plano. 

Para  estruturas  dispostas  longitudinalmente  nos  membros  emprega-se,
comumente,  os  termos  proximal  e  distal  referindo-se  às  estruturas
respectivamente mais próxima e mais distante da raiz do membro. Para o tubo
digestivo  emprega-se  os  termos  oral  e  aboral,  referindo-se  às  estruturas
respectivamente mais próxima e mais distante da boca. 

Uma terceira estrutura situada entre uma lateral e outra medial é chamada de
intermédia. Nos outros casos (terceira estrutura situada entre uma anterior e
outra posterior, ou entre uma superior e outra inferior, ou entre uma proximal e
outra distal ou ainda uma oral e outra aboral) é denominada de média. 

Estruturas  situadas  ao  longo  do  plano  mediano  são  denominadas  de
medianas, sendo este um conceito absoluto, ou seja, uma estrutura mediana
será sempre mediana, enquanto os outros termos de posição e direção são
relativos, pois baseiam-se na comparação da posição de uma estrutura em
relação a posição de outra.
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Fonte: 
http://www.icb.ufmg.br/mor/anatoenf/introducao_ao_estudo_da_anatomia.htm 

2. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Coordenar a atividade a partir da seguinte orientação:

1. Fazer uma aula expositiva sobre medidas antropométricas: 

• IMC;

• Peso e Altura;

• Relação cintura/quadril.

2. Convidar a turma para realizar uma atividade prática de medida de peso e
altura de adulto e criança no laboratório;

3. Realizar uma demonstração e solicitar que a turma se organize em duplas e
cada um faça as medidas antropométricas do (a) colega;

4. Esclarecer dúvidas.

Sugestão de Referência:

http://www.cefid.udesc.br/arquivos/id_submenu/1173/medidas_antropometrica
s.pdf 

http://www.slideshare.net/juliocesarpersonal/eslaide-2-avaliao-antropomtrica 

ANTROPOMETRIA

Massa corporal - Peso (em Kg):  

Instrumento: balança, com precisão de 100gr, de preferência digital, que deve
ser aferida a cada seis meses. Tentar sempre realizar as medidas na mesma
balança. 

Posição do avaliado: Em pé, pés descalços e com menor quantidade de roupa
possível, em frente a escala de medida. 
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Posição do avaliador: em pé, de frente para o avaliador. 

Procedimento:  O  avaliado  deve  subir  cuidadosamente  na  plataforma,
colocando  um  pé  de  cada  vez,  e  se  posicionando  no  centro  da  mesma.
Realiza-se apenas uma medida. 

Estatura (em metros):  

O objetivo é acompanhar a estatura dos idosos ao longo dos anos. 

Instrumentos:  estadiômetro  (precisão  1  mm)  e  fita  métrica  com  hastes
(precisão 0,1 mm). 

Referência Anatômica: vértex e região plantar. 

Posição do avaliado: em pé, pés descalços e unidos. A região posterior do
calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e região occipital devem estar em
contato com o instrumento de medida. A cabeça deve estar orientada no plano
Frankfurt. 

Posição do avaliador: Em pé, ao lado direito do avaliado (se necessário subir
em um banco para realizar a medida). 

Procedimento: O cursor (toesa) deve estar em ângulo de 90º em relação à
escala, tocando o ponto mais alto da cabeça ao final de uma inspiração. São
realizadas  duas  medidas.  A cada  medida,  pede-se  para  o  avaliado  sair  e
retornar à posição. 

Observações: verificar o horário da medida para tentar realizar a próxima no
mesmo  horário  e  certificar-se  de  que  o  avaliado  esteja  posicionado
corretamente. 

Cintura última costela (em centímetros):  

Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm. 

Referência anatômica: a medida da circunferência na última costela 

Posição do avaliado: em pé, posição ortostática. 

Posição do avaliador: de frente para o avaliado  

Procedimento:  passa-se  a  fita  em  torno  do  avaliado  de  trás  para   frente,
tendo-se  o  cuidado  de  manter  a  mesma  no  plano  horizontal.  Mede-se  a
circunferência na altura da última costela e na altura da crista ilíaca. Faz-se a
leitura após o avaliado realizar uma expiração normal. 

Cintura cicatriz umbilical (em centímetros):  

Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm. 

Referência anatômica: cicatriz umbilical 

Posição do avaliado: em pé, posição ortostática. 

Posição do avaliador: de frente para o avaliado  

Procedimento:  passa-se  a  fita  em  torno  do  avaliado  de  trás  para   frente,
tendo-se  o  cuidado  de  manter  a  mesma  no  plano  horizontal.  Mede-se  a
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circunferência na altura da cicatriz umbilical.  

Cintura crista ilíaca (em centímetros):  

Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm.

Referência anatômica: a medida da circunferência na crista ilíaca 

Posição do avaliado: em pé, posição ortostática. 

Posição do avaliador: de frente para o avaliado  

Procedimento:  passa-se  a  fita  em  torno  do  avaliado  de  trás  para   frente,
tendo-se  o  cuidado  de  manter  a  mesma  no  plano  horizontal.  Mede-se  a
circunferência na altura da crista ilíaca.  

Quadril (perímetro em centímetros): 

Instrumento: Fita métrica com precisão de 0,1 mm. 

Referência anatômica: maior proporção da região glútea (nádegas). 

Posição do avaliado: Em pé, coluna ereta, coxas unidas, braços ao longo do
corpo. 

Posição do avaliador: ao lado direito do avaliado. 

Procedimento: Faz-se a mensuração no maior perímetro do quadril,  levando
em consideração  a  porção  mais  volumosa  das  nádegas,  que  é  localizada
observando-se lateralmente a pelve. 

INDICE DE MASSA CORPORAL 

Índice de Massa Corporal (IMC): 

IMC = massa (kg)

           Altura2(m2)

    

Índice de Massa Corporal (IMC) segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS):

Classificação IMC (kg/m2)

Baixo peso <18,5

Peso normal 18,5-24,9

Sobrepeso 25-29,9

Obesidade grau I 30-34,9

Obesidade grau II 35-39,9

Obesidade mórbida grau III >40

14
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Fonte:  WHO -  World  Health  Organization.  Diet,  nutrition  and  prevention  of
chronic diseases. 

Report of WHO, study group. Technical Report Series 797, Geneva, 1990.

RELAÇÃO CINTURA QUADRIL 

Relação Cintura/Quadril (RCQ): RCQ= Circunferência (cm)

                                                                Circunferência quadril (cm)

Risco para problemas cardiovasculares segundo a Relação cintura/quadril:

Masculino

Idade Baixo Moderado Alto Muito Alto

50-59 <0,90 0,90-0,96 0,97-1,02 >1,02

60-69 <0,91 0,91-0,98 0,99-1,03 >1,03

Feminino

Idade Baixo Moderado Alto Muito alto 

50-59 <0,74 0,74-0,81 0,82-0,88 >0,88

60-69 <0,76 0,76-0,83 0,84-0,90 >0,90

 Fonte: Croft JB. et al. Waist-to-hip ratio in a biracial population: measurement,
implications, 

and  cautions  for  using  guideliness  to  define  high  risk  for  cardiovascular
disease. Journal

of the American Dietetic Association, 1995, 95(l):60-64.

3. SINAIS VITAIS

Coordenar a atividade a partir da seguinte orientação:

1. Solicitar a turma que formem duplas.

15
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2. Solicitar que cada dupla discuta e escreva o que sabem sobre sinais
vitais;

3. Sortear 3 duplas para relatarem seus conhecimentos prévios;

4. Aula expositiva sobre sinais vitais;

5. Mostrar um vídeo sobre sinais vitais;

6. Solicitar que as duplas pratiquem entre si a aferição de todos os sinais
vitais e que anotem todas as dúvidas e dificuldades;

7. Sortear 10 duplas para compartilhar a experiência;

8. Esclarecer dúvidas.

Sugestão de Referência:

http://www.slideshare.net/eduenfaph/exame-fsico-geral-2

Sugestão de vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=ocUAMm66JqE 
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Fonte: http://pt.scribd.com/doc/74028384/SINAIS-VITAIS-resumo

4. FUNDAMENTOS DOS EXAMES FÍSICO E CLÍNICO

Coordenar a atividade a partir da seguinte orientação:

1. Aula expositiva sobre: Noções Gerais de exame físico e exame clínico.

2.  Convidar  a  turma para  leitura  coletiva  do texto  (Exame Clínico,  um
resumo);

3. Esclarecer termos desconhecidos e dúvidas;

4. Mostrar um vídeo de exame físico e clínico.

http://www.professores.uff.br/jorge/ex.clin.enf.aulageral.pdf

http://www.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301_un1_ExameClinico.
pdf

Sugestão de vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=7yqTLzvm1Bw     

Obs: o professor deve focar só nas noções gerais, tendo em vista que exame
físico é competência somente do enfermeiro e não do técnico de enfermagem.

EXAME CLÍNICO, UM RESUMO

Anamnese

A anamnese é fundamental na relação médico-paciente que, por sua vez, é o

componente mais importante na adesão ao tratamento, principalmente quando

se propõem mudanças no estilo de vida e uso contínuo de medicamentos. Uma

boa  relação  médico-paciente  influi  não  só  na  adesão,  mas  também  nos

resultados  das  intervenções  terapêuticas,  sejam  elas  quais  forem,

farmacológicas,  dietéticas,  cirúrgicas.  Não  se  pode  esquecer  também  que

fazem parte dos mecanismos íntimos do exame clínico, melhor dizendo, deste
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outro  lado  do  exame  clínico,  as  qualidades  humanas  consideradas

fundamentais  para  se  cuidar  de  pacientes,  representadas  por  respeito,

integridade e compaixão. O respeito, expresso em nossas palavras, gestos e

atitudes,  é  o  elemento  primordial  na  valorização  da  condição  humana  do

paciente.  Integridade,  outra  qualidade  indispensável,  é  representada  pela

necessidade de não enganar ou ludibriar o paciente com afirmativas falsas,

ameaças veladas ou claras de riscos inexistentes, promessas vãs. Compaixão,

qualidade  difícil  de  definir,  reside  em nossa  capacidade  de  compreender  o

sofrimento do paciente e estar disposto a fazer tudo o que for possível para

eliminá-lo  ou  aliviá-lo.  O  papel  do  exame  físico  na  cardiologia  vem-se

modificando  ao  longo  dos  anos,  mais  acentuadamente  após  a  entrada,  na

prática  cotidiana,  dos  exames  complementares  que  modificaram  totalmente

nossa  capacidade  de  avaliar  a  estrutura  e  as  funções  do  sistema

cardiovascular. Contudo desejo ressaltar aqui o “outro lado” do exame físico.

Exame físico

A inspeção continua sendo uma técnica indispensável, não só pelo que pode

fornecer  no  exame  do  coração,  mas  também  pela  visão  de  conjunto  que

propicia sobre o paciente, mais do que qualquer outro método. Porém é preciso

se  ter  consciência  de  que  inspecionar  não  é  a  mesma  coisa  que  olhar.

Inspecionar  é  apenas  um  recurso  semiotécnico,  enquanto  olhar  é  um

componente da relação entre duas pessoas. A palpação do pulso radial tem

dois  significados  independentes.  O  primeiro  é  sua  capacidade  de  mostrar

alterações  do  ritmo,  da  frequência  cardíaca,  as  características  da  onda  de

pulso e da parede arterial. O outro significado é o de ato simbólico do contato

físico com o paciente. Em geral, é pela palpação do pulso radial que fazemos o

primeiro contato físico com o paciente. Neste momento não se deve perder a

oportunidade  de  avaliar  as  mãos  do  paciente.  Mãos  trêmulas,  frias  e

sudorentas expressam ansiedade, cujo reconhecimento é sempre importante

no momento de tomar decisões e anunciá-las ao paciente. Além disso, o ato de

“tocar” o paciente pode representar uma real aproximação entre o médico e o

paciente e um sinal de apoio em um momento de fragilidade e receios. É de

26



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO

ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 17

fundamental importância compreender e valorizar o significado psicológico do

exame  físico.  O  componente  afetivo,  embora  mais  nítido  e  evidente  na

anamnese, visível na maneira de o paciente falar, em nossos gestos e atitudes,

também está presente no exame físico e precisa ser mais bem reconhecido,

porque  pode  transformar-se  num  dos  fatores  de  fortalecimento  da  relação

médico-paciente.  Para  o  paciente,  as  técnicas  que  usamos  para  identificar

alterações  anatômicas  ou  funcionais  –  inspeção,  palpação,  percussão  e

ausculta  –  contêm  em  si  outro  componente,  muitas  vezes  esquecido  ou

desprezado pelo médico. Constitui o “outro lado” do exame físico. Assim, na

inspeção está incluso o ato de olhar; na palpação e na percussão, o de tocar e

na ausculta, o de ouvir. É necessário compreender que inspecionar e olhar

são  indissociáveis,  enquanto palpar  e  tocar são  procedimentos  que  se

completam.  A síntese desse duplo significado do exame físico é  facilmente

compreendida se o médico estiver atento para compreender o que os pacientes

querem dizer quando falam: “Doutor, estou em suas mãos!“, expressão que

revela duplo sentido, pois significa que o paciente espera que de nossas mãos

saia uma prescrição, um procedimento ou ato cirúrgico capaz de livrá-lo de um

padecimento, assim como a nós está entregando-se, permitindo-nos decidir ou

ajudá-lo a escolher o que é melhor para ele. Nesta hora acontecerá ou não

uma aliança – aliança terapêutica – que vai decidir o sucesso ou o fracasso de

nossas  ações.  Quando  o  médico  olha  o  paciente,  ele  não  só  está

inspecionando o corpo (parte técnica), reconhecendo palidez, cianose, icterícia

e outras alterações, mas também está vendo a pessoa como um todo, nunca

se esquecendo de que o coração do paciente não está sobre nossa mesa para

ser examinado, mas no peito de uma pessoa que confiou em nós. Ou seja, ao

olhar o paciente, conseguimos reconhecer alterações anatômicas e funcionais,

ao mesmo tempo que podemos detectar  aspectos  emocionais,  como –  por

exemplo – uma expressão facial tensa ou angustiada. Quando palpamos ou

percutimos,  podemos  não  apenas  identificar  modificações  estruturais,  mas

também ter em mente que estamos tocando o corpo do paciente com nossas

mãos. Tocar, do ponto de vista psicológico, é mais do que palpar. Quando o

médico  ausculta  pode  perceber  ruídos  originados  no  corpo,  porém,  muitas
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vezes, é mais importante saber ouvir o que o paciente está a nos dizer com

palavras ou gestos. Donde se conclui que o médico que reconhece e valoriza o

outro lado do exame clínico sabe inspecionar e olhar, palpar e tocar, auscultar e

ouvir.  Os  dois  componentes  –  semiotécnica  e  significado  psicológico  –

reforçam-se mutuamente, fazendo do método clínico um inesgotável manancial

de informações sobre a doença e o doente.  Ao longo de minha vida como

Clínico, aprendi a usar a parte final da ausculta do coração para um momento

de reflexão sobre o paciente que tinha perto de mim. Em um ou dois minutos,

aproveitando aquele instante de silêncio e concentração, fazia um balanço de

tudo o que ouvira e observara, não apenas do ponto de vista semiológico, mais

do que isso,  procurava inserir  todos os dados clínicos no contexto da vida

daquela pessoa que ali estava à espera do que eu iria dizer-lhe e que, muitas

vezes, seria decisivo para a sua vida e a de seus familiares.

1. Anamnese

1.1.           Identificação

a)     Nome – Primeiro dado a ser coletado

b)     Idade – Há patologias associadas à faixa etária

c)      Sexo –  Há  patologias  associadas  ao  sexo;  diferenças  anatômicas  e

fisiológicas

d)     Cor – Preferível, pois o Brasil tem grande mistura de raças; branca, parda,

preta

e)     Estado Civil – Aspecto Social

f)      Profissão  (  Ocupação –  Considerar  em  conjunto  com  outros  fatores

sociais e biológicos

g)     Local de Trabalho – Pode agravar determinadas doenças

h)      Naturalidade – Local onde o paciente nasceu

i)        Residência –  Residência  atual  e  anteriores,  incluindo  endereço;

Doenças infecciosas e parasitárias em função de clima, hidrografia e altitude

j)        Procedência – O paciente pode vir de área endêmica, por exemplo 
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1.2.           Queixa Principal –  o  que levou o paciente a procurar  o  médico,

repetindo se possível as expressões por ele usadas desde que não afete a

interpretação dos sintomas, já que a suspeita do paciente pode ser diferente do

real acometimento 

1.3.           História  da  Doença  Atual –  em  ordem  cronológica,  com

sintomatologia,  época de início,  se tem meio e fim,  sintomas-guia como fio

condutor  que  possa  se  relacionar  com  outras  queixas  do  paciente,

interpretadas pelo coletador 

1.4.           Doenças preexistentes e medicamentos em uso – podem estar

correlacionados 

1.5.           Interrogatório Sintomatológico – ou revisão dos sistemas 

a)     Sintomas Gerais – febre; astenia (fraqueza); sudorese; calafrios; prurido;

lesões  cutâneas  e  outras  alterações;  alterações  no  desenvolvimento  físico

(nanismo, gigantismo, puberdade precoce ou atrasada)

b)     Cabeça e Pescoço – crânio, face, pescoço, nariz e cavidades, cavidade

bucal e anexos, faringe, laringe, tireoides e paratireoides, vasos e linfonodos

c)      Tórax –  parede  torácica,  traqueia,  brônquios,  pulmões,  pleuras,

diafragma, mediastino, coração, grandes vasos e esôfago

d)     Abdome –  parede  abdominal,  estômago,  intestino  delgado,  cólon,  reto

ânus, fígado, vias biliares e pâncreas

e)     Sistema  Genito  urinário –  rins  e  vias  urinárias,  e  órgãos  genitais

masculinos/femininos

f)        Sistema Hemo linfopoiético

g)     Sistema  Endócrino –  Hipotálamo  e  Hipófise,  tireoide,  paratireoides,

suprarrenais e gônadas

h)      Metabolismo

i)        Coluna Vertebral e  Extremidades –  ossos,  músculos,  artérias,  veias,

linfáticos, microcirculação

j)        Sistema Nervoso

k)      Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais 

1.6.           História Natural da Doença 
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1.7.           Antecedentes  Pessoais  e  Familiares –  Pessoais:  fisiológicos  e

patológicos; Familiares: estado de saúde dos vivos, e causa do óbito e idade

em que ocorreu  

1.8.           Hábitos  de  Vida,  Condições  Socioeconômicas  e  Culturais  e

Condições Ambientais – alimentação, habitação, ocupação atual e anteriores,

atividades físicas, tabagismo, etilismo, vida conjugal e ajustamento familiar 

2.         Exame Físico

2.1.           Exame Físico Geral – Inspeção, palpação, percussão, ausculta, e o

uso  de  alguns  aparelhos  simples  são  designados  ao  exame  físico,  são

necessários e tem fundamental  importância psicológica para o  paciente.  As

posições  do  paciente:  em  decúbito  dorsal,  lateral  ou  ventral,  ou  posição

sentada ou de pé (posição ortostática, supina) 

2.2.           Exame de Órgãos e Aparelhos – Exames específicos

_______________________________________________________________

_______

Fonte: Porto CC. Semiologia Médica, 5ª Ed.

5.  FUNDAMENTOS  DOS  PRINCIPAIS  EXAMES  DIAGNÓSTICOS
(LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS)

1. POSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES  

http://pt.scribd.com/doc/22933780/Posicionamento-Para-Exame
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POSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Existem diferentes posições que facilitam a realização de exames físicos e
diagnósticos, cirurgias e tratamentos. Cada uma delas possui características e
finalidades próprias. Posicionar o cliente de acordo com o exame que será
realizado  significa  expor  a  área  que  será  examinada.  As  mudanças  de
posições podem ocasionar tonturas, mal-estar,  palidez. A enfermagem deve
ficar atenta quanto a possíveis queixas do cliente.

Decúbito lateral (esquerdo ou direito): Paciente deitado lateralizado com os
membros inferiores flexionados, o membro superior que esta em cima do corpo
protegido com uma almofada ombro e cotovelo formam 90º,o outro membro
com uma flexão menor de 90°. ALGUMAS FINALIDADES: Realizar exames
anorretais,anestesias  raquidiana e  peridural,  punção lombar  para  coleta  de
líquor e para repouso.
A Posição Lateral, pode ser utilizada em várias situações que necessitam de
primeiros socorros, em que a vítima esteja inconsciente, mas a respirar e com
um bom pulso,  uma vez que esta  posição permite uma melhor  ventilação,
libertando as vias aéreas superiores,não deve ser realizada quando a pessoa
não estiver respirando;tiver uma lesão na cabeça, pescoço ou coluna,tiver um
ferimento grave.

Decúbito dorsal:Manter paciente deitado de costas com o abdômen voltado
para  cima.  ALGUMAS  FINALIDADES:  Utilizada  como  posição  de
repouso;utilizada  em  trans  e  pós  operatórios  e  alguns  tipos  de
exames( tomografia, raio- X), inserção de cateteres.

Posição supina:  Manter paciente deitado de costas com o abdômen voltado
para cima ,é diferente do decúbito dorsal pois está com a cabeça pendida.

Decúbito  ventral:  Manter  o  paciente  em decúbito  ventral,  com os  joelhos
levemente  flexionados,  a  cabeça  lateralizada  e  os  braços  flexionados
mantendo-se as mãos próximo a cabeça. Posicionando os pés sobre o fim do
colchão ou protegidos com pranchas de pés para suportar a flexão normal.
ALGUMAS FINALIDADES: Serve como posição alternativa nas manobras de
rotação para os pacientes imobilizados.

FOWLER:Manter  a  cabeceira  da  cama  elevada  em  aproximadamente  45
graus. ALGUMAS FINALIDADES: Usado para descanso, conforto, alimentação
e patologias  respiratórias  para  tratamento  de pacientes  com dispneia  após
cirurgia  de  tireoide,  abdominal  e/ou  cardíaca  quando  espera-se  que  haja
drenagem e em alguns casos de pneumonia,uma vez que esta posição afasta
os órgãos abdominais do diafragma aliviando
a pressão sobre a cavidade torácica. Também é usada como prevenção de
aspiração pelas vias respiratórias de secreções ou vômitos em pacientes com
nível de consciência rebaixados.
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SIMs:Lado direito:  deitar  o  paciente sobre o lado direito  flexionando-lhe as
pernas,  ficando  a  direita  semi  flexionada  e  a  esquerda  mais  flexionada,
chegando próxima ao abdômen. Para o lado esquerdo, basta inverter o
lado e a posição das pernas. .Manter o braço de “baixo” lateralizado na porção
posterior das costas/dorsal e o braço de “cima” flexionado com a mão próxima
a cabeça. ALGUMAS FINALIDADES : Usada como alternativa para pacientes
acamados (prevenir úlceras de pressão), para repouso e realização de exames
e procedimentos(enema, verificação de temperatura retal,lavagem intestinal e
toque).

Abaixado:  abaixar  ou  tocar  com  as  mãos  as  pontas  dos  dedos  do  pé.
ALGUMAS  FINALIDADES  :  observar  se  não  há  nenhum desvio  muscular,
sequelas de queimaduras, ossos mal formados, ossos quebrados mal ligados,
esticar  os  braços  e  pernas  observando  se  não  há  nenhum tipo  de  lesão.
Avaliação lombar.

Sentado:  Manter as costas eretas e recostadas sobre o encosto da cadeira,
com os pés apoiados e protegidos e os membros superiores são apoiados na
altura  dos  cotovelos.  ALGUMAS  FINALIDADES:Proporcionar  conforto  ao
paciente  pode-se  também  verificar  sinais  vitais  como  P.A,  temperatura,
frequência cardíaca e respiratória. Também para o transporte do paciente.

Genupeitoral :Paciente se mantém ajoelhado e com o peito descansando na
cama,  os  joelhos  devem  ficar  ligeiramente  afastados.  ALGUMAS
FINALIDADES: Posição usada para exames vaginais, retais e cirurgias.

Posição  ginecológica: Manter  a  paciente  deitada  em  decúbito
dorsal,membros inferiores flexionados e afastados, a planta dos pés sobre o
colchão.  ALGUMAS  FINALIDADES:  Realização  de  exames  ginecológicos,
sondagem vesical feminina ,toque retal.

Litotomia:  A paciente  é  colocada  em decúbito  dorsal,  as  coxas  são  bem
afastadas uma das outras e flexionadas sobre o abdômen; para manter as
pernas nesta posição usam-se suportes para as pernas (perneiras).
ALGUMAS  FINALIDADES:  Realização  de  exames  e  cirurgias  vaginais  e
anorretais, parto, cateterismo vesical feminino.

Trendelemburg:  O paciente  fica  em decúbito  dorsal,  com as  pernas e  pé
acima do nível da cabeça. ALGUMAS FINALIDADES: Usado em paciente com
hipotensão  severa,  vasculopatias  periféricas,edemas de  membros  inferiores
(  para  auxiliar  o  retorno  venoso)  e  para  a  realização  de  algumas
cirurgias(abdominais, varizes...).

Ereta ou ortostática : O paciente permanece em pé com o chão forrado com
um  lençol.  ALGUMAS  FINALIDADES:  Posição  usada  para  exames
neurológicos e certas anormalidades ortopédicas.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/22933780/Posicionamento-Para-Exame 
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8.NORMAS E TÉCNICAS DE COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES
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Coleta de material para exame microbiológico

1- Introdução

A coleta, a conservação e o transporte de material ou amostra clínica 
constituem a base do trabalho microbiológico, que culmina com a identificação 
do agente infeccioso e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. A 
padronização desses procedimentos reflete na melhor utilização dos recursos 
da microbiologia, com maior qualidade dos resultados e economia de recursos.

2- Princípios Gerais

2.1- Pedido de exame

O processo microbiológico é feito de etapas interpretativas. As decisões 
em cada uma das etapas podem interferir no resultado final, daí a necessidade 
de uma interação entre as equipe da assistência e do laboratório de 
microbiologia. A primeira comunicação é feita por meio do pedido de exame.

O pedido de exame microbiológico (formulário próprio) deve informar:

• Nome, data de nascimento e registro do paciente
• Clínica, enfermaria, setor

• Dados clínicos, hipótese diagnóstica e o uso de antimicrobianos

• Material (precisar o tipo e a técnica e/ou o local da coleta)

• Especificar os exames1: microscopia direta (a fresco, campo escuro), 
com coloração (Gram, pesquisa de BAAR), cultura e antibiograma para 
bactérias, cultura e pesquisas especiais (anaeróbio, fungo, micobactéria,
vírus)

• Data da solicitação e assinatura e nome legível do requisitante (informar 
o telefone de contato facilita a comunicação do laboratório com a equipe 
de assistência)

• Data, horário da coleta e o nome do responsável pela coleta

As amostras devem ser rigorosamente identificadas com rótulo, contendo:

• Nome, registro do paciente e material, especificando a topografia.

34



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO

ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 17

2.2- Coleta do Material

A coleta deve ser realizada, sempre que possível, antes do início ou da 
modificação da terapia antimicrobiana.

O material colhido deve ser representativo do processo infeccioso 
investigado, devendo ser eleito o melhor sitio da lesão. Por exemplo: as crostas
das feridas devem ser removidas, uma vez que a melhor amostra localiza-se 
abaixo dessa crosta. 

A coleta deve ser feita dentro de técnica asséptica, utilizando recipientes 
de boca larga e materiais estéreis e evitando ou diminuindo ao máximo a 
contaminação com a microbiota não representativa do processo infeccioso.

Conforme as normas de biossegurança2, todo material será colhido, 
acondicionado, transportado, processado e descartado como potencialmente 
infectante, independentemente do diagnóstico do paciente. Para evitar a 
exposição de risco biológico, observar as rotinas de cada procedimento e usar 
os EPI (luvas, máscara, óculos de proteção, avental) indicados. 

2.3- Acondicionamento, conservação e transporte do material 

Todo material deve ser enviado ao laboratório em recipiente apropriado 
para o tipo de exame e material (conforme indicado pelo Laboratório) e 
devidamente acondicionado para evitar extravasamento do material durante o 
transporte. Para maior segurança no transporte do material, os frascos com 
sangue ou qualquer material devem ser transportados dentro de recipientes 
resistentes à perfuração e com tampa. Evitar a contaminação da superfície 
externa do frasco de coleta (se acontecer, fazer a desinfecção da superfície, 
com três aplicações de álcool 70%). Não contaminar o pedido de exame.

Após a coleta, o material deve ser transportado ao laboratório no menor tempo
possível. Quanto mais cedo iniciar o processamento da amostra no Laboratório
de Microbiologia, maior a chance de recuperar o agente infeccioso e de 
beneficiar o paciente. Observar o tempo máximo para recepção da amostra 
(Tabela 1). 

O ato de recepção deve ser protocolado com registro do horário e 
conferência da adequação do pedido e do material, cabendo recusa 
conforme protocolo específico.

Tabela 1 Acondicionamento e tempo máximo para recepção da amostra 

Amostra Tempo Acondicionamento 

Respiratória (escarro, 
aspirado traqueal, LAB3, 

30 minutos Frasco seco estéril
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BEP4)

Hemocultura 30 minutos (não 
refrigerar)

Frascos com meio de 
cultura

Fezes 30 minutos Frasco seco estéril

Fezes em meio de transporte 12 horas Meio Cary Blair

Urina 30 minutos Frasco seco estéril

Urina refrigerada (4° C ) 4 horas Frasco seco estéril

Swab em meio de transporte Conforme o meio e a 
especificação do 
laboratório 

Meio Stuart, Amies

Swab sem meio de transporte Imediatamente 

Cateter vascular (segmento) Imediatamente Frasco seco estéril

Líquor Imediatamente (não 
refrigerar)

Frasco seco estéril / Kit 
LACEN

Líquido pleural e outros 
líquidos de cavidade estéril

Imediatamente (não 
refrigerar)

Frasco seco estéril ou 
frascos com meio de 
cultura

Fragmento de tecido, ósseo Imediatamente Frasco seco estéril

(Adaptado de Ministério da Saúde. ANVISA. Manual de Microbiologia 
Clínica Para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Brasília- 
2004 (versão preliminar)

• Meio de transporte serve para manter a viabilidade das bactérias, porém 
sem permitir a multiplicação. Exemplos de meios especiais: Stuart, 
Amies, Cary Blair.

• Material colhido com swab deve ser processado imediatamente ou 
imerso em meio de transporte. O swab conservado em meio de 
transporte é mantido, geralmente, em temperatura ambiente até o 
momento do processamento. Não ultrapassar o tempo indicado pelo 
laboratório (em geral, 8 horas). 

• Material em que há suspeita da presença de bactérias mais sensíveis às 
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variações de temperatura ou de umidade como: Neisseria meningitides, 
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pneumoniae devem ser colhidos em meio de transporte ou no próprio 
meio de cultura. Não refrigerar e enviar imediatamente ao Laboratório de
Microbiologia.

• Material naturalmente rico em flora microbiana (fezes e escarro) ou 
obtido de sítios de difícil descontaminação (urina, secreções de 
orofaringe, lesões superficiais) deve ser transportado com os cuidados 
necessários à manutenção da proporção da flora original. Se o material 
for mantido à temperatura ambiente por período superior a 30 minutos, 
pode ocorrer multiplicação bacteriana (microbiota endógena) e, 
consequentemente, prejudicar o isolamento do agente infeccioso.

• Material clínico proveniente de sítios estéreis (sangue, liquor, líquido 
ascítico, sinovial, etc.) deve ser colhido e semeado diretamente em 
meios de cultura, transportado à temperatura ambiente ao laboratório e 
colocado em estufa entre 35 a 37C. Na impossibilidade deste 
procedimento, coletar o material em frasco esterilizado e conservá-lo à 
temperatura ambiente, até o momento do processamento.

3- Rotinas de coleta de material específico

Para todas as rotinas, observar:

• Explicar o procedimento ao paciente e posicioná-lo adequadamente.
• Após anti-sepsia cutânea com álcool ou soluções alcoólicas de PVP-I ou 

clorexidina, sempre aguardar até completa secagem espontânea.

• Verificar antecedente de alergia ao anti-séptico, especialmente ao iodo. 
Independente de história prévia de alergia, sempre remover o iodo no 
final do procedimento.

3.1- Hemocultura

Momento da coleta e número de amostras:

Coletar antes do início do tratamento com antimicrobiano ou, se já estiver 
em uso de antimicrobiano, imediatamente antes da próxima dose. Não deve ser
solicitada “coleta em pico febril”. O número de amostras e o intervalo entre as 
amostras são relacionados ao diagnóstico e à condição clínica do paciente:

Em adulto, observar as seguintes recomendações: 

- Sepse e infecções localizadas (meningite, osteomielite, artrite, 
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pneumonia, pielonefrite): Duas ou três amostras com punções diferentes.
Caso exista urgência quanto ao início do tratamento antimicrobiano, 
coletar as amostras ao mesmo tempo, em locais diferentes (Ex: braço 
esquerdo e braço direito).

- Sepse relacionada ao cateter vascular: Duas ou três amostras antes da
retirada do cateter vascular. Enviar também a ponta do cateter para 
cultura.

- Endocardite subaguda: Três amostras colhidas com punções diferentes
no 1 dia, com intervalo mínimo de 1 hora. Se negativas após 24 horas 
de cultivo, coletar mais três amostras.

Volume de sangue:

Quanto maior o volume de sangue, por amostra, melhor é a recuperação
do microrganismo; porém, é necessário observar a proporção indicada de 
sangue / meio de cultura e a idade do paciente.

Método automatizado:

Em adultos –10 ml (volumes menores de sangue podem ser utilizados, 
porém com diminuição na frequência de recuperação do agente 
infeccioso). 

Em crianças – 1 a 4 ml em frasco pediátrico 

Em neonatos – 0,5 a 1 ml em frasco pediátrico

Técnica de coleta:

É necessário um rigor na execução da técnica, uma vez que há 
possibilidade de crescimento de contaminantes da pele. 

• Higienizar as mãos (higiene com água e sabão ou fricção com álcool)
• Após a retirada do lacre, desinfetar a tampa do frasco de hemocultura 

com álcool 70%

• Selecionar um local de punção venosa

• Fazer anti-sepsia rigorosa da pele com álcool 70%, em movimentos 
circulares e de dentro para fora. Esta área não deverá mais ser tocada 
com os dedos

• Aguardar secar naturalmente (1 a 2 minutos), não soprar, abanar ou 
enxugar

• Calçar luvas de procedimento
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• Coletar assepticamente a quantidade de sangue recomendada

• Inocular nos frascos contendo o meio de cultura (aeróbio ou anaeróbio) e
agitar levemente (Não é necessário trocar a agulha após a punção 
desde que não ocorra contaminação da agulha)

• Identificar cada frasco, anotando nome, registro e horário da coleta em 
campo próprio no rótulo (não usar fita adesiva e nem danificar o código 
de barras do frasco)

• Enviar imediatamente o material ao laboratório (não colocar em 
geladeira)

Obs:

1) Não é recomendada a técnica de coleta a partir de cateteres vasculares, 
exceto para fins de comparação com sangue periférico (método quantitativo ou 
aferição de período de crescimento). 

2) Punção arterial não traz benefícios quanto ao isolamento de microrganismo.

3.2- Secreção de ferida cutânea ou cirúrgica, abscesso ou fístula

Preferencialmente, coletar material após lavar a lesão com soro 
fisiológico e/ou desbridamento. A secreção pode ser coletada de duas 
maneiras:

- por aspiração da secreção ou da coleção não-drenada utilizando 
seringa e agulha estéreis5 ou somente a seringa (o material deve ser 
encaminhado imediatamente ao laboratório).

- com swab (é a técnica menos recomendada), tendo o cuidado de 
imergi-lo no meio de transporte ou encaminhá-lo imediatamente ao 
laboratório.

O termo “secreção de ferida” não é apropriado para informar o tipo de 
material. Relatar no pedido o sítio anatômico e as informações adicionais (tipo 
de lesão, secreção superficial ou profunda, fístula, etc.). 

Técnica de coleta de secreção com a seringa:

• Realizar anti-sepsia do local (pele íntegra). Se lesão aberta, fazer 
limpeza com soro fisiológico, de acordo com a técnica do curativo.

• Aspirar o material com seringa e agulha estéreis ou somente com a 
seringa 

o As coleções drenadas podem ser aspiradas diretamente na 

39



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO

ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 17

seringa tipo insulina ou por meio de um pequeno cateter

o Quando não houver secreção suficiente, injetar pequena 
quantidade de soro fisiológico estéril e aspirar com a mesma 
seringa

• O material deve ser transportado na própria seringa, com eliminação do 
ar e vedação (principalmente nos casos de cultura para anaeróbio) ou 
em frasco estéril.

• Anotar o horário da coleta, identificar o material e encaminhar ao 
laboratório

Técnica de coleta com o swab:

• Realizar a técnica do curativo, até a limpeza com soro fisiológico e 
secagem com gaze esterilizada

• Com o swab, coletar amostra do local6 onde houver maior suspeita de 
infecção, porém evitando áreas de tecido necrosado e pus que devem 
ser removidos 

• Inserir o swab no invólucro especial ou no meio de transporte

• Concluir o curativo

• Anotar o horário da coleta, identificar o material e encaminhar ao 
laboratório

3.3- Fragmento de tecido (pele, tecido subcutâneo)

No caso de ferida ou lesão cutânea, a cultura de pequeno fragmento de 
tecido (biópsia) fornece resultado mais representativo do processo infeccioso 
em relação ao swab. 

Técnica de coleta de fragmento de lesão (ou tecido):

• Realizar a técnica do curativo até a limpeza com soro fisiológico e 
secagem com gaze esterilizada

• Com o bisturi, tesoura ou instrumento para “punch” (se necessário, fazer 
anestesia local) retirar pequeno fragmento de tecido do local onde 
houver maior suspeita de infecção (+ 4mm), porém evitando áreas de 
tecido necrosado e pus, os quais devem ser removidos.

• Inserir o fragmento no frasco de boca larga estéril e seco (se for realizar 
estudo histopatológico, retirar outro fragmento e colocar em frasco com 
formol)
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• Concluir o curativo

• Anotar o horário da coleta, identificar o material e encaminhar 
imediatamente ao laboratório 

3.4- Urocultura

A urina na bexiga é estéril, porém, com exceção da coleta suprapúbica, 
todos os métodos propiciam a contaminação da urina com a microbiota uretral. 
A coleta de urina do jato médio é o método mais utilizado, por não ser invasivo 
e pela relativa confiabilidade, quando realizada dentro de técnica adequada. A 
presença de piúria e de bactérias ao exame microscópico da urina 
não-centrifugada corada pelo Gram devem ser correlacionados.

Técnica de coleta do jato médio:

A coleta de urina deve seguir técnica rigorosa, evitando ao máximo a 
contaminação da urina com a microbiota da genitália. O ideal é a coleta da 
primeira urina da manhã, se não for possível, coletar de 2 a 3 horas de 
retenção urinária. 

• Explicar o procedimento ao paciente, que deverá lavar a genitália com 
água e sabonete (Não usar anti-séptico, pois interfere com o crescimento
bacteriano)

• Na mulher, afastar os grandes lábios para melhor higiene do meato 
uretral Lavar a região genital de frente para trás e não usar duas vezes a
mesma gaze.

• No homem, expor a glande para melhor higiene 

• Enxaguar com bastante água ou com gaze umedecida para retirar o 
excesso de sabonete e enxugar com toalha limpa ou gaze.

• Coletar a urina do jato médio, isto é, desprezando a primeira e a última 
porção de urina, diretamente em frasco estéril de boca larga:

o No homem, expor bem a glande

o Na mulher, manter os grandes lábios afastados (o procedimento 
deve ser supervisionado por enfermeira ou auxiliar treinada).

• Anotar o horário e identificar o frasco

• Transportar ao laboratório imediatamente, ou refrigerá-la (a 4 C) até no
máximo 4 horas, mantendo a refrigeração durante o transporte (manter a
temperatura com gelo ao redor do vasilhame)

OBS: Nos casos de crianças pequenas ou de pacientes incontinentes, 
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fazer higiene dos genitais e do períneo aguardar a micção espontânea 
ou no último caso usar o saco coletor estéril, refazendo os cuidados de 
higiene do períneo e a troca do saco coletor de 30 em 30 minutos.  Na 
pediatria do HRT, a experiência da coleta de urina sem o uso do saco 
coletor é feita há alguns anos e mostrou-se exeqüível. A criança 
pequena é deixada livre, sem a fralda, e o acompanhante atento coleta
a urina diretamente no vasilhame estéril assim que a criança inicia a 
micção. 

Técnica de coleta por meio do cateter vesical:

- Paciente sem sonda vesical

O próprio cateterismo para coleta de urina implica em risco de infecção, 
porém esta técnica pode ser utilizada quando não é possível obter urina 
espontânea ou a punção suprapúbica é contra-indicada.

Fazer o cateterismo vesical dentro da técnica asséptica
-  Pacientes  com  sonda  vesical  (pacientes  cateterizados  em  sistema  de
drenagem fechada)

Trocar o cateter dentro da técnica asséptica e coletar a urina diretamente
da luz do novo cateter, utilizando um recipiente estéril.

Não havendo troca de cateter, após a desinfecção com álcool a 70% do 
local, coletar a urina (20 ml) diretamente do cateter, por meio da punção 
com seringa e agulha estéril na proximidade da junção do cateter com o 
tubo de drenagem.

Técnica de coleta por punção suprapúbica:

É uma técnica invasiva, a ser utilizada nos casos:

-Resultados repetidamente duvidosos de cultura de urina obtida por 
outras técnicas

-Recém-nascidos ou crianças pequenas

-Suspeita de infecção por anaeróbios

-Contra-indicação de cateterização

Fazer a anti-sepsia da pele e coletar por meio de seringa e agulha
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Obs: Para a pesquisa de BAAR e cultura para micobactéria, recomenda-se: 
coletar a primeira urina da manhã em três dias consecutivos (três amostras). 
Solicitar sempre a cultura uma vez que a pesquisa de BAAR fornece, muitas 
vezes, resultados falso-negativos.

3.5- Ponta de Cateter Intravascular

A técnica de cultura semiquantitativa (método de Maki ou do rolamento) 
da ponta de cateter é a mais utilizada para determinar a relação entre 
colonização externa do cateter e sepse. Para pesquisa de colonização 
intraluminal, outras técnicas são necessárias.

Técnica de retirada do cateter:

Os mesmos cuidados de anti-sepsia utilizados na introdução do cateter 
devem ser adotados no momento da retirada do fragmento do cateter para 
cultura:

• Fazer uma rigorosa anti-sepsia da pele ao redor do cateter
• Remover o cateter utilizando uma pinça estéril, com cuidado para não 

tocar o cateter na pele

• Assepticamente, com tesoura ou lâmina estéril, cortar cerca de 5 cm da 
extremidade distal do cateter 

• Colocar o pedaço do cateter num frasco estéril de boca larga e sem meio
de cultura

• Anotar o horário e identificar o frasco

• Transportar ao laboratório imediatamente, evitando a excessiva secagem

OBS.: catéteres aceitáveis para cultura semiquantitativa: central, PVC, 
Hickman, Broviac, periférico, arterial, umbilical, alimentação parenteral e 
Swan-Ganz.

3.6- Líquidos orgânicos estéreis (Pleural, Ascítico, Sinovial, bile, etc.)

• Fazer anti-sepsia rigorosa da pele
• Realizar a aspiração do material com seringa e agulha estéril, dentro de 

técnica asséptica

• Inocular o material em um frasco de hemocultura-adulto (coletar 10 ml, 
de preferência)

• Na impossibilidade da semeadura direta do material em meio de cultura 
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ou quando o objetivo é pesquisar fungo ou micobactéria, colocar o 
material em frasco estéril e adicionar heparina para evitar coagulação do
líquido

• Anotar o horário e identificar o frasco

Enviar ao laboratório imediatamente (conservar em temperatura 
ambiente)

3.7- Líquor

A punção lombar deve ser feita sob condições estritas de assepsia. 
Recomenda-se que o material seja colhido diretamente no meio de cultura, já 
que uma demora na semeadura implica em grande queda das taxas de 
isolamento de bactérias. Tanto Neisserias como Haemophilus não resistem às 
temperaturas baixas, daí porque o líquor para cultura não deve ficar em 
geladeira.

• Fazer anti-sepsia rigorosa da pele
• Utilizar o kit especial do LACEN (Antes de iniciar a punção, retirar o kit 

da geladeira para que no momento do uso o mesmo esteja à 
temperatura ambiente)

• Realizar a punção lombar e coletar no tubo de ensaio (com o meio de 
cultura) 5 gotas de líquor, de preferência diretamente da agulha que se 
encontra introduzida no espaço subaracnóideo

• Coletar líquor para os demais exames, utilizando os dois frascos contido 
no Kit 

• Anotar o horário e identificar o frasco

• Enviar todo o material imediatamente ao laboratório de Emergência

Obs: Para pesquisa de BAAR ou Cryptococcus (coloração com tinta da China), 
coletar pelo menos 3 ml de líquor.

3.8- Escarro

A orientação para a coleta deste material deve ser clara, evitando ao máximo 
coletar saliva ou material de vias aéreas superiores, preferencialmente a coleta 
deve ser feita sob supervisão direta da equipe de assistência.

Coletar pela manhã com o paciente em jejum, após higiene oral (escovar
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os dentes sem o uso de pasta dental e fazer gargarejos)

O escarro deve ser coletado após tosse profunda e depositado 
diretamente em frasco esterilizado de boca larga com tampa rosqueada

Encaminhar ao laboratório por período não superior a 30 minutos

Obs: Nos casos de suspeita de infecção por micobactéria ou fungo, coletar pelo
menos três amostras, em dias consecutivos (1 amostra diária). Nos casos de 
suspeita de pneumocistose ou quando a expectoração é escassa, esta pode 
ser induzida por meio de inalação.

3.9- Aspirado traqueal (ou secreção endotraqueal)

O aspirado traqueal é realizado em paciente intubado ou traqueostomizado por 
meio de sonda de aspiração estéril. A cultura desse material, assim como a de 
escarro para o diagnóstico de pneumonia, é muito questionável quanto à sua 
utilidade. Ainda que também controverso, utiliza-se cultivo de aspirado traqueal 
com técnica quantitativa com o objetivo de melhorar a especificidade.

Técnica:

• Seguir a técnica asséptica de aspiração
• Ao retirar a sonda de aspiração, o material colhido deve ser colocado em

frasco de boca larga estéril ou se escasso, cortar a extremidade distal da
sonda (± 5 cm) com auxílio de material estéril (lâmina ou tesoura) e 
colocá-la em frasco seco e estéril. 

• Anotar o horário, identificar o frasco e enviar imediatamente ao 
laboratório.

3.10- Secreção de Orofaringe (swab)

O principal objetivo é a recuperação do Streptococcus pyogenes.

Técnica:

• Orientar higiene oral não utilizando anti-séptico ou pasta dental
• Explicar o procedimento ao paciente e orientá-lo a abrir bem a boca

• Usar abaixador de língua e com swab estéril fazer esfregaços sobre as 
amígdalas e faringe posterior, evitando tocar na língua ou na mucosa 
oral
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• Coletar material nas áreas com hiperemia, adjacentes aos pontos de 
supuração ou remover o pus ou placas coletando o material na mucosa 
logo abaixo 

• Colher dois swabs e enviar imediatamente ao laboratório para evitar a 
excessiva secagem

3.11- Secreção de Ouvido

- secreção do conduto auditivo externo: 
• Retirar o excesso de secreção de drenagem espontânea com salina e 

gaze estéril
• Introduzir o swab estéril no conduto auditivo externo

- secreção do ouvido médio com membrana timpânica rota ou íntegra, é 
necessário espéculo e coleta por meio de swab ou aspiração com seringa.

3.12- Swab nasal (narinas anteriores)

A pesquisa de MRSA7 em narinas anteriores é feita em situações 
epidemiológicas especiais, conforme orientação do NCIH.

Técnica

• Introduzir o swab esterilizado8 cuidadosamente na porção 
ântero-superior de uma das narinas com movimento giratório delicado e 
deslizá-lo lateralmente pela asa nasal interna.

• Repetir o procedimento na outra narina com o mesmo swab 

• Inserir o swab no invólucro especial ou no meio de transporte

• Anotar o horário da coleta e encaminhar o swab ao laboratório

3.13- Secreção Ocular

Coletar o material do saco conjuntival, evitando contato com a pálpebra 
ou os cílios. 

Técnica:

• Limpar a secreção purulenta superficial com gaze estéril
• Afastar a pálpebra e coletar com o swab o material do saco conjuntival, 

evitando coletar a secreção acumulada nos cantos

• Introduzir o swab em meio de transporte, se não for possível a 

46



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO

ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 17

semeadura imediata.

• Anotar o horário e identificar o frasco 

3.14- Fezes (e swab retal)

Devem ser coletadas no início ou fase aguda da doença, quando os 
patógenos estão usualmente presentes em maior número. Preferir as porções 
mucosas e sanguinolentas do material. Na pesquisa de enteropatôgenos 
(Salmonella, Shigella, E. coli enteropatogênica) entrar em contato prévio com o 
Laboratório de Microbiologia ou o LACEN para orientação quanto ao tipo de 
material a ser coletado e os cuidados de conservação e transporte. 

Técnica swab retal:

• Usar swab de algodão, certificando-se de que a ponta da haste que 
suporta o algodão está bem revestida

• Umedecer o algodão em salina estéril (não usar gel lubrificante)

• Inserir no esfíncter anal, fazendo movimentos rotatórios

• Ao retirar, verificar se existe coloração fecal no algodão

• Anotar o horário da coleta e encaminhar o swab ao laboratório 
imediatamente ou usar meio de transporte

Fonte: Núcleo de controle de infecção hospitalar. Laboratório de 
microbiologia da unidade de patologia clínica. Módulo V. Coleta de Material 
para exame microbiológico / HRT / FHDF– Brasília- 2008

9.DIA D NA ESCOLA
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




