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TROCA DE CONEXÕES DOS VENTILADORES EM USO
NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO
FINALIDADE:
Otimizar a rotina de troca das conexões dos ventiladores em uso nas unidades de internação e garantir um
controle rigoroso do seu tempo de uso.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Central de equipamentos e unidades de internação

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Regulamento interno e protocolo da CCIH
NORMAS:
• Cada turno de serviço da Central de Equipamentos (CE) deverá ser responsável por realizar o controle de
troca das conexões dos equipamentos do Hospital de Clínicas.
• A equipe de enfermagem da unidade onde será efetuada a troca das conexões deverá responsabilizar-se
pela ventilação do cliente durante a realização da troca.
• A troca de conexões compreende as seguintes peças acondicionadas em um Kit específico: traquéias,
copos coletores, jarra umidificadora e intermediário. Também são trocados o equipo e a água destilada e
filtros HME quando indicado.
• O enfermeiro da unidade deverá ser comunicado da necessidade da troca, a fim de informar à CE o
momento oportuno para isso ou justificar a impossibilidade de realizá-la conforme programado. Caso isso
ocorra a troca deverá ser efetuada o mais rápido possível.
• O controle dessas trocas deverá ser registrado em impresso próprio, que deverá ser afixado em local
visível no equipamento e no mapa de trocas da CE, não deixando ultrapassar o décimo dia de uso.
• A troca das conexões deverá ser feita rotineiramente a cada 7 dias ou na presença de sujidade,
independente do equipamento ter sido utilizado ou não.
• Os ventiladores em uso deverão ser substituídos a cada 30 dias, ou seja, na quarta troca do circuito.

AGENTE
Enfermeiro da CE

•
•
•
•

Enfermagem da Central de
Equipamentos

•
•
•
•

AÇÃO
Confeccionar mapa de controle
das trocas
Conferir diariamente as trocas
agendadas.
Checar a realização ou não da
troca programada.
Fazer a programação das trocas
do dia.
Realizar a troca das conexões
programadas.
Afixar o protocolo de troca no
aparelho.
Registrar o procedimento no
mapa de controle.
Comunicar com a enfermeira da

NÃO CONFORMIDADE
•

Caso não seja cumprido o
agendamento remarcar com
a equipe da CE.

•

Caso a troca não tenha sido
realizada
conforme
programado, reagendá-la o
mais
breve
possível
justificando o motivo da não
realização da troca na
passagem de plantão.

•
•
•

•
•

Enfermeiro,
enfermagem
internação.

da

técnico
unidade

de
de

unidade para marcar o horário da
troca.
Conferir qual equipamento está
sendo usado (marca e modelo).
Montar o circuito necessário na
CE e acondicioná-lo na caixa
para transporte.
Dirigir-se à unidade levando a
caixa com as conexões
esterilizadas e a embalagem para
colocar as conexões usadas.
Efetuar a troca.
Encaminhar as conexões usadas
para a área de reprocessamento
de material da CE.

•

Anotar a troca realizada e o
aprazamento de nova troca.

•

Estabelecer prazo para troca com
a equipe da CE.
Acompanhar o procedimento de
troca oferecendo suporte ventila
tório ao cliente.

•
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