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Cuidados e coleta de sangue da linhaarterial
QUANDO EXECUTAR
1. Cheque o local de inserção, cateter e curativo, relate infecção/extravazamento para o enfermeiro da
UTI, garanta que o acesso esteja seguro, troque o curativo se sujo/solto em cada turno
2. Linha arterial deve estar SEMPRE claramente identificada (etiqueta, oclusor vermelho) para prevenir
administração acidental de medicações
3. Cheque o nivelamento do transdutor, do zero hidrostático, além do nível e pressão da bolsa
pressórica: checagem de segurança a cada turno e durante reposicionamento/alterações súbitas na PA

COMO EXECUTAR
1. REGRAS de cuidado com a linhaarterial

• NUNCA injete nada na linha arterial
• Garanta que as conexões estejam firmes - risco de
embolia aérea/sangramento, observe o acesso
durante reposicionamento
• Cheque se a pressão da bolsa pressórica está em
300mmHg
• Cheque a perfusão distal a cada 2 - 4 horas
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2. Formato das ondas

• Curva dampeada - gera uma medida imprecisa da
PA
• Mudança no formato da onda/PA, reposicione
mão/acesso, cheque o nível do transdutor com o eixo
flebostático, zere a PAM
• Notifique o enfermeiro da UTI se não resolver

3. Nivelando e Zerando
• Silencie o alarme
• Gire a torneira de 3 vias deixando FECHADO para o
paciente e ABERTO para o AR
• Retire a tampa, pressione zero, o monitor indicará
quando tiver terminado
• Retorne a torneira de 3 vias deixando ABERTO para
o transdutor & ABERTO para o paciente
• Recoloque a tampa
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4. Amostra de sangue
• Sob supervisão do enfermeiro da UTI até que se
considere seguro para fazer de forma independente

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA/QUANDO CHAMAR AJUDA
1. Linha arterial desposicionada/sangramento: CHAME AJUDA COM URGÊNCIA e pressione o local
2. Formato da onda ruim/ linha plana não resolvida
3. Perfusão ruim/ ausência de pulso no braço ou perna onde a linha arterial foi inserida
4. Sempre mantenha os alarmes ligados e, quando possível, o sítio de inserção visível
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