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1. CONCEITO
É a divisão de atividades ou de atribuições que cada membro da equipe de Enfermagem do nível
médio, deverá realizar no decorrer do seu turno de trabalho. É a divisão de cuidados por função, ou
seja, todos prestarão cuidados de enfermagem previamente determinados a todos os pacientes
internados.

2. FINALIDADE
Determinar, deixando claro, qual profissional é o responsável por determinado procedimento ou
cuidado de enfermagem, a todos os pacientes internados, durante o seu turno de trabalho.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS
•
•

Papel;
Caneta.

4. ETAPAS DO PROCEDIMENTO
1. Definir com os membros da equipe, os responsáveis por cada cuidado ou procedimento de
Enfermagem. A divisão das atividades deve respeitar a lei do exercício profissional de
enfermagem.
2. As atividades são divididas entre os 3 funcionários do nível médio: 1 prepara e administra

as medicações e os outros 2 técnicos de enfermagem realizam demais cuidados como:
buscar pacientes no Centro Cirúrgico se houver, auxiliar pacientes dependentes, quando
necessário, na alimentação e hidratação, trocar curativos, bolsas de estomias, soros das
fluidoterapias, fraldas, realizar cuidados com traqueostomia (aspiração orotraqueal),
higiene e conforto do paciente conforme necessidade, reposicionamento do paciente no
leito, preparar o paciente para cirurgias e/ou exames que ocorrerão na manhã do dia
seguinte (tricotomia, higiene, troca de roupa), verificar e anotar os sinais vitais, controlar e
anotar as eliminações, controlar e anotar os débitos e características dos drenos, verificar o
HGT da manhã as 06 horas, organizar a sala de curativos, rouparia e quartos dos pacientes.

