
POP 26 -    CURATIVO 

Objetivo: Realizar a técnica de curativo para proteção da ferida e prevenção de 

infecção. 

Execução: Enfermeiro, Médico, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem. 

Material: 

1. Bandeja; 

2. Kit para curativo estéril, composto por 3 pinças (hemostática, dente de rato e 

anatômica); 

3. Frasco de solução fisiológica 0,9% em temperatura ambiente; 

4. Agulha 30 x 0,8 mm ou 40 x 1,6 mm; 

5. Pacotes de gaze estéril; 

6. Faixa crepe (10 ou 15 cm; 

7. Esparadrapo, fita microporosa, fita crepe; 

8. Luvas de procedimentos e estéreis; 

9. Espátula; 

10. Lâmina de bisturi (se necessário); 

11. Tesoura; 

12. Papel toalha; 

13. Equipamentos de Proteção Individual; 

Procedimento: 

1. Reunir o material necessário; 

2. Explicar o procedimento a ser realizado; 

3. Higienizar as mãos; 

4. Abrir o pacote de curativos ou instrumentais (pinças) com técnica estéril; 

5. Calçar a luva estéril; 

6. Remover o curativo anterior com pinça, caso haja aderência, 

umedeça-o com solução fisiológica a 0,9% até que se desprenda. 

7. Observar o curativo anterior, quanto às características do exsudato; 

8. Realizar a limpeza do membro e das adjacências da ferida, com 

sabonete neutro e água corrente se necessário; 

9. Trocar /calçar as luvas de procedimentos e se necessário a estéril; 

10. Realizar a limpeza da ferida com jatos de solução fisiológica a 0,9%, 

mediante a uma única perfuração no frasco com uma agulha de calibre 

30x0,8 ou 40x1,6 preferencialmente morno ou em temperatura 



ambiente; 

11. Remover tecido desvitalizado solto com lâmina e com cuidado para 

não provocar sangramento, se necessário (procedimento privativo do 

enfermeiro); 

12. Realizar avaliação da fase da ferida e o tipo de tecido presente no leito 

da ferida, e escolher a cobertura mais indicada; 

13. Aplicar a cobertura escolhida; 

14. Ocluir o curativo, conforme necessidade; 

15. Remover todo o material e organizar o setor; 

16. Higienizar as mãos; 

Registro: Registrar o procedimento realizado, data e horário do procedimento 

carimbo e   assinatura de quem realizou a técnica em prontuário ou Ficha de atendimento 

ambulatorial. 

 
 


