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PADRÃO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

POP Nº 63 
 

Título: Monitorização Cardíaca em Adulto 
Área de Aplicação: Centro Cirúrgico 

Setor: Centro Obstétrico 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 É a monitorização da atividade elétrica do coração, através da representação gráfica sobre uma    

tela ou papel. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Reconhecer e prevenir problemas hemodinâmicos, arritmias, eventos isquêmicos, distúrbios      

eletrolíticos e farmacológicos. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

      INDICAÇÕES: 

  Para as pacientes submetidas aos procedimentos cirúrgicos: cesarianas, laparotomia exploratória, 

analgesia de parto, e também nos casos de choque hipovolêmico, pacientes hipertensas, 

eclampsia e em possíveis distúrbios da atividade elétrica cardíaca, de acordo com a indicação 

médica. 

 

               CONTRAINDICAÇÕES:  

    Não se aplica 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

    Monitor multiparamétrico com cabo de ECG com três ou cinco condutores. 

    Eletrodos adulto. 

    Algodão ou gazes. 

    Álcool 70%. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Orientar a paciente sobre o procedimento. 

 Realizar higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 

 Posicionar a paciente em decúbito dorsal. 
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 Ligar o monitor. 

 Caso necessário, realizar antissepsia no local de adesão do eletrodo com algodão e gaze 

embebida com álcool 70%. 

 Conectar os cabos ao monitor cardíaco multiparâmetro. 

 Conectar os cabos aos eletrodos. 

 Ligar os alarmes do monitor (ver parâmetros em observações). 

 Realizar higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 

 Registrar o procedimento, anotando data e hora na prescrição de enfermagem. 
                                                                                                                              

      OBSERVAÇÕES: 

 

 Posicionamento do cabo com três eletrodos, este sistema permite a captação das derivações DI, 

DII, DIII: 

o RA - Braço direito: amarelo 

o LA - Braço esquerdo: verde  

o LL - Perna: preto  

 Cabo com cinco eletrodos.  Este sistema permite a captação das derivações das 12 derivações 

(DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF - derivações periféricas e V1,V2,V3,V4,V5,V6 - derivações 

precordiais). 

o RA - Braço direito: vermelho  

o LA - Braço esquerdo: amarelo  

o RL - Perna direita: preto,  

o LL - Perna esquerda: verde 

o C -  Central paraesternal direita (qualquer cor).  

 Os Alarmes devem estar sempre ligados, o de frequência cardíaca máxima deverá ser em torno de 

25% a mais da frequência de base da paciente, já o de frequência cardíaca mínima deverá ser em 

torno de 25% a menos da frequência de base da paciente. 

 São fontes de interferência na qualidade da monitorização, ocasionando falsos alarmes: 

movimentos musculares, pele mal preparada, fios do cabo da paciente quebrados, eletrodos de 

marcas diferentes, pouca aderência do eletrodo, pouco gel no eletrodo e problemas internos do 

monitor multiparamétrico. 
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8. Figuras e Anexos  
Figura 1 – Localização dos Eletrodos 

 

 
    Fonte: Procedimentos de enfermagem: Semiotécnica para o cuidado, 2004. 

 
 


