
 

FREQUÊNCIA DE TROCAS 

 Artigo Periodicidade de troca Observação 

1 Ambú Entre pacientes Desinfecção de alto nível 

2 Umidificador de O2 Trocar entre pacientes Água destilada para preenchimento 

3 Frasco de aspiração Esvaziar e higienizar após o uso. 
Autoclavar entre pacientes. 

 

4 Látex O2/aspiração Trocar a cada 24 horas, ou em período 
inferior caso haja presença de sujidade 
grosseira. 

 

5 Sistema fechado de 
aspiração 

A cada 96 horas ou quando houver 
sujidade ou mau funcionamento 

 

6 Sonda de aspiração A cada uso  

7 Cateter de O2 12 horas ** Alternar narinas 

8 Tubo endotraqueal Sem rotina de troca estabelecida  

9 Guedel Sem rotina de troca estabelecida Trocar em caso de sujidade e proceder 
a limpeza e desinfecção entre um 
paciente e outro. 

10 Nebulizadores Diariamente. 
Uso no mesmo paciente: secar o copo e 
a máscara após nebulização, friccionar 
álcool 70% e manter protegido em saco 
plástico. 

1) utilizar somente líquidos estéreis. 
2) Possibilidade de transmissão de 
Legionella spp pelo resíduo de líquido 
acumulado entre procedimentos. 
 

11 Circuitos de Ventilação 
mecânica 

Entre pacientes Trocar antes se houver sujidade visível 
ou mau funcionamento do 
equipamento. 

12 Filtro trocador de calor e 
umidade (umidificador 
passivo) 

5-7 dias Não trocar antes de 48 horas, exceto 
quando saturar de secreção. 

13 Tampa + manômetro 
frasco de aspiração  

Entre pacientes  

14 Cadarço tubo endotraqueal A cada turno  

15 Cadarço traqueostomia A cada turno  

16 Máscara de Hudson/ 
Venturi 

Entre pacientes Desinfecção de alto nível 

17 Sonda vesical de demora Sem rotina de troca estabelecida Trocar em caso de dano do circuito de 
drenagem, obstrução da sonda, 
tratamento de ITU 

18 Uropen  24 horas  

19 Sonda nasogástrica/ 
nasoenteral 

Sem rotina de troca estabelecida.  Trocar em caso de obstrução ou 
deslocamento distal, e avaliar o aspecto 
da sonda. 

20 Gastrostomia Sem rotina de troca estabelecida Avaliar troca em caso de vazamento ou 
obstrução. 

21 Cateter venoso central* Sem rotina de troca estabelecida 
 
 

 
 

Não substituir exclusivamente em 
virtude do tempo de permanência. 
Obs.: A troca por fio-guia deve ser 
utilizada em complicações NÃO 
infecciosas. 

22 Flebotomia* Sem rotina estabelecida. Avaliar sítio de 
inserção. 

Não utilizar essa via rotineiramente 



 

 Artigo Periodicidade de troca Observação 

23 PICC* Sem rotina de troca estabelecida Trocar se: 
1) Secreção purulenta no local de 

inserção; 
2) IPCS suspeita com instabilidade 

hemodinâmica ou IPCS 
confirmada; 

Mau funcionamento. 

24 Cateter venoso periférico* 96 horas para adultos Em pacientes neonatais e pediátricos 
não devem ser trocados 
rotineiramente, a menos que indicado 
clinicamente (flebite/infiltração). O 
cateter periférico instalado em situação 
de emergência com comprometimento 
da técnica asséptica deve ser trocado 
tão logo quanto possível. 

25 Dânula* Junto com o sistema de infusão  

26 Extensores* Junto com o sistema de infusão  

27 Equipos* Infusão contínua - 96h 
Infusão intermitente - 24h  
NPT - a cada bolsa  
Infusão lipídica - 12 horas  
Hemocomponentes - a cada bolsa 
Propofol – 6 a 12 horas 
Equipo de sistema fechado de 
monitorização hemodinâmica e pressão 
arterial invasiva – 96 horas 

Equipos para administração de NPT e 
infusões lipídicas devem ser isentos de 
DEHP (dietilexilftalato) 

28 Microfix ou Bureta* 24 horas  

29 Cateter arterial* 5 dias   

30 Curativo de cateter venoso 
central* 

Membrana transparente 
semipermeável (MTS) - até 7 dias  
Cobertura de gaze- até 48 h 

Se a cobertura estiver solta, suja ou 
úmida trocar imediatamente 

31 Cateter umbilical* Arterial- 5 dias 
Venoso- 7 a 14 dias 

 

32 Swan Ganz 5 dias  

33 Agulha Huber  7 dias   

* Vide Protocolo de Prevenção e Controle da Infecção da Corrente Sanguínea Associada à 
Assistência à Saúde, disponível em: http://172.20.0.4/portal/ccih/site/inicio.php?area=41  
**Exceto cateter tipo óculos, que deve ser trocado de acordo com a necessidade e avaliação do 
enfermeiro 
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