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SOLICITANTE  
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente 
 

NUMERO DO PROCESSO  
SEI 23538.003950/2022-47 
 

SOLICITAÇÃO  
Considerando que o ressuscitador manual (AMBU), é um insumo de suporte respiratório 

essencial à vida, e que precisamos garantir o seu adequado funcionamento durante o 

uso. 

Solicitamos apoio por parte do NATS para levantamento da seguinte evidência: 

 

. Existe algum referencial sobre Padronização de procedimento de testagem do ambu, 

para avaliação da funcionabilidade? 

 
 

RESPOSTA Em resposta à solicitação oriunda do Núcleo de Segurança do Paciente, segue algumas 

considerações: 

Não foi encontrado nas plataformas consultadas nenhuma referência especificamente 

sobre testagem de ressuscitador manual (ambu) como rotina, anteriormente a sua 

utilização; 

Encontrado em procedimento operacional padrão de algumas instituições, ações 

pertinentes à testagem do ressuscitador na oportunidade do processamento do mesmo, 

como desinfecção, limpeza, montagem e testagem. (anexo 1)  

Encontrado também a testagem do ressuscitador manual como parte integrante (item) 

de conferência/testagem de funcionamento de equipamentos de carros ou caixas de 

emergência, como rotina. (anexo 2). 

Também identificado através de busca em artigos que tratam a ventilação manual do 

paciente, algumas considerações e recomendações de fabricantes de ressuscitadores 

manuais no que tange a conferência do funcionamento do equipamento antes de sua 
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utilização. “Antes da conexão com um paciente, confira a função do ressuscitador, 

observando se entrada, reservatório e válvulas estão permitindo a ventilação”. 
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