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INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019-SES/GO 

PROCESSO: 201900010008727 

17/05/2019 

OBJETO: Seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviçosde saúde, em regime de 

24 horas/dia, no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN, localizado à Rua Maria Pedro deOliveira esq. c/5, Jardim Primavera – Trindade - GO, 

CEP: 75380 - 000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação 

de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das 

partes, estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, 

Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, 

e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

TIPO: MELHOR TÉCNICA 

SESSÃO DE ABERTURA: 17/05/2019 às 09:00 horas na sede da Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás, situada no edifício sede da SES/GO, Rua SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, CEP: 74.860-270, 

telefone (62) 3201-3840/3800. 
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TITULO 

Proposta de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços 

de saúde, em regime de 24 horas/dia, na Unidade, que assegure assistência universal e gratuita 

à população, conforme Chamamento Público nº 03/2019. 

1-PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL:  

INTRODUÇÃO 

Com vista à valorização dos usuários SUS e na promoção da qualidade nos processos realizados, 

são propostas ações de (i) melhoria da organização interna (ii) conscientização e envolvimento 

de todos os colaboradores (iii) aumento da satisfação e confiança dos usuários (iv) melhoria da 

imagem diante da comunidade e (v) aumento da produtividade, aplicando-se ferramentas 

administrativas e instrumentos de comunicação interna para facilitar o desempenho da gestão 

e o alcance dos objetivos da qualidade.  

 A qualidade é o elemento fundamental no processo de atendimento das expectativas das 

pessoas, em especial os usuários dos serviços da saúde. Toda instituição hospitalar, dada a sua 

missão essencial em favor do ser humano, deve preocupar-se com a melhoria permanente da 

qualidade da gestão e assistência, buscando uma integração harmônica das áreas médicas, 

tecnológicas, administrativas, econômica, assistencial, além das áreas de docência e pesquisa. 

Todas essas ações devem ter como meta fundamental a adequada atenção ao paciente.  

Todo o incremento da eficiência e eficácia nos processos de gestão e assistência hospitalar 

somente tem sentido se estiver a serviço de uma atenção melhor e mais humanizada.  

 Da melhoria na atenção proposta pelo IBGH fazem parte o respeito e valorização ao paciente e 

ao colaborador, a humanização do atendimento. a adoção de medidas que visem atender às 

crescentes exigências e necessidade da população.  Verifica-se a necessidade de novos estilos e 

práticas de gestão. Mais condizentes e compatíveis com a realidade atual e que possa atender 

adequadamente às necessidades dos usuários e colaboradores da saúde.  

 A velocidade das mudanças experimentadas pela sociedade, com reflexos claramente 

perceptíveis nas organizações, culminou com a adoção de princípios de  Administração  Flexível  

que  pode  ser  compreendida  como  “o processo de gestão que leva a empresa a adquirir 

sensibilidade e capacidade de resposta, no curto prazo, para as alterações no ambiente 
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externo”. 

 

DADOS DO LICITANTE 

Proponente: INSTITUTO INSTITUTO CEM  

CNPJ: 12.053.184/0001-37,  

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia - GO 

Fone: (62) 3922-5225  

Email: claudineia.magalhaes@institutocem.org.br  

Responsável pela Assinatura do Contrato: 

Nome: Claudinéia Aparecida Ramos Magalhães 

Nacionalidade: Brasileira 

Estado Civil: Divorciada 

Profissão: Empresária 

RG: 28.131.056-7  

CPF: 184.010.838-00 

Endereço: Av. Londres, 167, casa 4 – Jardim Europa – CEP: 18045-330 – Sorocaba – SP 

Dados Bancários: 

Banco: Banco Caixa Economica FederalBrasil 

Agência: 01241 

Conta Corrente: 2719-5 – Oeração 003 

APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO INSTITUTO CEM  

O INSTITUTO CEM , é uma Organização Social de Saúde, com foco de atuação na área de saúde 

e que trabalha em parceria com os Municípios, priorizando a consolidação do Sistema Único de 

Saúde. 

É uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de março de 2010, 

inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de Goiás, Av. Dep. Jamel 



 

 

   3 

Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia - GO. 

Hoje O INSTITUTO CEM conta com estruturas de atendimento própria que está passando 

por modernização e adequações. São elas: 

Clínica de tratamento de Álcool e Drogas na cidade de Sorocaba que utiliza as mais 

modernas técnicas e medicamentos de última geração, sendo uma das referências 

nacionais no seguimento; 

E área pública, em contrato emergencial de Gestão e Operacionalização do Hospital Hutrin, 

no muniicpio de Trindade-GO, por período de 180 dias, iniciado em 27 de Novembro de 

2018 até dia 27 de Maio de 2019, Hopital que atende a rede urgência e emergência de 

meida e baixa complexidade. Possui 42 leitos.  

1) MISSÃO: 

Promover a qualidade e introduzir a inteligência emocional dentro da Gestão Pública nas 

áreas de Saúde, Meio Ambiente, Educação e Psico-Social, além de fornecer um atendimento 

humanizado à população e incentivar os profissionais que nelas trabalham. 

2) VISÃO: 

Ser reconhecido pela sociedade como Organização Social que busca a melhoria na Gestão 

Pública através de técnicas conhecidas do setor privado. 

3) VALORES: 

 Humanização 

 Respeito pelo trabalho em equipe 

 Compromisso com a ética e a moral 

 Comprometimento com o bem estar e a saúde 

 Respeito à individualidade e suas necessidades 

 Transparência no exercício  

 Responsabilidade social e pública 

 Assertividade da gestão do setor privado no setor   público. 



 

 

   4 

4) CORPO TÉCNICO DO INSTITUTO CEM 

CORPO TÉCNICO: 

Nome do Profissional: Luiz Henrique Gabriel – MÉDICO  

Nº de registro CRM-GO: 6973  DIRETOR RT NO CREMEGO – INSTITUTO CEM 

Nome do Profissional: Roberto Zonta – MÉDICO CLINICA GERAL 

Nº de registro CRM-GO: 014641  DIRETOR RT – HOSPITAL HUTRIN 

Nome do Profissional: Raimundo Nonato Diniz Rodrigues Filho 

Nº de registro CRM-GO: 012140 

Nome do Profissional: Karoly –Gyula Olivas Nunkar  

Nº de registro CRM-GO: 9162 MÉDICO PEDIATRA  

Nome do Profissional:– Maryane Oliveira Silva  

Nº de registro CRM-GO: 19812 MÉDICO GINECOLISTA/OBSTETRICIA 

Nome do Profissional: Dr. OTÁVIO GUIMARÃES FAVORETO - MÉDICO 

Nº de registro CRM-GO: 11128  

Nome do Profissional: Dr. ILSON CRISTIANO MONTEIRO LARA - MÉDICO 

Nº de registro CRM-GO: 8730  

Nome do Profissional: Lídia Guimarães Morais  

Nº CPF: 945.182.621-15 Executiva de Gestão em Saúde 

Nome do Profissional: Naasson Carlos de Aleida 

Nº CPF: 016.623.201-75 

Nome do Profissional: Meire Encarnação Ribeiro Soares 

Nº CPF 048.784.278-25 

Nome do Profissional: ADRIANO DE MORAES ARANTES 

CPF: 784.374.231-04 MÉDICO 

Nome do Profissional: Dr. JOSÉ ROBERTO ROSA DE ANDRADE - PSIQUIATRA 

Nº de registro CRM-SP:14346  
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Nome do Profissional: CARLA JACQUES CARLOS - PSICOLOGA 

Nº de registro: 46264 PSICOLOGA/SERVIÇO SOCIAL 

Nome do Profissional: AUGUSTO HUMBERTO LISBOA CUNHA – ENG. CLÍNICO 

Nº de registro: 12492/D-PA 

Nome do Profissional:– Amadis José Lotrario 

CPF: 029.964.238-01 

Nome do Profissional: MAURÍCIO MIRANDA REIS – ADVOGADO 

Nº de registro: OAB/AM 8.678 

Nome do Profissional: JOSÉ ROBERTO LEONE – AUD. FINANCEIRO/CONT 

Nº de registro: CRC1SP 106.504/0-6 

Nome do Profissional: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES – CONTADOR 

Nº de registro: SP -328960/O-3 

Nome do Profissional: CLAUDINÉIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES - ADM SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Nome do Profissional: THADEU DE MORAIS GREMBECKI – ADVOGADO 

Nº de registro: OAB/SP 334.720 

Nome do Profissional: ALESSANDRA DIAS DOMINGUES  

RECURSOS HUMANOS 

Nome do Profissional: FÁBIO ANTÔNIO VALARELLI BUFFALO  

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Nome do Profissional: EDNILDE SAJO  

ASSISTENTE SOCIAL 

LIFECARE – EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA , CNPJ/MF sob o nº 19.352.206/0001-

09 

Nº de registro CREME-GO: 3602 
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CORPO CLÍNICO: 

Nome do Profissional: ANA PAULA DE CARVALHO WOSNIAK 

CRM: 120837    Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: BRUNA CAROLINE ITUASSU 

CRM: 120837    Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: CRISTINA DE LIMA AMANCIO 

CRM: 189109/SP   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: EDMILSON DE CARVALHO GOMES  

CRM: 155565   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: HO BOUM LEE 

CRM: 184187/SP   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: JOÃO PAULO DE SOUZA 

CRM: 185200   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: JOÃO PAULO F. BAIONE 

CRM: 144206   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: JULIO CESAR TAPIA 

CRM: 155005/SP   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: NEYLOR DE CASTRO RIBEIRO 

CRM: 169761/SP   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: SISSY APONTE TOLEDO 

CRM: 171115   Especialidade: Pediatria 

Nome do Profissional: FERNANDA RIBEIRO BORGES 

CRM: 188388/SP   Especialidade: Clínico Geral 

Nome do Profissional: JOÃO LUIS SANTOS MIRANDA 

CRM: 152993  Especialidade: Clínico Geral 

Nome do Profissional: RONEY MENDONÇA DOS SANTOS 



 

 

   7 

CRM: 189505/SP   Especialidade: Clínico Geral 

Nome do Profissional: SANDOVAL JR. LIMA 

CRM: 186242      Especialidade: Clínico Geral 

Nome do Profissional: SOFIA BORGES DE ANDRADE 

CRB:      Especialidade: Biomédica 

Nome do Profissional: FRANCYSDONY FLAVIO ALMEIDA CRUZ 

Especialidade: Biomédico 

Nome do Profissional: RONALD FERNANDES CARDOSO 

Especialidade: Biomédico 

Nome do Profissional: MARCELA REGINA ARAUJO 

CRM: 11014      Especialidade: Médica Hematologista 

Nome do Profissional: RITA DE CÁSSIA REIS RABELO JÁCOMO 

CRP.:09/3843      Especialidade: Psicóloga/Psicodramatista e Psicooncologista 

Nome do Profissional: NELCVONE SOARES DE MELO 

CRM 2726 GO      Especialidade: Hematologista e Hemoterapeuta 

Nome do Profissional: CLAUDIA REGINA ABREU SILVA 

CRBM: 1115 Especialidade: Biomédica 

Nome do Profissional: RUI HIROSHI YAMADA 

CRF - 5 - 539       Especialidade: Farmacêutico 

 

5) CAPACITAÇÃO COMO FONTE DE PRODUTIVIDADE 

A qualidade dos recursos humanos de uma instituição representa um dos seus maiores ativos. 

Ciente da importância da capacitação como fonte de produtividade, O INSTITUTO CEM 

desenvolve programas de treinamentos, integrando diferentes áreas funcionais, estimulando a 

cultura de colaboração e a capacidade de análise e reflexão crítica, com o objetivo de 

transformar os agentes em tomadores de decisão. Nos dias atuais, o corporativismo e as 

estratégias de mercado são comportamentos e ferramentas sempre presentes nas empresas 
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públicas e privadas. Sabe-se que, além do capital financeiro e suas divisas, para o alcance de 

resultados é imprescindível a criação, gestão e fortalecimento do capital humano. Quando as 

empresas se preocupam em melhorar as relações de trabalho, ampliar a equipe perante uma 

crescente demanda de tarefas e investir no capital humano, tornamo-nos uma matriz de 

diferenciação mercadológica, a como consequência o clima organizacional eleva-se para níveis 

positivos de produção. 

6) NOSSA ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAR O MODELO DE GESTÃO 

 

O Instituto Cem, acredita num Modelo de Gestão onde a valorização das pessoas é fundamental, 

a Gestão é focada em compartilhamento das informações e uma Gestão participativa., e diante 

disto o planejamento estratégico e tático, é desenvolvido com pessoas envolvidas em cada 

processo buscando o mapeamento inicial das atividades, bem como os base nas metodologias 

de gestão como SWOT, por exemplo, que identifica as forças e as fraquezas, os riscos e as 

oportunidades, e assim estabelece, um plano de ação estratégico, para atuar diretamente sobre 

o que for apontado, partindo então para construção de um modelo de gestão único para cada 

unidade de sáude admisntrada pelo Instituto CEM. 

Instituto Cem, acredita que a base de uma Gestão sustentável é a capacitação profissional, e 

por isso que a Educação Permanente é um de nossos pilares, e assim montamento um 

planejamento do futuro, e dividimos em três grandes blocos: Planejamento Estratégico, Tático 

e Operacional.  
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Planejamento Estratégico:  Onde tudo começa,  onde definimos as estratégias com foco no longo 

prazo da empresa, este montado voltado para a organização com um todo 

Planejamento Tático:  Aqui montamos os planos com foco no médio prazo e com um pouco mais 

detalhes que o Planejamento Estratégico, plano orientado as áreas e departamentos da 

empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e metas da organização  

Planejamento Operacional:  Montamos os planos mais focados no curto prazo, com as 

definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa 

alcançar os objetivos globais. 

Como resultado da etapa de Planejamento Operacional geralmente obtemos Planos de Ações e 

Cronogramas das atividades  

Nossa estratégia está focada em: 

- Sistema de informação adequado às necessidades de avaliar indicadores e varáveis que 

influenciam na qualidade da gestão; 

- Gestão baseada em inteligência competitiva; 

- Mapeamento e implantação de processos com foco no resultado; 

- Técnicas de análise e implantação de indicadores de performance e desempenho (KPI’s), 

Business Inteligence (BI) e gerenciamento de projetos. 

- Prestação de serviços baseada na gestão do controle da área operacional, avaliação e definição 
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de processos e programas; 

- Gestão de Recursos Humanos: analise e acompanhamento dos indicadores de gestão e 

desenvolvimento de pessoas; Capacitação técnica e comportamental das lideranças, elaboração 

de cronograma e acompanhamento dos treinamentos internos da unidade; Implementação do 

programa de integração para o corpo clinico; Implementação de projeto para identificação, 

formação e retenção de talentos; implementação de projeto social – inserção de profissionais 

com necessidades especiais; pesquisa de clima organizacional periódica; 

- Implantação das ferramentas de Gestão da Qualidade; 

- Implantação de Gestão da Qualidade na Informação; 

- Implantação dos protocolos de qualidade da gestão operacional; 

- Definições de fluxos de processos e desenvolvimento da cadeia de valores; 

- Desenvolvimento de relatórios gerenciais para tomada de decisão; 

- Gestão das unidades de saúde com embasamento organizacional, com critérios definidos para 

todos os prestadores de serviços; 

- Promoção da cultura de humanização dos serviços; 

- Desenvolvimento e implantação de protocolos e trabalho padrão nas atividades tanto 

operacionais quanto administrativas, de acordo com as normas técnicas preconizadas pelo 

órgão de fiscalização. 

 

ESTRATÉGIA OPERACIONAL  

  A definição de uma política de atenção às urgências, tendo por base o princípio da 

integralidade, pressupõe a leitura das necessidades sociais locais, a fim de serem identificados 

déficits de atenção, desigualdades e iniquidades nos diferentes territórios sanitários, 

estabelecendo-se desse modo, sob o imperativo das necessidades humanas, a oferta dos 

serviços de saúde adequados ao perfil das necessidades e às prioridades da população.  

 Na parceria estabelecida com o CEM, uma das principais metas pactuadas será conseguir 

avançar na prática abrangente e qualificada para a Atenção às Urgências, visando concretizar 

acessibilidade universal e resolutividade nas demandas assistenciais.  

  Para que a parceria possa ser efetiva no que se refere á integração coordenação das ações, 
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em vista da integralidade almejada, torna-se imperativo promover um relacionamento 

fundado na cooperação entre o Gestor e o Estadual e o CEM, assentado em bases jurídicas 

solidas, que definam claramente os papéis e responsabilidades comuns e especificas de 

formulação de políticas, de planejamento, de coordenação e de avaliação de sistema, incluindo 

os mecanismos de interação e de articulação que possam lidar com os conflitos ainda 

presentes.  

 As ações devem estar orientadas pelo Princípio da Complementariedade e pela Diretriz do 

fortalecimento da Gestão Estadual. O CEM ainda adotará as seguintes ações para a 

implantação da estratégia operacional:  

 Apoiar o Plano de Qualificação às Urgências no âmbito da Unidade hospitalar a partir do 
estabelecimento das seguintes diretrizes:  

 Articular com a Gestão Estadual e Municipal para tratar das relações interregionais.  

 Facilitar a participação e o acesso dos colaboradores de saúde e do controle social na 
resolução dos problemas de saúde.  

 Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários.  

 Desenvolver campanhas educativas necessárias ao bom desempenho das atividades.  

 Estabelecer alianças com  organizações  governamentais, não  governamentais e 
comunitárias para fortalecer a promoção da saúde e prover fomentos para o 
desenvolvimento dessas alianças.  

 Envolver os colaboradores de saúde, incorporando-os como sujeitos de  mudança.  

 Reconhecer a educação permanente como ferramenta para qualificar os envolvidos na 
assistência.  

 Garantir que as atividades realizadas reforcem a ação da Gestão Estadual e sejam 

coerentes com as prioridades de saúde definidas na esfera estadual e orientadas pelo 

Princípio da Complementaridade.  

 Promover um processo e uma estrutura organizacional, cuja prática baseia-se na 

capacidade de mudança diante das transformações do ambiente externo.  

 Avaliar a efetividade e a pertinência das ações utilizando o feedback recebido da população 

que participou das atividades realizadas.  

 Desenvolver tecnologia, experiência e métodos para manejo e comunicação da informação 

a favor da Gestão Estadual de Saúde.  

 Gerar informações qualificadas para a avaliação do desempenho dos serviços.  

 Desenvolver instâncias de avaliação da qualidade e da correta análise dos dados coletados.  
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 Incorporar mecanismos de alocação de recursos para dispor de infraestrutura, recursos 

humanos e tecnológicos necessários para o desenvolvimento do projeto.  

 Promover suportes logísticos necessários para o desenvolvimento do projeto.  

 Iniciar o processo de gestão integrada elegendo com a Gestão Estadual, uma linha de 

cuidado prioritária para ser implementada no primeiro ano. As linhas de cuidado são 

coordenadas, sempre, por uma dupla formada por um profissional médico e por um 

profissional enfermeiro, pelo menos, pois há situações nas quais equipes 

multiprofissionais fazem parte desta composição, pela lógica horizontalizada do cuidado.  

 Os coordenadores de linha têm como atribuições principais a facilitação e estímulo a uma 

boa articulação funcional entre as varias unidades de cuidado atravessadas pela linha, 

buscando a maior integralidade possível da sua produção.   Exemplo da importância desta 

atribuição é pensar o quanto uma assistência qualificada ao parto depende de uma boa 

articulação entre os profissionais: fazer a recepção da paciente, a garantia de vaga na 

maternidade, o acesso à sala de parto, os cuidados com a puérpera e com o neonato, a 

eventual necessidade de leito em unidade de terapia intensiva para a mãe e para o filho, 

o uso do banco de leite.  

 Fazer uma interlocução direta com médicos e enfermeiros, em todos os aspectos de sua 

vida funcional e profissional, tendo sempre a perspectiva do cuidado e objetivando 

concretizar estas relações institucionais a Diretoria do hospital deve criar e implementar 

um Conselho Local de Saúde para melhor articular as tomadas de decisões.  

 Também são atribuição dos coordenadores o desenvolvimento de projetos que promovam 

a Melhoria da Atenção no Hospital Estadual Sandino de Amorim, e os Projetos de Melhoria 

da Qualidade da Atenção serão desenvolvidos com objetivos voltados a resolução dos 

pontos críticos diagnosticados na instituição. Serão construídos na perspectiva da 

Melhoria da Qualidade de Assistência. Melhoria da Qualidade da Gestão e 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.  

 Fundamental reafirmar que o CEM, no processo de publicização realizará procedimentos 

gerenciais que devem estar orientados pelo Princípio da Complementaridade e pela 

Diretriz do Fortalecimento da Gestão Estadual.  

A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de 

atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, 

pela patologia atendida, incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para 
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obter ou complementar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no 

âmbito hospitalar.  Considerando que atualmente o Hospital Hutrin embora tenha sua atividade 

hospitalar com Urgências e Emergências, acaba por atender em Pronto Socorro cerca 80% de 

Fichas, tendo sua triagem em protocolo de Manchester em verde e Azul, a falta de UTI, também 

é um fator que implica na dependência da Regulação Estadual, os atendimentos via Sala 

Vermelha, há casos que já permaneceram mais de 48 horas na espera de uma vaga, para poder 

ser encaminhado para Hospital da rede.  

 Assim o Instituto CEM, acredita que a mudança de perfil do Hospital Hutrin, será um avanço 

para as atividades e inclusive população atendida.  

A implantação de Sala de Parto e Pré parto, são as atividades que de fato são imprescindíveis 

para atender as exigência de SUS , além da implantação da rede cegonha, bem como o parto 

humanizado, o que atualmente o Hutrin, estava na contramão dos procedimentos de partos , 

cesarianos, uma vez que em analise previa, muitos destes com acompanhamento e 

sensibilização deveriam ser encaminhados ao parto natural.  

 

ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL  

  

 São estratégias que o CEM adotará para melhorar a qualidade assistencial:  

 Avaliar periodicamente a experiência e a capacidade para garantir o acesso da 
população a unidade hospitalar e implementar melhorias com base nos resultados 
dessa avaliação.  

 Identificar as barreiras de acesso ao serviço hospitalar.  
 Utilizar metodologias pertinentes ao planejamento estratégico e outras pactuadas 

com a Gestão Estadual.  
 Realizar o diagnóstico local da atenção às urgências/emergências e os processos e 

fluxos de integração com a rede assistencial.  
 Formular propostas relacionadas com a expansão do acesso da população às ações, 

com base no diagnóstico situacional e no perfil da situação de saúde.  
 Apresentar as propostas formuladas e informações necessárias para a Gestão 

Estadual e Municipal, Conselho Estadual e Local de Saúde e setores envolvidos.  

 A Melhoria da Qualidade da Assistência deverá incluir ações e procedimentos em 
todos os Pontos de Atenção do Hospital.  

  

 ESTRATÉGIA PARA A QUALIDADE DA GESTÃO  
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A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da Governança com 

instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a Gestão Estadual e 

com o controle social e compreende:  

 Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de 

Saúde.  

 Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças  
 em direção às Redes de Atenção à Saúde.  
 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.  
 Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos.  

  

AÇÕES DE IMPACTO PARA A MUDANÇA DO  ATUAL MODELO DE GESTÃO DO HOSPITAL 

ESTADUAL HUTRIN 

  

 A partir da implementação da nova gestão no Hospital Estadual Hutrin pretende-se angariar a 

confiança dos trabalhadores do hospital e o apoio da sociedade.  

 A confiança dos trabalhadores se evidenciará pela possibilidade de realizar a prestação do 

serviço dentro de um ambiente satisfatório, com o amparo de insumos e equipamentos 

suficientes para a realidade local para a realização da atividade profissional, sem riscos para as 

partes, bem como com a segurança institucional de validação das ações.  

 A construção de um bom clima organizacional perpassa tanto as condições físicas e operativas, 

quanto as condições psicologias do ambiente de trabalho.  O apoio da sociedade se conquista 

a partir de um relacionamento franco, o que implica na qualidade da prestação do serviço.  

 Esta ação se dará por meio da identificação das necessidades locais e pelo desenvolvimento de 

ações e campanhas voltadas para o interesse social, demonstrando que o hospital integra a 

cidade de Pirenópolis, contribuindo efetivamente no encaminhamento da solução de seus 

problemas.  

 Com este modelo de gestão, o CEM pretende construir uma nova identidade para o Hospital 

Hutrin na cidade de Trindade, saindo da reação para a prevenção de problemas.  

  

  



 

 

   15 

ESTRATÉGIA PARA A MUDANÇA DO CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL DO HOSPITAL 

ESTADUAL HUTRIN 

  

 Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados 

minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes 

Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários do 

SUS.  

 Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de cultura 

organizacional, tais como: tratar os empregados como ativos valiosos, fornecer oportunidades 

para o crescimento e desenvolvimento, e clarificar papéis e responsabilidades.  

 Assim, o CEM se propõe a compreender as expectativas e construir junto com os colaboradores 

essa nova visão de futuro para o hospital, alicerçado no compromisso de promover uma 

administração eloquente, parceira, responsável e fiel ao cumprimento das obrigações 

assumidas junto a SES/GO.  

    

7) PRINCIPAIS ATIVIDADES DO INSTITUTO CEM : 

 Gestão Hospitalar: Gestão de unidades e serviços da saúde hospitalares: área administrativa 

de controle, faturamento e organização das unidades das áreas básicas, intermediarias e de 

alta complexidade e os serviços de apoio vinculados. 

 Gestão de Unidade Básica: Gestão de recursos humanos e ferramentas de controle e 

inovações nas atividades de saúde da família preconizadas pelo SUS, incluindo promoção de 

saúde pública, faturamento e protocolos. 

 Gestão de Pronto Atendimento - UPA: gerenciamento e operacionalização da unidade de 

acordo com as normas e diretrizes das portarias de habilitação e qualificação, com 

manutenção dos requisitos de funcionamento da unidade durante o período do contrato de 

parceria. 

 Gestão Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU: gerenciamento e 

operacionalização da unidade de acordo com as normas e diretrizes das portarias de 

habilitação e qualificação, com foco na capacitação dos profissionais e busca por inovação 

tecnológica na área de medicamentos e insumos e equipamentos portáteis para atendimento 
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rápido as demandas de urgências. 

 Gestão de Suprimentos e Logística: gerenciamento e operacionalização dos fluxos de bens, 

serviços, consumo e informações, com o objetivo de otimizar os recursos financeiros através 

da compra programada, com distribuição para as unidades de acordo com a necessidade 

mínima de estoque e dispensação aos usuários considerando a prescrição do profissional 

médico. 

 Gestão dos Recursos Humanos: provimento de programas de educação continuada com o 

objetivo de capacitar as equipes técnicas multidisciplinares, considerando a complexidade da 

unidade. 

 Gestão de Tecnologia da Informação: Combinação de recursos tecnológicos e estratégicos da 

Instituição. Desenvolvimento de soluções capazes de integrar todos os processos e 

proporcionar a excelência na gestão dos serviços de saúde. 

 Diagnóstico por Imagem: Gestão ou fornecimento de todos os serviços e equipamentos de 

imagem necessários em qualquer nível de atendimento à saúde. 

 Diagnostico por Exames Laboratoriais: Montagem e Gestão de Unidades de diagnóstico 

laboratorial com solução completa para exames clínicos integrados ao sistema de informação. 

 8) ORGANOGRAMA DO INSTITUTO CEM  

 

EQUIPE TÉNCICA / ADMINISTRATIVA 
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DA ESTUTURA DA UNIDADE HOSPITALAR 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O INSTITUTO CEM realizará no período dos 90 dias da gestão, uma análise na área operacional 

e em processos. 

O Diagnóstico é o resultado de um processo de coleta, tratamento e análise de dados colhidos 

no local e é considerado como uma das mais importantes ferramentas de gestão. O objetivo é 

identificar condições que possibilitem contribuir com o planejamento interno das atividades 

habilitadas e o desenvolvimento do planejamento estratégicos para implantação de novas 

atividades, as duas ferramentas serão capazes de aperfeiçoar a gestão operacional e dar suporte 

para melhorar a sustentabilidade financeira para da instituição. 

OBJETO E OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto  a seleção de instituição sem fins lucrativos 

qualificada como Organização Social, visando a celebração de Contrato de Gestão para o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 

24 horas/dia no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, 

localizado à Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera – Trindade - GO, CEP: 75380 

000, definido neste Termo de Referência e seus Anexos. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a melhor 

proposta, com base nos princípios administrativos da publicidade, moralidade, impessoalidade 

e eficiência, bem como em critérios técnicos, para a contratação de serviços destinados às 

atividades do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, 

chamamento Público 03/2019 da Secretária de Estado da Saúde de Goiás. 

2.2. A manutenção de parcerias com Organizações Sociais na SES/GO tem por objetivo fomentar 

a descentralização de atividades e serviços desempenhados por órgãos ou entidades públicas 

estaduais, para pessoas jurídicas de direito privado de fins não-econômicos, no caso associações 

civis, ou não-lucrativas, no caso de fundações privadas, cujas atividades sejam dirigidas, entre 

outras, à saúde, observadas os seguintes diretrizes: 
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a) adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade na execução dos 

serviços e no atendimento ao cidadão; 

b) promoção de meios que favoreçam efetiva redução de formalidades burocráticas para o 

acesso aos serviços; 

c) adoção de mecanismos que possibilitem a integração, entre os setores públicos do Estado, 

da sociedade e do setor privado; 

d) manutenção de sistema de programação e acompanhamento de suas atividades que 

permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados; 

e) promoção da melhoria da eficiência e qualidade dos serviços e atividades de interesse 

público, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo; 

f) redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços coletivos e transparência 

na sua alocação e utilização. 

2.3. Cabe ressaltar que o modelo de parceirização com entidades sem finalidade lucrativa está 

regulamentado pelo Governo do Estado de Goiás por meio delegislação própria (Lei 

Estadual nº 15.503 de 28 de dezembro de 2005 e alterações posteriores), foi adotado pela 

Gestão Estadual para o gerenciamento de serviços públicos de saúde. 

2.4. A implantação do modelo de contratualização de serviços de saúde por meio dessas 

parcerias é a estratégia adotada pelo Governo de Goiás, a exemplo dediversos estados e 

municípios da Federação, para aprimorar a administração pública e consolidar a 

modernização e obter melhor eficiência, qualidade e adaptabilidade ao ambiente 

socioeconômico dinâmico da sociedade, em um modelo que fortaleceu a separação das 

funções de financiamento e contratualização de serviços de saúde, daquelas relacionadas à 

prestação dos serviços assistenciais. 

2.5. A gestão das Unidades de Saúde por meio de Organização Social se faz com a gestão de 

recursos públicos, com atendimento direcionado exclusivamente para oSUS, de forma 

gratuita, atendendo às políticas públicas e metas prefixadas pela Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás. 

2.6. Os principais benefícios da gestão de Unidades Hospitalares por meio de uma Organização 

Social são: 

a) Autonomia administrativa na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais; 
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b) Agilidade na aquisição de medicamentos, insumos, serviços, equipamentos, reformas, 

criação de leitos, etc.c) Contratação e gestão de pessoas mais flexível e eficiente; 

d) Agilidade na tomada de decisões. 

2.7. As ações e serviços de saúde pelas unidades hospitalares sob gerenciamento de Organização 

Social são garantidas por meio de um Contrato de Gestão, instrumento no qual são detalhadas 

as metas de produção a serem alcançadas, os indicadores de desempenho e o processo de 

monitoramento, fiscalização e avaliação, procurando, assim, garantir o alcance dos resultados 

almejados. 

2.8. São expressivos os resultados alcançados desde o início da implantação do modelo, maiores 

ganhos de produção e de desempenho foram obtidos com a transferência de Gestão das 

Unidades Hospitalares da SES/GO para Organizações Sociais. Os dados demonstram incremento 

de produção e maior qualidade na oferta de serviços à população, em comparação com a 

execução direta promovida pelo poder público. 

2.9. A transferência da gestão, de uma unidade pública para uma entidade sem fins lucrativos, 

não afasta o Estado de seus deveres constitucionais de assegurar a saúde a todos, apenas 

designa o desenvolvimento de suas atividades para uma pessoa jurídica especializada, 

tecnicamente capaz de realizá-las. Em nenhum momento, a política pública de saúde deixará de 

ser responsabilidade do Poder Público (Governo Estadual). Mesmo administrado por uma 

Organização Social, caso haja problema ou descumprimento das recomendações do órgão 

supervisor como pelos órgãos de controle, registre-se que o Contrato de Gestão da SES/GO traz 

previsão de penalidades em cláusula específica. 

2.10. Portanto, a parceria desenvolvida entre Organizações Sociais e o Estado de Goiás veio 

aperfeiçoar os instrumentos já utilizados na Administração Pública de modo que se pudesse 

prever com a máxima exatidão os serviços e atividades que estavam sendo contratadas, por 

meio de Indicadores e Metas de Produção e de Desempenho pactuados. 

2.11. Por fim, ressaltamos que as experiências com Organizações Sociais pelo Estado de Goiás 

tem se mostrado eficaz para enfrentar a crescente demanda por serviços de saúde de média e 

alta complexidade, de forma a atender as necessidades da população ante a dificuldade de se 

obter novas formas de financiamento e custeio para esse tipo de serviço. 
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3. PROPOSTA DE TRABALHO 

A PROPOSTA deverá ser materializada tendo como base as condições estabelecidas neste Termo 

de Referência, observados os seguintes Anexos: 

ANEXO II- INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA 

FERREIRA DOS SANTOS - HUTRIN 

ANEXO III - INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO 

ANEXO IV - INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO 

ANEXO V – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

ANEXO VI - PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

ANEXO VII - MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

ANEXO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

ANEXO IX - MODELO DA PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÕES 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, na busca do aprimoramento e da 

eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde, visa adotar um modelo de gestão e 

ofertar regionalmente serviços da Atenção Especializada em Saúde à população do Estado de 

Goiás, com resolubilidade, facilitando o acesso em tempo oportuno e contínuo ao HUTRIN. Tal 

serviço tem por objetivos: 

I - Potencializar a qualidade na execução dos serviços de saúde. 

II - Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência humanizada. 

III - Implantar um modelo de gestão voltado para resultados. 

IV - Apoiar as necessidades dos serviços de Atenção à Saúde, com oferta de consultas de 

especialidades médicas, serviços de diagnóstico e cirurgias, em regime dehospitalização. 

V - Garantir a equidade na atenção criando mecanismos de acesso para serviços e ações de 

saúde integrais (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento ereabilitação). 
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VI - Buscar a eficiência, eficácia e efetividade na gestão na saúde a ser adotado no Estado de 

Goiás obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS, atendendo àspolíticas públicas 

definidas para a regionalização da saúde, buscando atender os pacientes oriundos da 

demanda referenciada pelo Complexo Regulador Estadual e a Central Municipal de 

Regulação, preservando a missão da SES/GO. 

  

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO HUTRIN 

2.1. O HUTRIN é uma Unidade de Assistência, Ensino e Pesquisa, tendo como prioridade a 

urgência/emergência obstétrica, especializado em Baixa e Média Complexidade em Clínica 

Obstétrica, Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, regulado pelos Complexos Reguladores 

Estadual/Municipal, sendo referência para a Região do município de Trindade e municípios 

circunvizinhos, Palmeiras de Goiás, Campestre e Santa Bárbara. 

2.2. Funciona 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente, e seu Ambulatório de acordo 

com a demanda que lhe é encaminhada. 

  

3. SERVIÇOS 

3.1. O HUTRIN está localizado à Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera – 

Trindade - GO, CEP: 75380-000, com funcionamento 24 horas, 7 dias da semana 

ininterruptamente e integra a Rede Estadual de Hospitais de Urgências e Emergências do Estado 

de Goiás - Rede HUGO, sendo atendimento de livre demando nos casos de urgência obstétrica 

e, para os casos clínicos e cirúrgicos, regulados pela Central de Regulação Municipal, sendo 

responsável pelo atendimento de Baixa e Média complexidade em Urgência/Emergência. A 

Unidade possui  42 leitos de internação destinados à assistência em clínica médica (03 leitos), 

clínica cirúrgica (20 leitos), clínica obstétrica / Alojamento Conjunto - ALCON (19 leitos). Possui 

ainda 04 leitos de berçário, 07 leitos de pré-parto, 02 leitos destinados para possíveis 

intercorrências cirúrgicas, 13 leitos de observação no Pronto Socorro e 01 Sala Vermelha com 

02 macas. A Unidade conta também com 01 Centro Cirúrgico com 02 salas cirúrgicas, 02 leitos 

de Recuperação Pós- Anestésica – RPA, 01 sala de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 03 

consultórios no ambulatório e 02 consultórios na urgência. 

3.2. Os serviços devem observância às Políticas Nacional e Estadual de Referência de Baixa e 
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Média Complexidade, definidas por meio das normas emanadas pelo Ministério da Saúde - MS 

e pela SES/GO. 

3.3. O HUTRIN possui arquitetura horizontal, com a seguinte capacidade instalada:  

I - Urgência /Emergência: Sala de Reanimação/Trauma com 02 macas. 

II - Ambulatório: Composto de 03 consultórios para atendimentos médicos e não médicos 

aos usuários egressos da instituição hospitalar. As especialidades médicasoferecidas são: 

Cirurgia Geral, Urologia, Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria. As especialidades não médicas 

são: Enfermagem e Psicologia. 

III - Observação: 03 leitos e 10 poltronas no Pronto Socorro. 

IV - Centro Cirúrgico: 02 salas equipadas, com funcionamento ininterrupto nas 24h. 

V - 01 sala de Recuperação Pós-Anestésica – RPA com 02 macas. 

VI - Enfermaria de Clínica Médica: 03 leitos destinados a atender a demanda atual até a 

adequação do perfil da Unidade, após serão realocados para a clínicacirúrgica. 

VII - Enfermaria de clínica cirúrgica: 20 leitos. 

VIII - Enfermaria de clínica obstétrica (Alojamento Conjunto – ALCON): 19 leitos. 

IX - Enfermaria pós-cirúrgica: 02 leitos. 

X - Enfermaria pré-parto: 07 leitos. 

XI - Sala de parto: 01 leito. 

XII - Berçário: 04 leitos, sendo 01 incubadora e 03 berços aquecidos. 

3.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Interno e Externo 

3.3.1. Entende-se por SADT Interno a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico 

e terapêutico aos usuários atendidos em regime de urgência eemergência e internação da 

Unidade. O SADT Interno deverá ser 24 horas por dia, ininterruptamente. 

3.3.2. O SADT dispõe de equipamentos e procedimentos de diagnóstico de avançada 

tecnologia como: 

 

Análises Clínicas Radiologia Eletrocardiogram

Ultrassonografi     
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3.3.3. O Laboratório de Análises Clínicas tem como objetivo a prestação de serviços 

laboratoriais de microbiologia, parasitologia e análises clínicas aos pacientesinternados e 

aos atendidos no ambulatório da Unidade. 

3.3.4. Entende-se por SADT Externo a disponibilização de exames e ações de apoio diagnostico 

e terapêutico aos usuários atendidos no ambulatório, egressos dopróprio Hospital ou 

provenientes da Atenção Básica, encaminhados pelo Complexo Regulador do Estado e/ou 

Central de Regulação do Município de Trindade para os serviços previamente definidos 

após pactuação com o Hospital, no limite da capacidade operacional do SADT. 

3.4. Serviço de Farmácia: 

3.4.1. Setor responsável por garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente, por meio 

do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequando sua utilização à saúde 

individual e coletiva, nos planos: assistencial, preventivo, docente e de investigação, devendo, 

para tanto, contar com farmacêuticos em número suficiente para o bom desempenho da 

assistência farmacêutica. 

3.5. Serviço de Nutrição e Dietética- SND: 

3.5.1. O Serviço de Nutrição e Dietética presta assistência nutricional e fornece refeições 

balanceadas voltadas às necessidades de cada cliente, visando a satisfação e recuperação da 

saúde. Dentre as principais funções do SND é proporcionar uma alimentação adequada e 

nutricionalmente equilibrada, fatores essenciais no tratamento do paciente, além de buscar a 

qualidade de vida dos clientes de forma a orientar e avaliar seu estado nutricional e hábitos 

alimentares, devendo estar atento aos pareceres e/ou solicitações médicas, que, após avaliação 

do paciente, elabora um plano alimentar específico, que varia conforme sua patologia e estado 

nutricional. 

3.6. Serviço de Lavanderia:  

3.6.1. A lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, 

responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene 

e conservação, em quantidade adequada a todos os setores da Unidade. 

3.7. Central de Material e Esterilização – CME: 

A CME é responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-
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hospitalares, realizando o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais 

hospitalares. 

  

4. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

4.1. A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreende o conjunto de 

atendimentos prestados ao usuário desde sua admissão na Unidade até sua alta hospitalar, 

incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o 

diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, inclusive as 

relacionadas a todos os tipos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) contemplados 

na tabela unificada do SUS-SIGTAP. Em caso de necessidade justificada de uso de Órteses, 

Próteses não prevista na Tabela do SUS, a SES/GO deverá autorizar previamente o orçamento. 

4.2. Internação: O HUTRIN funcionará com a seguinte capacidade operacional: 

  
CAPACIDADE OPERACIONAL 

Descrição  Leitos 
Clínico  3 
Cirúrgico 20 
Obstrético ( ALCON) 19 
Leitos Totais 42 
Intercorrências Cirúrgicas 2 
Berçário 4 
Pré - parto 7 
Parto 1 
PS e Box 15 
Salas Cirúrgicas 2 

 

4.2.1. A internação do usuário dar-se-á no limite dos leitos contratados, garantindo as 

interconsultas de especialidades necessárias ao seu acompanhamento. 

4.2.2. Esgotando-se todas as possibilidades internas de acomodação dos pacientes, a direção da 

Unidade deverá solicitar, via Núcleo Interno de Regulação - NIR, o remanejamento desses 

pacientes para outras unidades hospitalares.  

4.3.. No Processo de Hospitalização estão Incluídos: 

a) Assistência por equipe médica especializada. 
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b) Assistência por equipes de enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, ou 

outra equipe de apoio técnico, em situação de excepcionalidade, quese fizer necessária. 

c) Assistência farmacêutica e tratamento medicamentoso que seja requerido durante o 

processo de internação. 

d) Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo 

assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação; 

e) Tratamentos concomitantes, diferentes daqueles classificados como principal que 

motivaram a internação do usuário, que podem ser necessários, adicionalmente,devido às 

condições especiais do usuário e/ou outras causas. 

f) Procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado atendimento e tratamento 

do usuário, de acordo com a capacidade instalada, respeitando acomplexidade do Hospital; 

g) Diárias de hospitalização em quarto compartilhado, ou individual quando necessário devido 

às condições especiais do usuário, e/ou quarto de isolamento.h) Utilização do Centro 

Cirúrgico e procedimentos de anestesia. 

i) Serviço de Hemoterapia para disponibilização de hemoderivados. 

j) Sala de Amamentação para disponibilização de leite humano. 

k) Material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos. 

l) Alimentação, incluída a assistência nutricional, alimentação parenteral e enteral. 

m) Fornecimento de roupas hospitalares. 

n) Acompanhante para os usuários idosos, crianças e gestantes (Lei nº 10.741 de 01/10/2003). 

4.4. Urgência e Emergência 

4.4.1. A área da urgência/emergência possui 01 sala de Reanimação com 02 macas e 16 leitos 

de Observação. 

4.4.2. A Unidade dispõe de atendimento às urgências e emergências referenciadas, atendendo 

a demanda que lhe é encaminhada, conforme o fluxo estabelecido pela 

SES/GO, durante 24h. Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados, 

que sejam dispensados pelos serviços de Urgência e Emergência da Unidade à pessoas que 

procurem tal atendimento por demanda espontânea, por meio do SAMU e/ou SIATE, ou 
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encaminhados de forma referenciada, pelo Complexo Regulador Estadual e/ou Central de 

Regulação Municipal. 

4.4.3. Deverão, portanto, estar disponibilizados leitos de observação em consequência dos 

atendimentos de urgência e emergência, por período de até 24 horas (nãocaracterizando 

internação hospitalar). 

4.4.4. Os exames solicitados por esses setores deverão ser realizados imediatamente após sua 

prescrição. A entrega do resultado não pode ultrapassar duas horasapós o horário da 

solicitação, salvo naquelas condições em que o processo mecanizado exija um tempo 

maior para sua realização. Exames de caráter eletivo devem ser realizados no prazo 

máximo de 24h após a solicitação. 

4.4.5. As Urgências atendidas pelo Hospital são: 

I - Cirurgia Geral. 

II - Ginecologia/Obstetrícia; 

III - Urologia; 

IV - Todos os casos clínicos considerados urgentes de baixa complexidade. 

4.5. Ambulatório: 

4.5.1. O Hospital disponibilizará consultas e procedimentos ambulatoriais nas especialidades 

abaixo elencadas para usuários egressos do próprio Hospital. Apóspactuação com o 

Hospital, também poderão ser encaminhados pacientes pelo Complexo Regulador Estadual 

e Central de Regulação do Município de Trindade, em especialidades previamente definidas 

pelo Órgão Supervisor, com agendas ofertadas à Regulação, respeitando o limite da 

capacidade operacional do ambulatório. 

4.5.2. O Setor de Ambulatório possui 03 consultórios para especialidades médicas e não 

médicas os quais atendem aos usuários egressos da Unidade, respeitandoseu limite de 

capacidade operacional. 

4.5.3. O atendimento ambulatorial deverá funcionar de acordo com a demanda que lhe for 

encaminhada. 

4.5.4. Especialidades Médicas: 

a) Cirurgia geral; 
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b) Ginecologia/Obstetrícia; 

c) Pediatria; 

d) Urologia. 

4.6. Especialidade Não Médica: 

a) Enfermagem; 

b) Psicologia. 

4.5.5. O atendimento ambulatorial médico compreende: 

I) Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso; 

II) Interconsulta; 

III) Consultas subsequentes (retornos). 

4.5.5.1. Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela Central 

de Regulação à Unidade, para atendimento a uma determinada especialidade. 

4.5.5.2. Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhada pela 

própria instituição, que teve sua consulta agendada no momento da alta hospitalar, para 

atendimento a especialidade referida. 

4.5.5.3. Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em 

outra especialidade, com solicitação gerada pela Unidade. 

4.5.5.4. Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, 

em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica 

de saúde quanto às subsequentes das interconsultas. 

4.5.5.5. As consultas realizadas pelo Serviço Social são registradas em separado e não 

configuram consultas ambulatoriais, sendo apenas informadas conforme as normas definidas 

pela SES/GO. 

5. Ensino e Pesquisa 

5.1. É de fundamental importância a implantação das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

Unidades de Saúde da SES/GO, pois as mesmas encontram-seem processo de certificação junto 

ao Ministério da Saúde - MS/Ministério da Educação - MEC para obtenção de certificado de 

Unidade de Ensino e Pesquisa do SUS. 
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5.2. A certificação do MEC/MS é reconhecida nacionalmente como um quesito de excelência em 

qualidade da instituição de saúde, à semelhança dos certificados deacreditação hospitalar. É de 

fundamental importância a implantação das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

unidades da SES/GO. 

5.3. A Organização Social será responsável por disponibilizar computadores com acesso à Internet 

para possibilitar a realização de pesquisas pelosestudantes/acadêmicos/residentes. 

6. Projetos Especiais e Novas Especialidades de Atendimento 

6.1. Se, ao longo da vigência do Contrato, de comum acordo entre as partes, o Parceiro Privado se 

propuser a realizar outros tipos de atividades diferentes daquelasaqui relacionadas, seja pela 

introdução de novas atividades diagnósticas e/ou terapêuticas ou pela realização de programas 

especiais para determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser previamente 

estudadas, pactuadas e autorizadas pelo Parceiro Público. 

6.2. Essas autorizações serão dadas após análise técnica, quantificadas separadamente do 

atendimento rotineiro da Unidade, sendo, então, elaborado o orçamentoeconômico-financeiro, 

discriminado e homologado. 

  

5. PRESSUPOSTO E DEFINIÇÕES 

5.1. Gestão: Tendo em vista que a Unidade Hospitalar funcionará com o perfil descrito, sob 

Contrato de Gestão, à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás acompanhar os indicadores de 

resultados definidos no Contrato de Gestão. 

5.1.1. O Parceiro Privado deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação 

técnica e legal e quantitativo compatível para o perfil da Unidade e os serviços a serem 

prestados. Deverá obedecer às Normas do MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as resoluções dos Conselhos Profissionais. 

5.1.2. O Parceiro Privado deverá possuir um responsável técnico (médico), com registro no 

respectivo conselho de classe. 

5.1.3. O médico designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, somente poderá 

assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS. 

5.1.4. A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento 
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dos serviços e composta por profissionais nas especialidades exigidas, possuidores do título ou 

certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Medicina (Resolução CFM nº. 1634/2002) ensejando, que a Unidade realize a atividade 

assistencial quantificada no Contrato de Gestão. 

5.1.5. O Parceiro Privado deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos 

assistenciais e de atendimentos escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável 

Técnico. As rotinas deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, 

contemplando desde os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos. 

5.1.6. O Parceiro Privado deverá adotar Prontuário Eletrônico Único do Usuário, com as 

informações completas do quadro clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, 

todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo 

profissional responsável pelo atendimento (Médicos, equipe de Enfermagem, equipe de 

Fisioterapia, equipe de Nutrição e demais profissionais de saúde que o assistam). 

5.1.7. O Parceiro Privado deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão 

hospitalar que contemplem no mínimo: marcação de consultas, exames complementares, 

controle de estoques (almoxarifado, farmácia e nutrição), sistema de custos, prontuário médico 

(observando o disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução CFM nº. 1.639/2002), 

serviços de apoio e relatórios gerenciais, que permitam ao Órgão Fiscalizador do Contrato/SES-

GO acessar via Internet (WEB) e gestão do bloco cirúrgico e atendam aos indicadores e 

informações especificados no Contrato de Gestão. Caberá ao Parceiro Privado a instalação da 

rede de informática, bem como a aquisição de sistemas e programas e o encaminhamento dos 

relatórios à Secretaria de Estado da Saúde. 

5.1.8. Havendo a disponibilização pelo Parceiro Público de sistema de informação próprio para 

monitoramento, controle e avaliação, deverá o Parceiro Privado aderir ao sistema e permitir a 

migração automática e eletrônica de dados assistenciais e financeiros diretamente do Sistema 

de Informação de Gestão Hospitalar. 

5.1.9. O Parceiro Privado deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as 

normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT/MTE, assim como deverá implantar e 

desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em 

conformidade com a NR nº 32/2005 do MTE. 

5.1.10. A Direção da Unidade deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a 
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documentação exigida. 

5.1.11. O Parceiro Privado deverá dispor de um Núcleo de Manutenção Geral – NMG, que 

contemple as áreas de manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica e elétrica, bem 

como um Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na Unidade, e manter o 

Núcleo de Engenharia Clínica para o bom desempenho dos equipamentos. 

5.1.12. Prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos 

equipamentos e instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral por quadro próprio de 

pessoal ou por meio de contratos com empresas idôneas e certificadas de manutenção predial 

e de manutenção de equipamentos cujo uso lhe fora permitido. 

5.1.13. O Parceiro Privado deverá dispor de um Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE, que 

será responsável pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação 

compulsória no âmbito hospitalar, assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse 

epidemiológico, conforme as diretrizes da Portaria GM n°.2.529 de 23/11/2004. 

5.1.14. Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: 

Comissão de Ética Médica e Ética de Enfermagem. a) Comissão de Documentação Médica e 

Estatística. 

b) Comitê de Ética em Pesquisa. 

c) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

d) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e SESMT. 

e) Comissão de Óbitos. 

f) Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional (Nutrição Enteral e Parenteral), de acordo 

com a Portaria GM/SNVS/MS e RDC da ANVISA nº 63/00.g) Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 

h) Comissão de Proteção Radiológica. 

i) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários Médicos. 

j) Comissão de Mortalidade Materna e de Mortalidade Neonatal. 

k) Comitê Transfusional. 

l) Comissão de Biossegurança. 
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m) Comissão de Gerenciamento de Resíduos. 

5.1.15. Seguir os Preceitos da Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde: 

I - Os laboratórios prestadores de serviços aos hospitais da Rede do Estado de Goiás devem 

seguir fluxo de monitoramento de bactéria multirresistentes, incluindo adisponibilidade de 

cepas de bactérias. 

II - Garantir a atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo de Segurança 

do Paciente. 

III - Alimentar o Sistema Segurança do Paciente - NOTIVISA e Controle de Infecção nos Serviços 

de Saúde - FORMSUS. 

IV - Seguir a Nota Técnica ANVISA nº 02/2017 no que diz respeito aos Critérios de Diagnósticos 

de Infecções relacionadas a Associação à Saúde para Notificaçõesdos Indicadores Regionais. 

V - Garantir às vítimas de Acidente com Exposição à Material Biológico, o atendimento conforme 

Resolução n° 17/2006 da CIB, no Hospital de Doenças Tropicais– HDT, incluindo o fluxo de 

atendimento e notificações. 

5.1.16. O rol de leis e normas sanitárias no qual as gerências da Unidade devem se apoiar, dentre 

outras, observando suas atualizações, são: 

I - Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dosserviços 

correspondentes e dá outras providências. 

II - Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais derecursos financeiros na 

área da saúde e dá outras providências. 

III - Lei Federal Nº 12.845, de 01/08/13 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral 

de pessoas em situação de violência sexual. 

IV - Lei nº 9.431, Nº de 6 de janeiro de 1997, dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção 

de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais doPaís. 

V - PNASS – Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – define critérios e 

parâmetros de caráter qualitativo. 

VI - PT GM/MS Nº 2.616 de 12 de maio de 1998 – Estabelece as diretrizes e normas para 
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prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação eorganização da CCIH e 

manutenção de Vigilância Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções 

Hospitalares. 

VII - PT SAS/MS Nº 3.432, de 12 de agosto de 1998 - Estabelece critérios para a classificação e 

credenciamento de Unidades de Tratamento Intensivo. 

VIII - PT GM/MS Nº 1.863, de 29 de setembro de 2003 - Institui a Política Nacional de Atenção 

às Urgências. 

IX - PT GM/MS Nº 1.864, de 29 de setembro de 2003 - Institui o componente pré - hospitalar 

móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências por intermédio daimplantação do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. 

X - PT GM/MS Nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 – Aprova o regulamento Técnico dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 

XI - PT GM/MS Nº 1. 559, de 1º de agosto de 2008 - Institui a Política Nacional de Regulação 

do SUS. 

XII - PT GM/MS Nº 2.529, de 23 de novembro de 2004 - Institui o subsistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar. 

XIII - PT SVS/MS Nº 453 – 01/06/1998 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as 

diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico eodontológico, 

dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras 

providências. 

XIV - PT GM/MS Nº. 881, de 19 de junho de 2001 - Institui, no âmbito do SUS, o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH. 

XV - PT MS/SAS Nº 202 de 19 de junho de 2001 - Estabelece diretrizes para a implantação, 

desenvolvimento, sustentação e avaliação de iniciativas dehumanização nos hospitais do 

SUS. 

XVI - PT MS/SAS Nº 793 de 24 de abril de 2012 -Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência no âmbito do SUS. 

XVII - PT Nº 1.377 de 09/07/2013- Aprova os protocolos de segurança a paciente (cirurgia 

segura, higiene das mãos, úlcera por pressão). 
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XVIII - PT Nº 2.095 de 24/09/13 – Aprova os protocolos básicos de segurança do paciente 

(prevenção de quedas, identificação, segurança de prescrição, uso eadministração de 

medicamentos – NT 01/2015 e NT 02/2015. 

XIX - PT Nº 529/MS, de 01/04/13, e RDC nº 36, de 25 /07/ 13 - Núcleo de Segurança do Paciente. 

XX - RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Substitui a Portaria nº 1.884, de 11/11/1994 – 

Estabelece normas destinadas ao exame e aprovação dos ProjetosFísicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; Inclui as alterações contidas nas Resoluções RDC 

nº 307, de 14/11/2002, publicada no DOU de 18/11/2002 e RDC nº 189, de 18/07/2003, 

publicada no DOU de 21/07/2003. 

XXI - Resolução CFM Nº 1802/2016 – Dispõe sobre a prática do ato anestésico. 

XXII - RDC Nº 153, de 14/06/2004- Comitê Transfusional. 

XXIII - RDC Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010. 

  

6. VIGÊNCIA 

6.1. O serviço objeto deste Termo de Referência deverão se iniciados a partir da data da outorga, 

podendo ser prorrogado na forma legal. 

6.2. O contato celebrado com o PARCEIRO PRIVADO para a prestação dos serviços deste termo 

terá prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses. 

  

7. RECURSOS HUMANOS 

7.1. Em relação aos recursos humanos da Unidade, para cumprimento do item 13 – ANEXO 

TÉCNICO II – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO, o Parceiro 

Público realizará mensalmente o desconto financeiro integral no valor aproximado de R$ 

11.948,80 (onze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente aos 

proventos dos servidores cedidos ao Parceiro Privado, podendo ser variável conforme 

remanejamento de servidores. 
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8. RECURSOS FINANCEIROS 

8.1. A Organização Social deverá apresentar projeção orçamentária com despesa operacional 

mensal máxima de acordo com o Sistema de Repasse descrito no Anexo Técnico IV, perfazendo 

uma despesa mensal e anual máxima de: 

8.1.1. O valor mensal perfaz um total de R$ 2.411.684,14 (dois milhões, quatrocentos e onze 

mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) do 1º ao 3º mês, R$ 2.516.529,94 

(dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos) do 4º ao 6º mês e R$ 

2.621.407,20 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e sete reais e vinte 

centavos) a partir do 7º mês, sendo R$ 11.948,80 (onze mil, novecentos e quarenta e oito reais 

e oitenta centavos) referente aos proventos dos servidores cedidos. 

8.1.2. Para os primeiros 12 meses de Contrato de Gestão: R$ 30.513.085,44 (trinta milhões, 

quinhentos e treze mil, oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

8.1.3. Para a vigência total do Contrato de Gestão (48 meses): R$ 124.883.744,64 (cento e vinte 

e quatro milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta 

e quatro centavos). 
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MODELOS E CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE A SER  IMPLANTADO  

DA PROPOSTA 

Reformar a gestão do Estado significa melhorar não apenas a organização e o pessoal do Estado, 

mas também suas finanças e todo o seu sistema institucional-legal, de forma a permitir que o 

mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva com a sociedade civil. A reforma do Estado 

permite que gestores públicos tenham uma visão da estratégica global a fim da eficiência na 

tomada de decisões de forma mais corretas e efetivas, e que seus serviços, tanto os exclusivos, 

que funcionam diretamente sob seu comando, quanto os competitivos, que estarão apenas 

indiretamente subordinados na medida em que se consolidem em organizações não-estatais, e 

passam a operacionalizar de forma mais eficientemente.  

Para o atual mercado globalizado e amplamente necessário à população, a gestão dos serviços 

de saúde, não constitui obrigatoriedade exclusiva do estado, justificativamente pela ampla 

demanda de qualidade nos atendimentos aos cidadãos, nesta linha, justifica-se pela necessidade 

de haver uma gestão descentralizada de amplos procedimentos burocráticos de processos. 

Conforme definido a seguir por Bresser-Pereira (1995):  

Neste plano, entretanto, salientaremos outro processo tão 

importante quanto, e que, no entanto não está tão claro: a 

descentralização para o setor público não estatal da execução 

de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, 

mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. 

Chamaremos a esse processo de “publicização” dos serviços 

públicos de uso imediato da sociedade civil. 

Nesta condição o projeto de GESTÃO PARTICIPATIVA visa atender a necessidade central que o 

mercado exige, com isso, o objeto de “publicização” defendido pela PDRAE implementado com 

centralização de controle pelo poder público, traz transferência para o setor privado em 

promover tais atividades, que não envolvam o poder de Estado diretamente na execução dos 

serviços de saúde.  
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DO MODELO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE (ONA) 

O Instituto se propõe a adotar os princípios de Gestão da Qualidade que serão desenvolvidos 

considerando a abordagem de processos, ou seja, serão levantados os processos 

considerados principais de impacto e suas relações internas, e os processos de apoio da 

Instituição. Essa prática permitirá a melhoria da eficácia do Sistema, uma vez que 

potencializará a confiança da instituição no funcionamento integrado dos seus processos, 

aumentando assim a satisfação do cliente pelo atendimento sistemático dos seus requisitos. 

As estruturas administrativas a serem adotadas estarão estabelecidas em um macro processo 

a ser elaborado com as sequências e interação das atividades de forma coerente aos 

requisitos da certificação pela ONA, segundo o apoio disponibilizado pela SES/GO, em prol da 

excelência e melhoria continua, e comporá um rol de documentos a serem formatados em 

manuais e institucionalizados. 

Portanto, dentre os modelos e certificações de qualidade a que propõe implantar no curso 

do contrato de gestão, cita-se: 

A avaliação pelo ONA que é realizada pelas Instituições Acreditadoras Credenciadas pela ONA, 

tendo como referência as normas do Sistema Brasileiro de Acreditação e o Manual Brasileiro de 

Acreditação. A certificação pode ocorrer em três níveis:  

 Acreditado (Para instituições que atendem aos critérios de segurança do paciente em 

todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. Válido por dois 

anos). 

 Acreditado Pleno (Para instituições que, além de atender aos critérios de segurança, 

apresenta gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena 

comunicação entre as atividades. Válido por dois anos).  

 Acreditado com Excelência (O princípio deste nível é a “excelência em gestão”. Uma 

Organização ou Programa da Saúde Acreditado com excelência atende aos níveis 1 e 2 , 

além dos requisitos específicos de nível 3. A instituição já deve demonstrar uma cultura 

organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional. Válido por três anos). 



 

 

   37 

FLUXO PARA CERTIFICAÇÃO DA ONA 
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INDICADORES CHAVES A SEREM ADOTADOS NA UNIDADE 

DA PROPOSTA 

A partir da publicação do relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano 2000, a 

avaliação de desempenho de sistemas de saúde é colocada no centro do debate.  

A construção do SUS em consonância com os princípios de equidade, integralidade e qualidade 

buscou alicerce na descentralização da gestão e hierarquização do cuidado, estratégia que 

sempre requereu a articulação entre os três níveis de governo e a constituição de redes de 

atenção (RIBEIRO; BARROS, 2010).  

O arcabouço normativo do SUS teve como objetivo buscar fortalecer tais estratégias; contudo, 

ao longo do tempo, foram privilegiados determinado nível de governo e distintos instrumentos 

de planejamento, pactuação e avaliação. Nessa evolução, no âmbito governamental, iniciativas 

de avaliação do desempenho do sistema foram gestadas e implementadas.  

Em 2006, como possível desdobramento desse diagnóstico, o Pacto pela Saúde (PS) aprovado 

nas distintas instâncias é divulgado com três componentes: (i) Pacto pela Vida, conjunto de 

compromissos sanitários considerados prioritários, compromisso assumido de forma tripartite; 

(ii) Pacto de Gestão, que objetiva valorizar a relação solidária entre gestores, definindo diretrizes 

e responsabilidades expressas em Termos de Compromisso de Gestão; e (iii) Pacto em Defesa 

do SUS, que reflete os compromissos entre os gestores com a consolidação do processo de 

Reforma Sanitária e articula ações que visam a qualificar e assegurar o SUS como política pública.  

No bojo do PS, criam-se novos critérios de regionalização, conformação de regiões e 

macrorregiões e pactuação de diretrizes e metas por estados e municípios, visando a melhorar 

a gestão, o acesso, os serviços e a condição de saúde da população. 

Em conformidade com a Minuta do Contrato de Gestão, os indicadores de impacto se 

apresentam de forma a serem implantados e implementados com vista ao atendimento das 

pacutações determinadas pelos Minsiterio da Saúde. Assim o unidade propõe attender os 

indicadores abaixo relacionados: 

INDICADORES DE GESTÃO 

Os indicadores de gestão consisterá no monitoramento e na avaliação constante de 

determinados processos ou atividades rotineiros da unidade. O conceito base é simples: para 

avaliar, é preciso medir primeiro. Logo, o objetivo dos indicadores de desempenho será 
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conseguir mensurar a eficiência e a qualidade dos processos para que seja mais fácil identificar 

os pontos que devem ser melhorados. 

A avaliação é uma função da gestão destinada a auxiliar o processo de decisão, visando a torná-

lo mais racional e efetivo. Na atual conjuntura, o alto custo da atenção à saúde, seja por sua 

cobertura ou complexidade, tem exigido dos gestores decisões que beneficiem maior número 

de usuários e que consigam resultados mais equitativos com os mesmos recursos disponíveis. 

Assim, na avaliação de sistemas, serviços ou programas/projetos de saúde é possível iniciar o 

processo de avaliação com a abordagem sistêmica da administração, que permite analisar o 

processo de trabalho e as relações com os resultados e seguir com o estudo de impacto 

epidemiológico visando entender as repercussões das ações operacionalizadas para atender a 

população usuária ou de referência (RIO GRANDE DO SUL, 2007).  

A avaliação em Saúde envolve a seleção de critérios para julgar e comparar adequação, 

benefícios, efeitos adversos e custos de tecnologias, serviços ou programas de saúde; esses 

critérios constituem-se em indicadores de qualidade na gestão em saúde (PORTELA, 2000). 

1- INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS: 

Considerados indispensáveis pelas gestões, os indicadores precisam ser mensurados 

corretamente, pois podem não ser o suficiente para garantir o sucesso e o crescimento da 

empresa. Por isso, é fundamental que o gestor de RH da empresa tenha claro quais são os 

Indicadores de Desempenho adotados para sua empresa e os utilizem para qualificar e 

aprimorar os resultados, as práticas e as rotinas. Para isso o insitutO INSTITUTO CEM propõe os 

seguintes  indicadores abaixo: 

 Índice de Rotatividade ou Turnover 

Indica a quantidade de colaboradores que saem e que entram na empresa, durante um 

determinado período. Ele pode indicar, entre outros fatores, uma baixa atratividade da empresa 

em relação à concorrência, por exemplo. Nesta situação é preciso reavaliar as ações já aplicadas 

para que não ocorra a perda de bons profissionais que já integram o quadro de funcionários. 

Esse indicador poderá analisar também a assertividade nos processos de recrutamento e 

seleção, a fim de diminuir a taxa de rotatividade e os custos com rescisões ou novas seleções.  

Taxas acima de 5% merecem ações diretas.  

 Absenteísmo 

Considerado um dos mais importantes indicadores de RH, o absenteísmo é capaz de medir as 
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taxas de ausência dos colaboradores e relatar os reais motivos das faltas ou atrasos. O 

absenteísmo pode estar ligado às condições de trabalho, como a ergonomia oferecida pela 

unidade, ou ainda a problemas pessoais, como conflitos com colegas, gestores, endividamento 

ou dependência química. 

 Índice de retenção de talentos 

Esse indicador tem o objetivo de mostrar a eficiência das estratégias direcionadas a esse ‘banco 

de talentos’ da unidade, composto por profissionais identificados como potenciais candidatos a 

futuras oportunidades. A avaliação desses colaboradores se dá por meio de avaliação de 

desempenho e resultados obtidos. O índice de retenção de talentos pode ser calculado para 

cada setor, a fim de agir nos departamentos problemáticos e diagnosticar as razões que levam 

os talentos a abandonarem a unidade. 

 Tempo médio da Unidade 

Ligado à taxa de rotatividade, à atratividade e à capacidade de retenção, esse indicador revela 

o tempo médio de permanência do colaborador na Unidade, tendo como base o número total 

de colaboradores. Para a análise é preciso incluir idade, estado civil, escolaridade e progressão 

na Unidade. 

 Custos de rotatividade 

Para este indicador é preciso inserir todas as despesas de pagamento das rescisões contratuais, 

somando as multas e os tributos. Também é preciso somar os gastos com a reposição do 

profissional desligado, além do investimento de treinamentos e qualificações. Por isso, é tão 

importante manter a taxa de rotatividade estabelecido no planejamento estratégico. 

 Produtividade 

Para se calcular a produtividade da equipe de RH é preciso considerar três elementos 

básicos: tempo, qualidade e custos. Outros indicadores também comprovam os índices de 

produtividade, como o atendimento aos prazos, a satisfação dos clientes internos, a redução de 

despesas, a otimização de processos, a incidência de falhas, o período desperdiçado com 

paradas, manutenções corretivas, etc. 

 Avaliação de aprendizagem 

Esse indicador será utilizado para confirmar a eficiência dos programas de treinamento. É 

possível mensurar a evolução das equipes, por meio de uma avaliação realizada pelos gestores. 
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Para isso, serão produzidos formulários bem elaborados, pois, indicadores devem ser exatos. 

Assim, o gestor constatará essa qualificação a cada profissional. 

 Investimento em treinamento 

O investimento em treinamento será capaz de medir a produtividade das equipes que recebem 

capacitação. O indicador está relacionado com a performance dos colaborares, pois sabemos 

que a experiência e a criatividade são fatores necessários para o crescimento de todos.   

  

 Retorno sobre o Investimento em Treinamentos (ROI em Treinamentos) 

Este indicador compará os valores gastos em capacitações e melhorias resultantes dos processos 

e das rotinas de trabalho. Isto é, ele poderá mensurar a colaboração dos treinamentos para a 

redução de problemas, falhas, acidentes, por exemplo. Desse modo, o ROI em Treinamentos 

estabelece uma relação entre as despesas e os prejuízos financeiros evitados e os investimentos 

em capacitações das equipes da unidade. 

 Índice de reclamações trabalhistas 

 Será utilizado para evidenciar aspectos relacionados à gestão, à obediência e à legislação 

trabalhista, além da seriedade das políticas internas. Podemos citar aqui as reclamações sobre 

as condições de trabalho, atrasos nos pagamentos, recolhimento do INSS, FGTS, entre outras. O 

cuidado com este indicador evitará possível ações trabalhistas. 

 Clima Organizacional 

Será possível mensurar o clima organizacional por meio de uma pesquisa realizada junto aos 

colaboradores, com questões sobre o relacionamento com os gestores, oportunidades de 

crescimento profissional, realização das tarefas cotidianas, remuneração, benefícios, entre 

outras. Com o resultado, é possível medir o grau de satisfação das equipes e perceber os 

pontos fracos e fortes da gestão de pessoas, para melhorar. 

 Custo per capita de benefícios 

Este indicador detalhará os custos da unidade com benefícios corporativos concedidos de 

forma per capita. Ou seja, é a comparação entre os gastos absolutos e o número de 

colaboradores presentes na folha de pagamento durante um mesmo período. É preciso 

considerar os benefícios comuns a todos, inclusive os previstos na legislação no acordo coletivo 

da categoria. Esse indicador é importante porque os benefícios integram as estratégias de 
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atração e retenção de talentos. 

 Relação horas extras e horas trabalhadas 

Esse indicador estará ligado ao conceito de produtividade e demonstra a relação entre a 

quantidade de horas extras (pagas ou em banco de horas) e as horas trabalhadas. Ele é 

importante para avaliações como a sobrecarga, capacidade operacional, alocação de mão de 

obra, entre outras. 

 Folha de Pagamento 

A folha de pagamento traduzirá todas as despesas da unidade com o pagamento de seus 

colaboradores. Quando comparado a outros valores como o faturamento bruto ou líquido e com 

o número de colaboradores, por exemplo, esse indicador é capaz de avaliar se a política de 

remuneração, cargos e salário está coerente com as expectativas da unidade 

2-INDICADOR DE PRODUTIVIDADE 

Melhorar a qualidade e a produtividade, conforme BOOG (1991, p. 238), é um processo que 

exige atenção, ações e investimentos. Potencializar os esforços de todas as categorias 

profissionais da instituição na busca da qualidade e da produtividade exige tempo e muita 

atenção em nível gerencial no que concerne ao planejamento, à organização, à motivação e ao 

controle. 

É neste contexto que a criação de uma planilha de indicadores pode proporcionar, sem dúvida, 

aos gerentes de saúde, informações capazes de auxiliar no processo de tomada de decisão. 

Resumindo, podemos combinar fatores capazes de assegurar melhorias na qualidade e ganhos 

na produtividade e para isso utilizamos o seguinte esquema:  
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Para avaliar o seu desempenho, a instituição de saúde desenvolverá indicadores que deverá ser 

de suma importância para seus dirigentes tomarem conhecimento da grandeza e da qualidade 

dos processos desenvolvidos no dia-a-dia da instituição, pois sem esses indicadores fica difícil 

proceder à avaliação criteriosa da qualidade e produtividade. Por outro lado, esses indicadores 

nem sempre significam o desempenho esperado ou a qualidade desejada pelo paciente, seus 

familiares, enfim, para o usuário de maneira geral e pensando nesta pespctiva é que a unidade 

irá desempenhar esse processo com muita viemencia e persistencia. 

. 

3-INDICADOR ADMINITRATIVO E FINANCEIRO: 

Não basta estimular estratégias focadas no desempenho e cultivar as diretrizes, boas práticas e 

ferramentas que a equipe precisa para conquistar as metas e objetivos. É importante fazer um 

diagnóstico preciso do empreendimento através de métodos de aferição, os quais vão indicar 

se o desempenho está abaixo do esperado, permitindo que se façam mudanças de rota, ou se 

tudo está ocorrendo conforme planejado.  

Existem inúmeros indicadores financeiros proporcionados pela doutrina econômica e 

administrativa que podem dar uma visão macro da saúde da unidade, e o gestor pode escolher 

aqueles que mais lhes agrada. 

exemplos: Custo por exame de SADT;Giro do estoque, por tipo de item/grupos;Custo de 

carregamento de materiais/medicamentos em estoque; Análise do prazo médio de 

pagamento de fornecedores com sugestões de estratégias de negociação para ampliação; 

Relatório de falta de materiais/medicamentos (diário); Contratos de manutenção com 

acompanhamento em dia; Desvio em relação ao orçado (R$) por área/departamento do 

hospital; Desvio em relação ao orçado (R$) por tipo de despesa; R$ multas pagas por atraso de 

pagamentos a fornecedores/impostos/taxas;Repasses da SES-GO pendentes (R$); Saldo 

bancário (diário);Fluxo de Caixa (previsão de recebimentos e pagamentos de 30 dias futuros, 

por tipo de despesa/área do hospital (diário);Revisão do Orçamento (trimestral); Análise das 

Despesas Operacionais; Análise dos Investimentos realizados; Resultado Financeiro;Títulos 

protestados (diário);Índice e Relatório de glosas (R$) com motivos;Índice de prontuários 

entregues fora do prazo para o faturamento; Índice de informações entregues fora do prazo 

para a SES – GO;Valor e # dos ajustes de estoques para mais e para menos, por família de 

material e curva ABC dentro das famílias , etc… 
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4-INDICADOR DE JURÍDICO/FISCAL 

O departamento jurídico vem ao longo dos anos conquistando muito espaço e ainda mais 

relevância dentro das unidades, contribuindo, mais do que nunca, para as decisões estratégicas 

das mesmas. A complexidade da legislação, abertura de mercado e o crescente aumento no 

número de processos, são fatores que contribuem muito para essa participação do jurídico. 

Um dos pontos mais relevantes nesse cenário é a gestão de custos envolvidos na área. Isso 

porque existem custos de naturezas diferentes, como custas judiciais, valores das causas e 

depósitos judiciais, guias e honorários, por exemplo. Além de despesas administrativas, como 

cópias, autenticações, viagens, despesas com pessoal, entre outros.  

O departamento jurídico da unidade deve contar com uma visão gerencial dos custos e despesas 

em tempo real.  

Exemplos: Quadro geral de certidões/alvarás/autorizações da USE- Goianésia com previsão 

de vencimento e prazo de obtenção;Quadro geral de processos em andamento, iniciais etc. 

com a avaliação de probabilidade de sucesso do corpo jurídico (provável, muito provável, 

pouco provável) e consequente estimativa de custos (comparado com os seguros 

contratados – a ser elaborado pela área administrativa e financeira); Acompanhamento de 

liminares; Acompanhamento de bloqueios/resgates judiciais; Acompanhamento de processos 

trabalhistas e risco de penalização. 

5-INDICADOR DE ESPERA DE USUÁRIOS: 

Quanto tempo o paciente fica sentado na sala de espera da unidade antes de receber 

atendimento médico? Tempos de espera mais longos significam menores índices de satisfação 

do paciente e maior risco à sua saúde.  

Deve-se medir o tempo de espera da cada paciente e dividir-se pelo número de atendimentos 

no período para se chegar a esse índice. 

6-INDICADOR DE ASSISTENCIA HUMANIZADA 

Com objetivo de valorizar os diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de 

saúde como usuários, trabalhadores e gestores, em 2003 foi criada a Política Nacional de 

Humanização.  

Segundo (Campos, 2000) “a humanização em saúde volta-se para as práticas concretas 

comprometidas com a produção de saúde e produção de sujeitos”. Segundo o documento 
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base para gestores e trabalhadores do SUS (Humanização, 2004) a Humanização vista não 

como um simples programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias 

gestoras do SUS.  

Para isso a unidade propõee acompanhar alguns indicadores permanentemente:  

 Projetos de saúde/projetos terapêuticos elaborados e implementados por equipes 

multiprofissionais. 

 Prontuário integrado (único) implementado, conforme critérios previstos nos 

protocolos (lista de problemas, avaliação médica e de enfermagem, projeto terapêutico, 

plano de cuidados e evolução).  

 % de pacientes atendidos com projetos de saúde/projetos terapêuticos elaborados 

pelas equipes multiprofissionais.  

 % de casos atendidos e com alta, que resultaram/geraram projetos terapêuticos a serem 

conduzidos em parceria com a rede de atenção básica apontando para novos modos, 

ampliados, de assegurar a continuidade do cuidado, incluindo atividades extramuros.  

 % de prontuários com procedimentos registrados em acordo com rotinas protocolares.  

 % de prontuários com registros regulares pelo menos da equipe médica e de 

enfermagem (com lista de problemas, avaliação médica e de enfermagem, projeto 

terapêutico, plano de cuidados e evolução).  

 % de prontuários com anotações legíveis dos profissionais responsáveis pela condução 

dos projetos terapêuticos (equipes multiprofissionais).  

 Protocolos elaborados com participação da equipe e implementados para abordagem 

integral de problemas mais frequentes no serviço.  

 Protocolos de referência e contra referência elaborados e implementados.  

 Protocolos implementados e conhecidos pela equipe da unidade sobre contatos com os 

profissionais de unidades básicas a respeito dos usuários procedentes dessas unidades.  

7-INDICADOR DA GARANTIA DA QUALIDADE - ONA: 

Estas estarão estabelecidas em um macro processo a ser elaborado com as sequências e 

interação das atividades de forma coerente aos requisitos da certificação pela ONA 

segundo o apoio disponibilizado pela SES/GO.  

Pesquisará sobre:  

 Satisfação do paciente  

 Satisfação do fornecedor 
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 Satisfação do visitante  

 Satisfação do acompanhante  

 Satisfação do funcionário  

 Satisfação do corpo clínico  

 Imagem perante o público  

 Fidelidade dos clientes  

 Inserções na mídia  

 Balanço social. 

8-INDICADOR DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 

O modelo de expansão e organização do sistema de saúde adotado pelo Governo brasileiro 

exerceu grande influência sobre a formação dos trabalhadores do setor, a educação pautada 

na reprodução da força de trabalho necessária para suprir o processo de crescimento 

econômico e demográfico.  

“A estratégia da EP é trazer para a mesma pauta os processos 

educativos isolados e agrupar aqueles afins; trazer os sujeitos para as 

discussões coletivas e contribuir para compreensão de um novo olhar 

e traçar agendas comuns de trabalho. Essa proposta busca construir 

outra forma de andar, sem desconsiderar as contribuições dos sujeitos 

que já vinham fazendo os processos educativos até agora. A proposta 

da EP contribui inclusive para o aprofundamento da democracia nas 

relações e nos processos” (Ator J). 

 A unidade Implementará de um Centro de Estudos responsável pela promoção do 

aprimoramento técnico-científico, pelo aperfeiçoamento, pelo desenvolvimento e pela 

atualização dos profissionais das diferentes áreas da Instituição. E também pela coordenação 

das atividades didáticas integradas às atividades de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos e científicas da unidade Ambulatorial.  

Ao Centro de Estudos compete: 

 Incentivar, organizar e manter os recursos disponíveis para o aprimoramento técnico-

científico dos profissionais da Unidade; 

 Estimular a pesquisa e a produção de trabalhos científicos que busquem o 
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aprimoramento dos profissionais da UNIDADE; 

 Divulgar junto às entidades educacionais ou culturais os serviços e as tecnologias do da 

UNIDADE; 

 Liderar estudos em parceria com áreas afins, para o desenvolvimento de programas 

específicos de prevenção de doenças e de promoção à saúde comunidade; 

 Coordenar os Estágios Curriculares, o Programa de Aperfeiçoamento Profissional e o 

Estágio-Intercâmbio de Medicina; 

 Coordenar as atividades da Biblioteca, no que se refere à catalogação, classificação, 

processamento técnico, empréstimos e pesquisa bibliográfica; 

 Controlar o Acervo Audiovisual Técnico-Científico; 

 Promover eventos objetivando a educação continuada de seus profissionais; 

 Coordenar os Processos de Parceria/ Convênio com as Instituições de Ensino para os 

Estágios Curriculares, atividades complementares academicas, visitas tecnicas e para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas; 

 Outras atividades correlatas. 

9-INDICADOR DA RESIDÊNCIA MÉDICA e MULTIPROFISSIONAL 

A UNIDADE tem o compromisso de firma convenio e /ou dermos de cooperação tecnca com 

instituições publicas e privadas para ofertra de programas de residencia médica e 

multiprofissional nas areas de competencias da unidade ambulatorial. 

A residencia médica e multiprofissional na unidade deverá propriciar a complementação do 

ensino e da aprendizagem, com objetivo de construir um intrumento de integraçõ em tremos 

de treinamento prático, de parefeiçoamento técnico cultural, científico e de relacionamento 

humano a permitir ao medico residente e residente multiprofissional a agilidade da tarefa e 

consecução de seus fins de maneira eficiente para obem da formção de profissioais 

competentes e qualificados para atuarem nos serviços publicos e privados do estado de 

Goiás 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA (RCV) 
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Este indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público. 

                     NUMERO INSCRITOS 

RCV =             _________________ 

                      VAGAS OFERTADAS 

 

INSCRITOS  

Descrição: candidatos que tenham buscado as 

vagas ofertadas por editais publicados pela 

instituição.  

Registros Considerados: Para todos os Ciclos 

de Matrícula com Início do Ciclo 

compreendido no Período de Análise, buscar 

o total de inscritos para o(s) processo(s) 

seletivo(s).  

Fonte: CNRM/CNRMU 

VAGAS OFERTADAS 

 Descrição: vagas para início de novos Ciclos 

de Matrícula, publicadas em Editais e 

monitoradas pela instituição.  

Registros Considerados: Para todos os Ciclos 

de Matrícula com Início do Ciclo 

compreendido no Período de Análise, buscar 

as vagas ofertadas.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

 

RELAÇÃO DE INGRESSOS POR MATRÍCULAS ATENDIDAS (RIM)  

Este indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.  

                     INGRESSANTES 

RIM =            _________________                        X 100 

                      MATRICULAS ATENDIDAS 

 

INGRESSANTES  

Descrição: Novas matrículas efetivadas na 

instituição, provenientes de qualquer forma 

de ingresso ( processos seletivos, 

VAGAS OFERTADAS 

 Descrição: vagas para início de novos Ciclos 

de Matrícula, publicadas em Editais e 

monitoradas pela instituição.  
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transferências, etc.).  

Registros Considerados: Todas os registros 

com data de matrícula nos meses de 

referência do intervalo de análise.  

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada 

em anos anteriores ao ano do início do ciclo 

ou com 30 dias de antecedência ou mais ao 

início do ciclo, é considerada como data da 

matrícula, a data do início do ciclo.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

Registros Considerados: Para todos os Ciclos 

de Matrícula com Início do Ciclo 

compreendido no Período de Análise, buscar 

as vagas ofertadas.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

RELAÇÃO DE CONCLUINTES POR MATRÍCULAS ATENDIDAS (RCM)  

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito escolar, por meio da equação: 

                     CONCLUINTES 

RCM =            _________________                        X 100 

                      MATRICULAS ATENDIDAS 

 

CONCLUINTES Descrição: estudantes que 

concluíram o curso com êxito e estão aptos a 

colar grau.  

Registros Considerados: Todas matrículas que 

tiveram alteração de status para Concluído 

nos meses de referência do intervalo de 

análise.  

Fator de correção: Se matrícula alterada para 

Concluído não for considerada como 

matrícula atendida no mesmo período, o 

registro não é considerado.  

MATRÍCULAS ATENDIDAS Descrição: 

Matrículas ativas (em curso ou integralizado 

em fase escolar).  

Registros Considerados: Todas as matrículas 

que estiveram em Curso ou Integralizadas em 

Fase Escolar, por pelo menos um dia no 

período analisado.  

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada 

em anos anteriores ao ano do início do ciclo 

ou com 30 dias de antecedência ou mais ao 

início do ciclo, é considerada como data da 
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Fonte: CNRM/CNRMU matrícula, a data do início do ciclo 

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES (EAC)  

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito entre os alunos que finalizam: 

                     CONCLUINTES 

EAC =            _________________                        X 100 

                      FINALIZADOS 

 

CONCLUINTES  

Descrição: estudantes que concluíram o curso 

com êxito e estão aptos a colar grau.  

Registros Considerados: Todas matrículas que 

tiveram alteração de status para Concluído 

nos meses de referência do intervalo de 

análise.  

Fator de correção: Se matrícula alterada para 

Concluído não for considerada como 

matrícula atendida no mesmo período, o 

registro não é considerado. 

Fonte: CNRM/CNRMU 

FINALIZADOS  

Descrição: estudantes que deixaram a 

instituição com ou sem êxito.  

Registros Considerados: Todas matrículas que 

tiveram alteração de status para Concluído, 

Evadido, Desligado, Transferido Externo, 

Reprovado nos meses de referência do 

intervalo de análise.  

Fator de correção: Se matrícula alterada para 

Concluído, Evadido, Desligado, Transferido 

Externo, Reprovado não for considerada como 

matrícula atendida no mesmo período, o 

registro não é considerado.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR (RFE)  

Este indicador mede a relação de alunos que não concluem seus cursos no período previsto. 

                     RETIDOS 
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RFE =            _________________                        X 100 

                      MATRICULAS ATENDIDAS 

 

RETIDOS  

Descrição: Matrículas que estiveram ativas 

(Em Curso ou Integralizado em Fase Escolar) 

após a data prevista para o término de seus 

Ciclos de Matrícula. 

 Registros Considerados: Todas as matrículas 

que permanecem em Curso ou Integralizadas 

em Fase Escolar, após a Previsão de Fim do 

Ciclo de Matrícula.  

Fator de correção: Se matrícula retida não for 

considerada como matrícula atendida no 

mesmo período, o registro não é 

considerado.. 

Fonte: CNRM/CNRMU 

MATRÍCULAS ATENDIDAS  

Descrição: Matrículas ativas (em curso ou 

integralizado em fase escolar).  

Registros Considerados: Todas as matrículas 

que estiveram em Curso ou Integralizadas em 

Fase Escolar, por pelo menos um dia no 

período analisado.  

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada 

em anos anteriores ao ano do início do ciclo 

ou com 30 dias de antecedência ou mais ao 

início do ciclo, é considerada como data da 

matrícula, a data do início do ciclo. 

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

RELAÇÃO ALUNO POR PROFESSOR (RAP)  

Este indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho.. 

                      MATRICULAS ATENDIDAS  

RAP =            _________________                         

                      DOCENTES 

 

ALUNO-EQUIVALENTE  

Descrição: aluno matriculado em um 

determinado curso, ponderado pelo Fator de 

DOCENTES Descrição: Professores da Carreira 

do Magistério Superior ou de Sociedade de 

classe 
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Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de 

Esforço de Curso.  

Registros Considerados: Todas as matrículas 

atendidas presenciais no período analisado, 

com retenção inferior a 100% e a 

integralização da carga horária ocorreu dentro 

do período analisado.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

Registros Considerados: Para todos os 

professores efetivos ou temporários, 

considerar como 1,0 (um) se for contratado 

em regime de 40 horas ou de Dedicação 

Exclusiva; e como 0,5 (meio) se for contratado 

em regime de 20 (vinte) horas.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE (TCD) 

Este indicador mede o índice de atualização do corpo docente. 

                      Gx1+Ax2+Ex3+Mx4+DX5 

TCD =            _________________                         

                      G+A+E+M+D 

 

NUMERADOR  

Descrição: Somatório de todos os docentes 

efetivos ou temporários da Instituição, 

ponderado pela sua titulação:  

Graduação (G): Peso 1  

Aperfeiçoamento (A): Peso 2  

Especialização (E): Peso 3 

 Mestrado (M): Peso 4  

Doutorado (D): Peso 5.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

DENOMINADOR  

Descrição: Somatório de todos os docentes da 

Insituição, independentemente da sua 

titulação e regime de trabalho.  

Fonte: CNRM/CNRMU 
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GASTO CORRENTE POR ALUNO (GCA)  

Este indicador mede o custo médio de cada aluno da Instituição. 

                      GASTOT 

GCA =            _________________                         

                         MATRICULAS ATENDIDAS 

GASTOT  

Descrição: Gasto Total da Instituição, 

deduzindo pessoal inativo e pensionistas, 

precatórios e gastos com investimentos, ação 

Apoio à Formação Profissional e Tecnológica e 

ação Educação Profissional e Tecnológica a 

Distância. 

TOTGAS : Total de Gastos da Instituição 

 inv: Gastos com Investimentos  

pre: Gastos com Precatórios 

 ina: Gastos com Inativos  

pen: Gastos com Pensionistas 

Fonte: CNRM/CNRMU 

MATRÍCULAS ATENDIDAS  

Descrição: Matrículas ativas (em curso ou 

integralizado em fase escolar).  

Registros Considerados: Todas as matrículas 

que estiveram em Curso ou Integralizado em 

Fase Escolar, por pelo menos um dia no 

período analisado.  

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada 

em anos anteriores ao ano do início do ciclo 

ou com 30 dias de antecedência ou mais ao 

início do ciclo, é considerada como data da 

matrícula, a data do início do ciclo.  

Fonte: CNRM/CNRMU 

 

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Criar espaços com finalidade de construir a rede de relações nas equipes assistenciais e 

demais equipes de apoio e do hospital, de forma a romper com a linearidade, torná-la aberta, 

descentralizada, dinâmica e horizontal e que seja capaz de auto regular-se, para o isso a 

undidade propõe o uso das seguintes ferramentas: 

 Fluxogramas: proporcionar uma descrição de fácil visualização das sequências das 

etapas do processo por meio de gráfico de barras. 
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 Diagrama de Dispersão: fornecer dados estatísticos das variáveis dependentes    e 

independentes de um processo produtivo. 

 Diagrama de causa efeito ou Diagrama de Ishikawa: identificar a semelhança entre 

o resultado e todas as causas de um problema. 

 Gráfico de Pareto: favorecer a identificação, a medição e a prioridade dos 

problemas mais constante de um processo. 

 Carta de Controle: acompanhar a variabilidade por meio da medição e o tempo do 

processo e é um gráfico. 

 Folha de Verificação: numerar as constantes ocorrências de um processo produtivo, 

em um determinado período de tempo. 

 Histogramas: colaborar por meio da união dos dados, a medição e tornar 

visível a flexibilidade de um determinado processo e é representado por um 

gráfico. 

 Matriz de GUT: representar os problemas ou riscos potenciais por meio das 

prioridades, visando diminuir os efeitos. 

 Brainstorming: detalhar as percepções em relação a um determinado assunto, 

buscando assim diferentes opiniões a partir da criatividade coletiva. 

 5’S: colaborar na modificação comportamental dos colaboradores, a fim de ter um 

senso de organização conservando o ambiente agradável e abolindo os 

desperdícios. 

 5W2H: representar e unificar os processos, na organização de planos de ação e na 

afirmação de métodos adjuntos aos indicadores, sendo assim de cunho gerencial. 

Nesse contexto, é importante destacar que algumas ferramentas são utilizadas com menor 

assiduidade e outras são aplicáveis em determinadas atividades. De acordo com os 

especialistas e usuários serão incorporadas as ferramentas de controle e/ou de planejamento. 

Abaixo as principais ferramentas a serem utilizada pela gestão da unidade:  

A) O Pdca  
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O PDCA é uma ferramenta da Qualidade, a ser utilizada para que as metas estabelecidas 

sejam atingidas. Visa controlar e alcançar resultados eficazes nas atividades da organização. 

As etapas do PDCA são compostas por quatro fases: Planejar;Executar;Verificar, e; Atuar 

corretivamente. 

O PDCA é implantado em 3 fases conforme fluxograma a seguir: 

P (Plan) - PLANEJAR 

Nesta etapa são definidas as metas. Após definidas as metas, deve-se buscar os meios 

necessários (humanos, físicos, financeiros etc.) e os respectivos procedimentos para alcançá-

las; 

D (Do) – Desenvolver/Executar 

Nesta fase os envolvidos devem ser treinados nos procedimentos (os quais, por sua vez, 

têm como base as metas pré-definidas) e em seguida deve-se realizar as atividades, 

tabulando e armazenando dados para a fase posterior de verificação; 

Etapa de gestão, na qual verifica-se se as ações executadas estão de acordo com os 

procedimentos, e se as metas estão sendo atingidas. Os dados utilizados são os coletados na 

etapa anterior; 

Check- Verificação 

Esta é uma das etapas mais importantes que definem o conceito do PDCA num ciclo. Depois de 

checar, vamos procurar agir de forma melhorada: 

Verificar se o padrão esta sendo obedecido 

Verificar o que está funcionando e o que está dando errado 

Perguntar por quê?, a cada passo (novamente, se um problema é detectado, recorre-se aos 5 

porquês) 

Com as respostas, treinar o método definido 

Analisando cuidadosamente cada um desses pontos, será possível tornar o método de trabalho 

que resolve o problema ainda mais assertivo e eficiente. 

A (Act) – Agir 

Esta etapa é a corretiva, ou seja, se o procedimento não está sendo observado adequadamente 
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pela equipe ou mesmo se o procedimento necessita ser revisto, porque não está 

satisfazendo à necessidade de atingir às metas, é necessário atuar corretivamente, através 

de planos de ação, para correção de procedimentos, ações etc. visando atingir as metas 

estabelecidas. 

O objetivo final é a melhoria contínua a partir do atingimento das metas 

 
1. METODOLOGIA DE ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSO-MAMP 

A ferramenta MAMP que tornou-se o modelo mais aplicado no setor de saúde em virtude da 

aderência aos diversos programas de acreditação e melhoria da qualidade. É uma ferramenta 

já bastante difundida, muito útil em qualquer processo que almeje atingir níveis de 

excelência na qualidade dos produtos ou serviços ofertados, e para a obtenção de 

certificações e acreditações em geral. 

O objetivo é melhorar permanentemente os processos da instituição, através de 

metodologia padronizada, de relativamente fácil apreensão e monitoramento e ainda 

possibilita a identificação de desvios, correção de erros produzindo alertas para disparar as 

ações corretivas. 

Mapeamento são formas de se fazer alguma coisa e  processo é composto por etapas 

que controlam ou transformam materiais, serviços ou mesmo outros processos. 

As etapas do MAMP são assim definidas: 

 Mapeamento do processo; 

 Elaboração de fluxograma; 
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 Identificação do problema;  

 Priorização dos problemas; 

 Identificação das causas dos problemas; 

 Priorização das causas dos problemas; 

 Identificação das alternativas de solução; 

 Normatização do processo corrigido. 

 

                    https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_pt-                          

BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAhXrD7kGH

Umf 

Após essa identificação, devem ser estabelecidas as características de qualidade do 

produto que irão satisfazer o cliente e que devem ser transformadas em grandezas 

mensuráveis, denominadas itens de controle. 

Itens de controle são características mensuráveis por meio das quais um processo é 

gerenciado. 

Para a Qualidade Total, qualquer problema representa um resultado indesejável de um 

processo, ou seja, um item de controle que não atingiu o esperado. 

O único critério para a existência de um problema é a insatisfação do responsável pelo 

controle do processo com os resultados obtidos em seu item de controle. 

Desse modo, observa-se que, nos dias de hoje, o bom gerente não é mais aquele que não 

possui problemas por estar acomodado, mas sim aquele que identifica seus problemas e 
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procura melhorar os resultados de seus processos. 

Controlar um processo é saber identificar um problema, analisar o processo, padronizá-lo 

e estabelecer itens de controle para que o problema nunca mais volte a ocorrer. 

B) Programa De Melhoria Contínua/5w2h 

Nesta fase serão aplicadas as melhorias nas causas dos problemas. Para isso, é importante 

trabalhar próximo das pessoas que estão no desenvolvimento do produto e processos.  

Na fase de Melhoria o documento mais importante a ser elaborado pela equipe é o Plano de 

Ação. Uma boa recomendação é o uso da ferramenta conhecida como 5W2H. Nele devem 

constar, no mínimo: 

 Ação a ser tomada (com base nas fontes de variação identificadas durante a fase de 

Análise); 

 Responsável por cada ação; 

 Data prevista de implementação; 

 Data de emissão do documento e data de revisão; 

 Se possível, um indicador de acompanhamento da ação.. 

Possivelmente muitas soluções serão apresentadas e algumas serão testadas. As etapas deste 

processo são: Levantamento de possíveis soluções; Implantação das soluções e Avaliação de 

eficiência. 
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https://www.google.com/search?q=5W2H&rlz=1C1CHZL_pt-

BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRzeGblJTiAhUOKrkGHb8eCqg

Q_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=pcQbWB_6mG84CM: 

C) Balanced Scorecard – Bsc 

O Balanced Scorecard -BSC surgiu da necessidade de criação de valor das organizações 

não só por uma perspectiva financeira, mas também por uma perspectiva baseada no 

conhecimento, que explora os ativos intangíveis da organização. O BSC foi desenvolvido 

originalmente por dois professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David 

Norton em 1992. Os professores desenvolveram essa ferramenta com o objetivo de 

resolver as limitações percebidas sobre os indicadores disponíveis, que não mais eram 

suficientes para se avaliar o valor e o desempenho das empresas, adotando um principio 

de gestão balanceada. Com esse princípio, será possível a quantificação de ativos tangíveis e 

intangíveis. 

Conforme a metodologia de Robert Kaplan e David Norton, os objetivos do BSC, de 
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acordo com a estratégia, são relacionados em 4 perspectivas: financeira, cliente, processos 

internos e aprendizado e crescimento. 

Conceitualmente, o Balanced Scorecard é um sistema de gestão estratégica baseado em 

indicadores de desempenho que promove o alinhamento de todas as atividades do negócio 

com a estratégia, monitorando constantemente o desempenho dos objetivos estratégicos. 

Sua construção tem como principais objetivos: 

 Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia em termos operacionais; 

Comunicar a estratégia para toda a organização (visão compartilhada); 

 Garantir que os componentes da estratégia,  objetivos, indicadores e ações estejam 

relacionados entre si; 

 Desenvolver o aprendizado estratégico;  

 Formar a base de um processo de gerenciamento estratégico integrado, contínuo 

e eficiente. 
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D) Análise Swot 

.A análise SWOT – Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) 

e Threats (ameaças) – é utilizada para analisar cenários de uma organização no seu ambiente 

interno e externo.  

Os objetivos da análise SWOT são: 

 Efetuar uma síntese das análises internas e externas; Identificar elementos- chave 

para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação; 

 Preparar ações estratégicas. 

A análise SWOT  pode ser organizada em uma matriz 2×2. Em uma das dimensões têm-

se os pontos fortes e as oportunidades de melhorias como pontos favoráveis à instituição 

e os pontos fracos e as ameaças como pontos desfavoráveis à instituição. Na outra dimensão 

têm-se os pontos fortes e fracos como fatores internos da instituição e as ameaças e 

oportunidades de melhoria como fatores externos à instituição. 

 

E) Gráfico de Pareto 

É um gráfico de barras que apresenta, de forma estratificada, as várias causas de um problema 

auxiliando na determinação da prioridade na resolução deste. Princípio de Pareto (80/20): 

É baseado na regra 20/80, que declara que para todo problema existem poucas causas vitais e 

muitas triviais; 

20% de causas explicam 80% dos problemas;  
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Ao se distinguir e atacar os itens mais importantes maior será a melhoria obtida. 

Por que usar o Gráfico de Pareto 

Gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo 

a priorização dos problemas; 

Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou 

problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos.  

F) Diagrama de Ishikawa ou causa e efeito ou “espinha de peixe” 

É um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, 

permitindo a priorização dos problemas, baseado no princípio de Pareto (poucos essenciais, 

muitos triviais), isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros menos 

frequentes, mas mais graves. 

Mostra a relação entre um conjunto de causas que provoca um efeito ou problema e sua maior 

utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais 

importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos. 

É uma forma organizada de correlacionar o efeito com suas causas, agrupando-as em “famílias 

de causas”: 

Mão de obra: treinamentos, pessoas, motivação, etc. 

Métodos: procedimentos, rotinas, fluxos, etc. 

Materiais: utensílios, medicamentos, papel, etc. 

Máquinas: equipamentos, manutenção, etc. 

Meio Ambiente: temperatura, ergonomia, etc. 

Medidas: quantidades, dimensões, limites, etc. 

Vantagens 

Fazer com que pessoas que conheçam o problema em conjunto ou a classificação de várias 

causas, pensem, estabeleçam prioridades e desenvolvam um plano de ação; 

Funciona com qualquer tipo de problema; 

Dá uma organização lógica à abordagem do problema; 

Torna possível obter ideias rapidamente; 
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Identifica causas potenciais de um problema e mostra as relações entre causas e efeitos; 

Ajuda a estabelecer prioridades;  

Estabelece objetivo em comum. 

INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE GESTÃO (AUDITORIAS INTERNAS)  

AUDITORIAS INTERNAS 

A Gerência da Qualidade, pela adoção de uma cultura administrativa focada na melhoria 

contínua, na qualidade, na eficiência e na satisfação dos usuários exige planejamento 

estratégico, controle permanente das atividades através de ações de monitoramento dos 

resultados e ações de melhoria/correção de processos. Os processos de monitoramento e 

avaliação permitem o efetivo acompanhamento de todos os processos e dos resultados finais. 

Esse acompanhamento deve ser realizado através de mecanismos de Regulação e 

Auditoria interna possibilitando a alimentação do ciclo da gestão da qualidade. 

O monitoramento de indicadores que meçam o desempenho, a qualidade, a produtividade 

e os resultados econômico-financeiros é fundamental para que a gestão das Unidades de 

Saúde possam atingir os resultados esperados quanto às metas e, o mais importante, a 

satisfação do usuário. 

O monitoramento de indicadores possibilita uma reação rápida na eventualidade de 

desvios em alcançar as metas propostas, quando existem insatisfações dos usuários, dos 

colaboradores ou fornecedores. 

Embora os principais indicadores das Unidades assistenciais de Saúde (qualitativos, 

quantitativos e econômicos) venham a ser controlados e acompanhados pelos gestores de 

Saúde, a agilidade na solução de problemas e correção de rumos é imprescindível para uma 

gestão eficaz. 

Com o objetivo de acompanhar permanentemente, e mais de perto, os indicadores, e 

prevenir e/ou identificar com rapidez desvios em relação  a metas, ética etc. (desvios estes 

provenientes de colaboradores, parceiros, usuários ou fornecedores), as unidades 

assistenciais, terão sob a responsabilidade da Gerência da Qualidade as Auditorias Internas. 

 Audittribuições da auditoria Interna: 
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 Avaliação, controle e fiscalização dos serviços de saúde, visando à melhoria da área 

assistencial com adequada utilização de recursos. 

 Acompanhar os principais indicadores qualitativos, quantitativos e econômicos das 

Unidades de Saúde informando, diretamente, ao Diretor Geral sobre desvios 

relevantes: 

 Propor correções; 

 Desenvolver ações proativas nos processsos gerenciais;  

 Processo de verificação multiprofissional; 

 Defender os interesses as Unidades de Saúde. 

 

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO MODELO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL   

DA PROPOSTA 

A Unidade em atendimento a portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, que “Institui a Política 

Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS”. Em especial no paragrafo III do art.2º 

que trata da Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou 

regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a 

priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus 

respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades 

operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para 

a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de 

priorização. 
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DO MODELO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL 

A SES tem uma central de regulação cujo objetivo é possibilitar um atendimento mais ágil e 

qualificado no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta central permitirá a unidade  o 

desenvolvimento de uma sistama que poderá ajudar na construção de “protocolos de 

encaminhamento para identificar na lista de espera os pacientes que com certeza precisam da 

consulta especializada, e agilizar a marcação dos casos mais graves. 

A regulação assistencial deve buscar a disponibilização de alternativa assistencial mais 

adequada à necessidade do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada. 

A ação regulatória é o elemento ordenador e orientador dos fluxos assistenciais, sendo 

responsável pelo mecanismo de relação entre a gestão e os vários serviços de saúde, assim 

como da relação entre esses serviços. 

Na prática, a ação regulatória é definida como o processo de operacionalização, 

monitoramento e avaliação da solicitação de procedimentos, realizada por um profissional 

de saúde, sendo observadas, além das questões clínicas, o cumprimento de protocolos 

estabelecidos para disponibilizar a alternativa assistencial mais adequada a cada caso. 

Diante disso, a proposta da unidade é estabelecer um Núcleo de Regulação Interna (NIR) e 

promover uma maior integração com o Complexo Regulador da SMS e do Estado, no sentido 

de viabilizar o agendamento dos pacientes, já estabilizados clinicamente e que necessitam 

de  diagnostico mais especializados  na rede, possibilitando a liberação de vagas para os casos 

de urgência clinica. 

DA CONTRARREFERÊNCIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE 

A Unidade faz parte do complexo de serviços da rede SUS, a proposta é estabelecer 

mecanismos facilitadores em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, para o 

encaminhamento de pacientes para um atendimento de nível mais secundario/terceario 

(contra-referência) da rede. 

Quando a necessidade do usuário, em relação aos serviços de saúde, for mais simples, o 

atendimento deverá ser realizado em uma unidade de saúde próxima do domicilio do usuário. 

Já para os casos de pacientes que necessitam de atendimento com níveis de especialização 

mais complexos, a proposta é encaminhá-los para unidades do nível terciário de atenção que 

possibilitem hospitalizações e procedimentos de alta complexidade. 
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A equipe da unidade será treinada a preencher as guias de referência e contra- referência 

permitindo que as necessidades das pessoas sejam atendidas nos espaços adequados, com 

tecnologias adequadas, além do acompanhamento até a resolução dos problemas de saúde, 

assegurando assim, a continuidade dos serviços. 

Além disso, buscaremos uma maior integração com o Complexo Regulador da SMS 

pertencente a unidade e do Estado e a institucionalização do Cartão SUS- MUNICIPAL, com 

numeração nacional. Esse cartão de identificação dos usuários além de permitir ao 

profissional avaliar os procedimentos pelos quais o paciente já passou, obriga  o  mesmo  a  

referenciá-lo  ao  nível  de  maior complexidade ou contra referenciá-lo para a atenção básica, 

reconstruindo a trajetória e o vínculo da população com as unidades de saúde. 

Sabidamente a efetivação dos mecanismos de referência e contra- referência implicará sobre 

a qualidade da assistência prestada pela unidade evitando a superlotação com problemas 

que poderiam ser resolvidos na atenção básica e o retorno frequente à unidade, 

possibilitando assim o atendimento daqueles que realmente necessitam de atendimento em 

especialidades medicas en nivel de hospitalar. 

DO TRANSPORTE INTER- HOSPITALAR DOS PACIENTES  

A busca da qualidade na medicina atual tem, entre seus objetivos, assegurar ao paciente cada 

vez melhores condições de assistência, diagnóstico e terapêutica. Isto provocou uma 

reorganização das estruturas médico-hospitalares, tornando-as mais especializadas e auto-sufi 

cientes em suas funções, mas também as estratifi cando de acordo com sua complexidade, de 

forma que os recursos a elas alocados sejam mais bem aproveitados conforme a demanda de 

pacientes.  

 Define-se transporte intra-hospitalar: como a transferência temporária ou defi nitiva de 

pacientes por profi ssionais de saúde dentro do ambiente hospitalar.  

 Define-se transporte inter-hospitalar: como a transferência de pacientes entre 

unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergências, 

unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como 

bases de estabilização para pacientes graves ou como serviços de menor complexidade, 

de caráter público ou privado. 

 O ato de transportar deve reproduzir a extensão da unidade de origem do paciente, tornando-

o seguro e eficiente, sem expor o paciente a riscos desnecessários, evitando, assim, agravar seu 
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estado clínico.  

Já o objetivo precípuo destas intervenções é melhorar o prognóstico do paciente; portanto, o 

risco do transporte não deve sobrepor o possível benefício da intervenção. Pelo fato de o 

período de transporte ser um período de instabilidade potencial, deve sempre ser questionado 

se os testes diagnósticos ou as intervenções terapêuticas prescritas alterarão o tratamento e o 

resultado do paciente, justifi cando os riscos da remoção.  

TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR  

 A transferência, sem retorno do paciente, para fora da área de tratamento intensivo 

(CTI, Centro Cirúrgico e Sala de Recuperação Pós-Anestésica): envolve a transferência 

dos pacientes com alta médica da sala de recuperação pós-anestésica ou da UTI. Aqui a 

decisão de “alta da unidade” é a razão da transferência; portanto, assume-se a 

responsabilidade de que o quadro clínico está estável e o paciente está apto a ingressar 

em unidades de menor complexidade. Conseqüentemente, seu transporte será de 

pequeno risco.  

Normalmente, não é necessária a presença de médico neste tipo de transporte, porém a maioria 

dos hospitais, por recomendação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), exige a 

presença de pelo menos um técnico de enfermagem durante o trajeto.  

 Transferência em um único sentido de um paciente para uma área de cuidados 

intensivos: envolve o transporte de pacientes da sala de emergência (clínica ou de 

trauma) ou enfermaria para a UTI ou para o Centro Cirúrgico. Deve sempre ter o 

acompanhamento médico, e ser realizado, idealmente, após ressuscitação inicial e 

estabilização do paciente, a menos que haja risco iminente de vida.  

Os cuidados serão, dentro do possível, uma extensão dos cuidados iniciais: suporte ventilatório, 

hemodinâmico e avançado de vida.  

 Transferência da UTI para o Centro Cirúrgico, com retorno à UTI: a necessidade de 

intervenções cirúrgicas em qualquer segmento do corpo torna necessário o transporte 

do paciente crítico, mantendo o mesmo nível de cuidados no trajeto e dentro do Centro 

Cirúrgico. Tais procedimentos devem ter uma indicação precisa e em tempo, num 

acordo entre o cirurgião e o intensivista, ambos responsáveis pelo paciente. Alguns 

procedimentos cirúrgicos podem ser realizados à beira do leito, dentro da UTI, mas estes 

só estão indicados se a equipe assumir que o risco do transporte é maior que o deles.  



 

 

   68 

Neste tipo de transporte há a necessidade da presença do médico, porém não há nada redigido 

que indique qual profi ssional, seja o plantonista da UTI, cirurgião ou anestesiologista, deva 

responsabilizar-se por este deslocamento.  

Recomenda-se, então, que o acompanhamento seja feito pelo médico responsável pelo 

paciente na unidade de origem, ou seja, pelo intensivista ou pelo cirurgião no deslocamento ao 

centro cirúrgico e pelo anestesiologista ou cirurgião no sentido inverso, já que estes estão mais 

familiarizados com as últimas alterações observadas no quadro clínico do paciente nestes dois 

diferentes momentos.  

 Transferência do CTI para áreas não-CTI e retorno do paciente de volta ao CTI: envolve 

as transferências para áreas onde são realizados procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos não-cirúrgicos. Neste caso, o paciente pode ausentar-se por períodos 

prolongados de tempo e, principalmente, permanecer em unidades onde não há 

pessoal treinado e equipamentos adequados que permitam a continuidade do 

tratamento a que ele estava sendo submetido na UTI.  

Conseqüentemente, isto tudo deve ser levado junto com o paciente, o que torna este 

deslocamento o de maior complexidade logística. 

 Transferência não-crítica: são incluídos aqui os deslocamentos não-emergenciais e 

rotineiros, inclusive o de pacientes a serem submetidos a cirurgias eletivas, da unidade 

de internação ao centro cirúrgico. 

MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO  

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Escopo  

O Projeto de Modernização e Qualificação dos Serviços de Saúde proposto pelO INSTITUTO CEM 

é composto por metodologias, software e produtos de tecnologia focados na gestão eficiente.  
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Este conjunto de soluções está dividido em três grupos de atividades, conforme o diagrama 

abaixo: 

 

1) MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

É composto pelas seguintes ferramentas: 

Software

Infra-
estrutura

Implantação 
e Operação

Câmeras de 
Segurança

Modernização 
e Qualificação

Administrativa Infra-
Estrutura Clinica
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Em cada um dos módulos acima serão alocados especialistas durante o cronograma de 

implantação que além de usarem os padrões de treinamento e operação assistida, também 

identificarão e avaliarão todos os processos e procedimentos operacionais dos setores 

envolvidos, de acordo com as melhores e mais modernas práticas utilizadas pelo mercado, com 

o aperfeiçoamento dessas práticas, eliminando vícios e rotinas ineficientes. 

Destacamos ainda que, o objetivo da modernização da gestão administrativa com a aplicação 

das melhores práticas é permitir que todo o fluxo de atividades da entidade seja auditável e 

foque na economia para a instituição gestora. 

2) DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS 

Modernização Clínica 

Dividimos a administração clínica em duas etapas 

Administrativo

Financeiro Compras Almoxarifado Pessoal
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A segunda etapa será iniciada a partir da consolidação dos módulos de Acolhimento e Produção, 

já que são considerados módulos de base que permitirão a evolução dos demais serviços. 

Essa etapa compreenderá o uso da prescrição, 

evolução, e demais alimentações de informações 

anteriormente realizadas em papel, para um modelo 

todo eletrônico, denominado – Saúde sem papel. 

Neste momento toda a autenticação e assinatura de 

documentos serão realizadas Digitalmente. 
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Acolhimento

Classificação de Riscos

Regulação de Leitos

Faturamento

Controle de 
Medicamentos e Materiais

Exames e Laboratório

Prescrição de Produtos e 
Procedimentos

Modernização 
Clinica

Acolhimento e 
Produção

Health 
Paperless
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3) O SOFTWARE 

A arquitetura do software é formatada em camadas, com o servidor atendendo as requisições 

de clientes, onde estes acessam os serviços através de navegadores (browsers Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome).  

4) BANCO DE DADOS 

A base está em banco de dados de grande porte permitindo a integração dos sistemas legados; 

O Banco de Dados tem características para: 

Suportar um grande volume de transações e aplicativos de data-warehouse que fazem uso 

intenso de consultas.  

Escalabilidade comprovada em todas as configurações de hardware permitindo o 

gerenciamento de grandes quantidades de informações com o mais alto nível de garantia de 

segurança do mercado. 

Suportado em todos os ambientes e sistemas operacionais. 

Suporta todos os tipos de dados relacionais padrão. 

Armazenamento nativo de dados em XML, de texto documentos, imagens, áudio, vídeo. 

Pa
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ss

 H
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lth Prescrição 
Eletrônica

Notificação

Certificação digital

CDI
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Suporta transações e consultas distribuídas entre dois ou mais bancos de dados relacionais. 

Auto gerenciável. 

O processo de Implantação é composto pelas seguintes atividades: 

Elaboração do “Plano de Trabalho”, abrangendo todas as atividades que compõem o projeto e 

sua execução; 

Apresentação do “Cronograma de Trabalho”, com o Plano de Trabalho apresentado e indicando 

as atividades relacionadas ao processo de Implantação, treinamento e demais itens integrantes 

dos objetivos do cliente; 

Reunião de abertura do projeto; 

Treinamento na criação de parâmetros do software aplicativo; 

Treinamento dos processos operacionais do software; 

Treinamentos nas ferramentas licenciadas referentes às plataformas de softwares e de banco 

de dados; 

Acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da implantação; 

Homologação do software no ambiente de produção. 

5) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS 

O treinamento na operacionalização do Software é realizado pela equipe formada por técnicos 

multidisciplinares, disponibilizando ainda todos os manuais de usuário do software, 

considerando os diversos perfis de utilização devidamente revisados e em tempo hábil ao 

treinamento das equipes.  

Operação 

O acompanhamento da utilização do software será de modo contínuo, garantindo a 

manutenção Preventiva, Corretiva, Emergencial e Suporte aos usuários do software, equipe 

técnica e multiplicadores, sempre focando o funcionamento adequado de toda a solução. 

  

Todos os procedimentos registrados no sistema estão em conformidade com a tabela unificada 

de procedimentos do MS. O sistema deve ter os mecanismos necessários para manter o registro 
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atualizado das versões da tabela unificada. 

Todos os relatórios devem disponibilizar a informação em tempo real. 

Todos os relatórios que contenham totalização devem disponibilizar exportação dos dados para 

arquivo em formato compatível com o aplicativo Excel.  

Atende a resolução Resolução CFM nº. 1.639/2002 

 

DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Cadastro do Estabelecimento de Saúde contendo todos os campos necessários para a crítica do 

SIASUS (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Código CNES e Serviço/Classificação), identificando 

a localização com logradouro, número, cep, bairro, telefone. 

Cadastro de Profissionais com informações de identificação (Nome, Número do Conselho 

Regional¸ CPF). Endereço residencial completo (Logradouro, Número, Complemento, Bairro, 

CEP, telefone). Informações sobre as atividades desenvolvidas nas Unidades Prestadoras de 

Serviço (Número do Conselho Regional, Ocupação – CBOS). 

Cadastro do usuário com informações de identificação (Nome, Data de Nascimento, Nome da 

Mãe, Nome do Pai), nacionalidade, naturalidade, identidade, CPF, certidão de nascimento, nº 

do Cartão Nacional, PIS/PASEP, situação conjugal, raça/cor, escolaridade, ocupação.  

Cadastro de Informações e localização da família por área e microárea, pelo logradouro (seu 

número, complemento, bairro, CEP, telefone) conforme as definições do Programa de Saúde 

da Família (PSF). 

Gerar o número do Cartão Nacional de Saúde. 

Cadastro do usuário com informações sócios-econômicas sobre o destino de fezes/urina, tipo 

de domicilio, quantidade de cômodos, existência de rede elétrica pública e tipo de 

abastecimento de água. Seguindo os padrões do MS.   



 

 

   75 

DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir a criação de famílias a partir da associação dos usuários. Para os usuários ainda não 

associados a uma família, o sistema apresentará todos os usuários cadastrados no mesmo 

endereço, de modo a identificar aqueles que integram a família. No caso de mudança de 

endereço, o sistema deverá permitir a mudança automática de todos os integrantes da família 

ou de apenas um usuário, quando esse for o caso. Permitir a identificação do chefe da família. 

Efetuar o gerenciamento do cadastro dos usuários, permitindo unificar usuários duplicados ou 

separar cadastros de usuários unificados de forma incorreta. 

Permitir efetuar o registro do óbito do paciente e cancelar este registro em caso de erro. 

Permitir a criação das agendas dos profissionais médicos, de enfermagem e demais categorias 

das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde . 

Permitir a geração das agendas dos profissionais médicos, de enfermagem e demais categorias 

com definição da data e hora inicial e final, e dias da semana, das Unidades de Saúde da 

Secretaria de Saúde . 

Permitir encaixe nas agendas dos profissionais das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde . 

Permitir a reprogramação de agenda dos profissionais para outros profissionais ou para outras 

datas. Individualmente para cada paciente agendado ou em grupo definido na hora da 

migração.  

Permitir visualização e impressão da agenda dos profissionais com definição da data e hora 

inicial e final, e dias da semana. 

Permitir o registro das informações sobre o atendimento realizado por todos os profissionais 

que realizam atendimento.    

Permitir cadastrar a produtividade dos agentes comunitários, contendo datas e quantidades de 

visitas realizadas. 

Permitir a geração das informações de produtividade dos  profissionais de acordo com os 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

critérios do SIASUS/MS.    

Permitir o cadastro da Biometria (Impressão Digital) no Cadastro dos Profissionais Médicos, e 

o acesso ao sistema por esses profissionais por meio da Biometria. 

Permitir no momento do acolhimento do paciente o registro da queixa inicial, pressão arterial, 

pulso, temperatura, frequência respiratória, altura, peso, cintura e quadril e confirmar a 

realização da consulta, ou priorizar o paciente na fila de consulta. 

Permitir realizar o cálculo Índice de Massa Corporal. 

Permitir realizar o cálculo da Avaliação do Estado Nutricional. Levando em conta a faixa etária, 

sexo e gestação. 

Permitir realizar o cálculo do Índice Cintura/Quadril 

Permitir que as filas de pacientes possam ser identificadas por ordem dos horários da agenda, 

e por ordem de chegada dos usuários para Consulta Médica e Atendimento de Enfermagem e 

de outros profissionais.  

Permitir que na consulta de enfermagem, após avaliar o usuário, a enfermagem possa realizar 

o agendamento da consulta, encaminhar o usuário para especialidades básicas 

(Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Interna/Clinica Geral, Oftalmologia e Pediatria), 

encaminhar para Pronto-Socorro, encaminhar para a unidade mais próxima da residência do 

usuário, quando este não pertencer à área de abrangência da unidade.   

Permitir registrar a realização de procedimentos de enfermagem baseado em protocolos de 

atendimento de enfermagem. 

Permitir através do cadastro da família, sua classificação de risco epidemiológico e 

socioeconômico para acompanhamento pelo PSF. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir que o médico, durante a consulta do usuário, possa realizar o agendamento de retorno 

da consulta, encaminhar o usuário para especialistas, encaminhar para Pronto-Atendimento, 

encaminhar para a unidade mais próxima da residência do usuário quando este não pertencer 

à área de abrangência da unidade. 

Permitir que no encaminhamento para o especialista possa ser especificado o estabelecimento 

e profissional desejado.  

Permitir, durante atendimento, a inscrição do usuário para acompanhamento em programas 

de atenção continuada (Criança, Mulher, Hipertenso e Diabético, Hanseníase, Tuberculose).    

Permitir durante o atendimento o registro de todas as informações de acompanhamento dos 

usuários em programas de atenção continuada (Criança, Mulher, Hipertenso e Diabético, 

Hanseníase e Tuberculose). 

Permitir durante o atendimento o registro de procedimentos da tabela Unificada do MS com 

identificação do profissional realizador, identificação do paciente, identificação do 

procedimento realizado e data e hora da realização. 

Permitir indicação de aplicação de vacinas diretamente na carteira de vacinação do usuário em 

formato eletrônico. Conforme carteira vacinal padrão MS. Sem a necessidade de digitação de 

dose ou vacina solicitada. 

Permitir o registro da aplicação/resgate de vacinas diretamente na carteira de vacinação do 

usuário, em formato eletrônico, sem a necessidade de digitação da vacina e dose aplicada. 

Permitir a emissão de 2ª via da carteira de vacinação do usuário. 

Permitir a prescrição de medicamentos disponíveis na farmácia da unidade.  

O sistema deverá solicitar ao profissional justificativa para a prescrição de medicação não 

padronizada. 

Emitir Atestado Médico. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Emitir Declaração de Comparecimento.  

Emitir automaticamente aviso de CID de Notificação Obrigatório durante a consulta médica.  

Permitir solicitação de exames. 

Permitir o registro de atividades coletivas realizadas (Tema, População Atingida, Duração e 

Profissionais envolvidos).  

Permitir o registro de visitas domiciliares em formulário específico que permitam posterior 

inserção dos dados no prontuário eletrônico do usuário. 

Permitir a continuidade do atendimento em formulários específicos que permitam posterior 

inserção dos dados no prontuário eletrônico do usuário, em caso de falta de energia elétrica ou 

outros problemas que impeçam a utilização do sistema aplicativo. 

Permitir recepção de pacientes (identificados e não identificados) nos atendimentos de 

urgência e pronto atendimento. 

Permitir avaliação de risco do paciente, classificando o risco por cores, seguindo padrão do 

protocolo de Classificação de Risco. 

Permitir filas de atendimento por especialidade (não por profissional), ordenadas por risco. 

Permitir encaminhamentos a partir dos atendimentos de urgência e pronto atendimento. 

Emitir ficha de prescrição inicial para leito de observação 

Efetuar controle de admissão e alta em leito de observação 

Permitir registro de prescrições a partir do leito de observação 

Emitir guia de agendamento com número de agendamento para permitir confirmação de 

comparecimento via WEB. 

Gerenciamento de fila de espera, permitindo visualizar situação dos usuários, confirmação de 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

agendamento, cancelamento de agendamentos. 

Permitir agendamento diretamente pela central de regulação, de primeiras consultas, encaixes 

e retornos, escolhendo estabelecimento solicitante, paciente, estabelecimento e profissional 

sugerido, além do procedimento 

Permitir realizar a priorização de usuários pela Central de Regulação 

Permitir bloquear estabelecimento solicitante de exames e procedimentos, permitindo 

especificar data inicial e final e a justificativa do bloqueio 

Permitir o bloqueio de agenda de consultas ou exames, permitindo especificar data inicial e 

final e justificativa do bloqueio 

Permitir acesso a todos os agendamentos por usuário, efetuando filtros por procedimento, 

estabelecimento solicitante, profissional solicitante, data de solicitação, estabelecimento 

realizador. 

Permitir a definição dos percentuais ou totais de retorno para cada procedimento 

individualmente de acordo com CBO (Especialidade Profissional). 

Permitir o gerenciamento das cotas de solicitação por percentual conforme o total da 

população do estabelecimento solicitante. 

Permitir inserção manual das cotas de solicitação para as Unidades solicitantes independente 

da população, 

Permitir definição de cotas de realização a partir das agendas dos prestadores  o total das cotas 

será correspondente ao total de horários disponíveis nas agendas. 

Permitir a inclusão de cotas de realização de consultas e exames, podendo cadastrar, 

procedimento, período e quantidade para as Unidades Executantes. 

Permitir efetuar copia das cotas de um período para outro para Unidades Solicitantes e 

Executantes. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir cadastro de parâmetros de agendamento: dias mínimos para confirmação de reserva, 

dias mínimos para cancelamento de procedimento, dias mínimos para remanejamento de 

agendas. 

Permitir remanejar agendamentos de consultas para outros estabelecimentos ou profissionais 

visualizando a agenda de destino com os horários ocupados e livres. 

Permitir configurar orientações para o comprovante de agendamento por procedimento. 

Permitir aos prestadores consultar todos os seus agendamentos: apresentando datas e 

horários com os nomes dos pacientes, permitir efetuar a escolha da data de agendamento 

diretamente no calendário ou por informação do período a ser consultado. 

Permitir ao prestador confirmar a realização de procedimentos, contendo: número do 

agendamento, dados do usuário e procedimento realizado, inclusive com data e hora da 

realização. 

Emitir relatório de cotas de solicitação, realização e retorno por procedimento, trazendo as 

cotas agendadas, realizadas e disponíveis e permitindo a aplicação de filtros e agrupamentos. 

Permitir a Importação da FCES dos estabelecimentos, e profissionais vinculados às unidades de 

saúde a partir do arquivo XML padrão do MS-CNES. 

Permitir a Importação da tabela Unificada SIASUS do MS. 

Permitir a exportação total do BPA consolidado e BPA individualizado diretamente para o SIA. 

Permitir a exportação total das APAC diretamente para o SIA 

Permitir a geração automática do número do SISPRENATAL, e a Integração com 

SISPRENATAL/MS permitindo a exportação do cadastro das gestantes e do acompanhamento 

dos atendimentos. 

Integração com o HIPERDIA, permitindo a exportação do cadastro dos pacientes hipertensos e 

diabéticos e do acompanhamento dos atendimentos. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir o Gerenciamento de permissões dos usuários, por cargo, módulos de acesso, por tipo 

de acesso (somente leitura, alteração, exclusão e impressão) 

Permitir a geração de relatórios de monitoramento de agravos, trazendo informações dos 

usuários, do diagnóstico, do endereço do usuário e da unidade de atendimento, permitindo a 

aplicação de filtros e agrupamentos. 

Permitir a geração de relatórios de cálculo de Produtividade de todos os profissionais, inclusive 

Agentes Comunitários de Saúde.   

Permitir a geração de relatórios com os perfis de produção médica, de enfermagem e outros 

profissionais, com o número de atendimentos realizados e % resolutividade = ((Qtd atendida X 

100) / Qtd a ser atendida)).    

Permitir a geração de relatórios com os perfis de atendimento médico separando pronto-

atendimento, sala de emergência e leitos de curta permanência (leitos de observação). 

Gerar o mapa geral das vacinas aplicadas no ano, totalizando por mês, vacina, faixa etária e 

dose.  

Emitir lista de faltosos na aplicação de vacinas com endereçamento para localização, 

permitindo a aplicação de filtros por Unidade.    

Emitir o relatório da cobertura vacinal por faixa etária, permitindo escolher as vacinas que serão 

incluídas na contabilização, totalizando por mês.  

Emitir relatório de listagem de usuários em programa, trazendo a classificação no programa, 

dados de identificação do usuário, situação no programa e endereçamento, permitindo a 

aplicação de filtros. 

Emitir o relatório com os totais de inscrições em programas, trazendo a classificação, faixa 

etária e sexo, permitindo a aplicação de filtros. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Emitir relatório com a concentração das consultas/atendimentos sobre usuários inscritos em 

programa, trazendo o programa e faixa etária, totalizando por médico, enfermagem e auxiliar 

de enfermagem, permitindo a aplicação de filtros e agrupamentos.  

Emitir o relatório dos exames realizados em gestantes por período e idade gestacional para 

acompanhamento e cruzamentos com informações do SISPRENATAL, permitindo a aplicação 

de filtros e agrupamentos.  

Emitir relatório com a identificação dos pacientes segundo a classificação de risco, que 

contenha o endereço, a data de atendimento, a unidade de atendimento e a unidade de 

referência, permitindo a aplicação de filtros e agrupamentos. 

Cadastro de cotas de solicitação por estabelecimento, contendo: competência, quantidade e 

situação 

Cadastro de cotas de realização e retorno, contendo: estabelecimento executante, profissional 

ou equipe executante, quantidade ofertada para realização, quantidade ofertada para retorno, 

forma de distribuição. 

Cadastro de população atendida por unidade de saúde/município solicitante, e percentual em 

relação ao total da população atendida pela unidade executante. 

Cadastro de procedimentos específicos da Secretaria de Saúde do Recife, efetuando a 

vinculação entre os procedimentos locais e os procedimentos do SIGTAP, garantindo assim 

total compatibilidade com o MS. Permitir vincular vários procedimentos locais a um mesmo 

procedimento SIGTAP. 

Efetuar montagem de agendas Reguladas para os profissionais e estabelecimentos contendo: 

procedimento a ser agendado, data inicial, data final, horário inicial, horário final, dia da 

semana para atendimento. 

Efetuar bloqueio nas agendas Reguladas dos profissionais e estabelecimentos. 

Efetuar a consulta nas agendas Reguladas, podendo filtrar por: estabelecimento, 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

procedimento, profissional, data  

Efetuara a impressão das agendas Reguladas de estabelecimentos e profissionais, podendo 

filtrar por estabelecimento, procedimento, profissional, determinando período com data inicial 

e final. 

Registrar o agendamento Regulado de procedimentos, contendo: estabelecimento solicitante, 

profissional solicitante, paciente, procedimento solicitado, estabelecimento executante, 

profissional executante, quantidade solicitada. Deve respeitar as regras quanto as cotas de 

solicitação e execução. 

Realizar a confirmação de execução do procedimento nas agendas Reguladas contendo: 

número da guia de encaminhamento; trazendo automaticamente as informações do paciente 

e procedimento solicitado. 

Realizar o agendamento de retorno de agendas Reguladas dos pacientes, utilizando para isto 

as informações do agendamento inicial, somente permitir retorno de agendamentos 

realizados. 

Realizar o remanejamento de agendas Reguladas, podendo ser: dentro do mesmo 

estabelecimento, para outras datas; entre estabelecimentos diferentes para a mesma data ou 

datas diferentes. 

Registrar o detalhamento da programação dos prestadores por nível hierárquico do SIGTAP, 

podendo registrar valor para grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento, 

utilizando qualquer dos níveis e buscando valor no nível superior caso não exista programação 

para o item específico solicitado.  

Registrar a pactuação intergestores contendo: município de origem, município destino, data de 

inicio de validade, data de final de validade, limite físico e financeiro geral e por procedimento, 

limite de AIHs, limite de APACs. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir o detalhamento da pactuação intergestores por nível hierárquico do SIGTAP, podendo 

registrar valor para grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento, utilizando 

qualquer dos níveis e buscando valor no nível superior caso não exista programação para o item 

específico solicitado. 

Registro de custo médio por procedimentos. 

Permitir o acompanhamento das solicitações de procedimentos contendo: data da solicitação, 

município de origem, prestador solicitante, quantidade solicitada, custo da solicitação – 

vinculado as solicitações de procedimentos registradas nos módulos de controle de AIH, APAC 

e Central de Regulação Ambulatorial e Hospitalar. 

Permitir o acompanhamento da execução de procedimentos contendo: município de origem, 

prestador executante, data de execução, procedimento, quantidade executada, módulo de 

origem. – vinculado as execuções registradas nos módulos de controle de AIH, APAC e Central 

de Regulação Ambulatorial e Hospitalar. 

Permitir o acompanhamento e controle dos saldos disponíveis referentes aos valores 

programados para os prestadores – em tempo real. 

Permitir o acompanhamento e controle dos saldos disponíveis referentes aos valores 

pactuados entre os gestores – em tempo real. 

Permitir o registro de laudo de solicitação de internação: número da reserva do leito, número 

do laudo, data do laudo, situação, data da solicitação, estabelecimento, paciente, número do 

prontuário, localidade do paciente, sinais e sintomas, provas diagnósticas, condições clínicas, 

cid, tipo de leito, médico solicitante e procedimentos solicitados. 

Permitir o registro de auditoria dos laudos de solicitação de internação. 

Permitir o controle de histórico de auditoria de laudos de solicitação. 

Permitir o controle de fluxo de laudos de solicitação, podendo filtrar laudos por situação 

(autorizados, não autorizados, aguardando auditoria, etc.) 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir o registro de solicitação de alteração de procedimento: número da AIH, número da 

solicitação, data da solicitação, médico solicitante e procedimento solicitado. 

Permitir cadastro de faixa de AIH. 

Permitir o cadastro das estruturas hierárquicas de acordo com a FCES - ala, enfermaria, leito. 

Permitir o cadastro de leito temporário. 

Permitir o registro de solicitação de leito contendo minimamente: classificação de risco,  data 

de solicitação, solicitante, paciente, Cid da solicitação, procedimento solicitado, profissional 

responsável, tipo de leito, estabelecimento executante. 

Permitir o controle do histórico dos contatos realizados para busca de vaga: registrar quem fez 

o contato, data e hora, estabelecimento contatado, motivo da recusa 

Permitir controlar o fluxo de solicitações de leitos, podendo filtrar por risco, solicitante, 

procedimento, tempo de espera, paciente, etc. 

Dispor de tela de pesquisa de leito, podendo apresentar todos ou filtrar os leitos por: prestador, 

sexo, tipo de leito, apresentando apenas os leitos vagos (disponíveis). 

Permitir registrar a auditoria de solicitação de leitos, permitindo ao auditor liberar ou negar 

solicitações conforme avaliação técnica. 

Permitir registrar transferências e altas dos pacientes. 

Dispor de tela de controle de ocupação de leitos, permitindo filtrar por estabelecimento, 

paciente, reserva ou visualizar de forma geral todos os leitos ocupados. 

Manter o controle de estoque de medicamento, vacinas e materiais médico-hospitalar 

incluindo: movimentações administrativas (quebra, perda da validade), inventário, relatório de 

movimentações e balancete.  

Permitir a personalização da lista de itens dos estoques de cada estabelecimento de saúde. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir a realização de fechamento mensal de estoque da CAF e das farmácias das unidades e 

seus respectivos inventários. 

Manter o registro de entrega de medicamentos com a descrição do medicamento, quantidade, 

data e hora da entrega e o profissional que efetuou a entrega. 

Efetuar controle do estoque local das farmácias das unidades de saúde, com dispensação 

unitária de medicamentos (por comprimido e não por caixa) por paciente. 

Permitir o gerenciamento de mais de um almoxarifado de farmácia. 

Possuir emissão do balancete mensal e meses anteriores contendo quantidade anterior, 

quantidade de entrada, quantidade saída, quantidade atual, quantidade interditada e valor 

financeiro.   

Possuir emissão de produtos com lotes vencidos ou a vencer. 

Possuir emissão de produtos com quantidade interditada ou em estado terminal.   

Permitir integração com o prontuário, garantindo a reposição do estoque da farmácia da 

unidade, baseado no consumo da unidade ou em cotas de distribuição definidas pelo gestor. 

O sistema deve permitir gerenciar mais de um laboratório (Central e das Unidades).  

Permitir a recepção dos exames solicitados pelo prontuário eletrônico, sem a necessidade de 

redigitação das informações. 

Permitir a recepção dos exames solicitados fora da rede informatizada.  

Permitir selecionar se os exames solicitados são urgentes e/ou para gestante contendo a data 

da ultima menstruação exclusivamente quando se tratar de pacientes do sexo feminino. 

Permitir a impressão do mapa de trabalho por estabelecimento solicitante e período, 

agrupando por setor realizador (Bioquímica, Imunológica, Hematologia, etc...) e paciente. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir o controle de digitação do resultado dos exames e revisão, organizado em filas com 

controle por status tais como (Aguardando Digitação, Aguardando Conferencia) ou Setor ou 

paciente. 

Permitir a impressão e reimpressão dos laudos no laboratório ou descentralizado, 

possibilitando que todas as unidades da rede municipal de saúde possam imprimir o laudo "on-

line", diretamente pelo prontuário eletrônico apos estar liberado pelo laboratório. 

Deve possuir configuração quanto ao sigilo de cada exame, permitindo que somente o 

laboratório ou médico das unidades da rede municipal de saúde possam imprimir o laudo de 

exame indicado como sigiloso. 

Permitir parametrizar o tipo de resultado para cada exame como Numérico, Texto ou opção 

pré-cadastrada, Titulo ou Campo, estilos (Negrito, Itálico), tipo de fonte e seu tamanho. 

Permitir parametrizar validações, mensagens e cálculos para os resultados de cada exame. 

Permitir parametrizar a unidade de medida do resultado para cada exame. 

Permitir parametrizar os valores de referência para o resultado de cada exame por idade e sexo. 

Permitir a geração de relatórios de exames realizados, trazendo a descrição do exame local de 

coleta, profissional requisitante, paciente, quantidade e resultados, especificando um período, 

permitindo a aplicação de filtros e agrupamentos. 

Permitir durante o acolhimento do paciente a inclusão na fila de atendimento/chamado de 

modo integrado ao módulo de agenda local da unidade de saúde,  observando os critérios de: 

idade, gestante, pessoal com deficiência (atendimento preferencial) e demais atendimentos de 

acordo com hora de chegada. 

Permitir o gerenciamento e controle de múltiplas filas de atendimento/chamado em um único 

painel (TV 42”). 

Permitir o gerenciamento de inúmeros painéis e todos consultórios simultaneamente 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir optar por chamado visual e/ou sonoro para número da ficha associada ao consultório 

de atendimento. 

Permitir emissão de relatório gerencial por unidade; especialidade; profissional; data/hora do 

chamado; data/hora do rechamado(s); data/hora do atendimento; tempo de espera até 

atendimento. 

Permitir o registro dos diagnósticos de saúde bucal diretamente no Odontograma digital, para 

diagnósticos de dentística, endodontia, periodontia. Sem a necessidade de digitação dos 

diagnósticos, dentes, faces ou sextantes envolvidos. 

Visualizar no mesmo odontograma digital, diagnósticos não tratados e tratamentos anteriores. 

Permitir o diagnóstico por dente (dental, endodôntico e periodontal), por sextantes e a situação 

da arcada dentária no mesmo Odontograma Digital. 

Quando da inclusão da atividade realizada, o sistema deverá atualizar automaticamente no 

odontograma a situação do dente ou sextante, evitando-se, assim, que o profissional informe 

ao sistema o mesmo dado duas vezes. 

Visualizar no odontograma digital o acompanhamento do tratamento odontológico com os 

diagnósticos ainda não tratados. 

Visualizar o Odontograma total ou por período de tratamento. 

Permitir registro de primeira consulta odontológica e demais consultas de tratamento. 

Permitir registro de tratamento odontológico concluído. 

Permitir o preenchimento de questionário de anamnese do paciente de forma parcial ou total, 

podendo este ser complementado a cada atendimento realizado. 

Permitir parametrização do questionário de anamnese, incluindo ou excluindo perguntas e 

definindo padrão para respostas. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir encaminhamento para especialista a partir do atendimento odontológico. 

Permitir no atendimento odontológico a prescrição de medicamentos disponíveis na farmácia 

da unidade. 

Permitir indicação de orientações ao paciente. 

Durante a consulta permitir identificação de risco hipertenso ou diabético conforme a linha 

guia do MS. 

Permitir o registro dos exames específicos conforme protocolo de hipertensão e diabetes. 

Permitir o registro de fatores de risco cardiovascular. 

Permitir o registro de condições clínicas associadas. 

Permitir ao profissional visualizar uma ficha de monitoramento específica para o programa do 

hipertenso/diabético com informações relevantes tais como: evolução da classificação, dos 

dados vitais e antropométricos e das ocorrências, fatores de risco e condições clínicas 

associadas. 

Permitir o acompanhamento da evolução da Pressão Arterial e/ou Glicemia Plasmática através 

de gráficos. 

Durante a consulta permitir a identificação de risco da criança, conforme a linha guia do MS. 

Permitir o acompanhamento das complicações ou problemas específicos conforme a idade da 

criança. 

Permitir o registro e acompanhamento da dieta utilizada pela criança. 

Permitir o registro e acompanhamento de forma visual de todas as ocorrências no 

desenvolvimento psicomotor durante o 1º ano de vida como também do 2º ao 6º. 

Permitir acompanhamento gráfico da evolução do perímetro cefálico. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir acompanhamento gráfico da evolução do peso e da altura. 

Emitir uma ficha de monitoramento da criança contendo um sumário da evolução da criança 

dentro do programa.    

Emitir a ficha de monitoramento da mulher contendo um sumário da evolução da usuária 

dentro de todos os programas da Saúde da Mulher. 

Classificar se a paciente inscrita no subprograma Planejamento Familiar  apresenta ou não risco 

reprodutivo. 

Classificar os riscos reprodutivos da paciente inscrita no subprograma Planejamento Familiar. 

Prescrever e acompanhar a evolução de métodos contraceptivos.    

Registrar informações sobre a prevenção e controle de câncer ginecológico através da coleta 

de Papanicolau e do exame clínico da mama. 

Permitir acompanhamento dos antecedentes obstétricos registrando a quantidade de partos 

normais, cesáreas, abortos, recém-nato com baixo peso e/ou sobrepeso. 

Permitir acompanhamento da ocorrência de complicações ou problemas específicos da 

menopausa.    

Permitir a classificação de gestantes. Baixo risco ou alto risco – no alto risco relacionar quais os 

riscos associados conforme protocolo do SISPRÉNATAL.    

Permitir acompanhamento através da evolução dos exames específicos do pré-natal conforme 

protocolo estabelecido no SISPRENATAL.  

Permitir o acompanhamento da evolução da Altura Uterina através de tabela e gráficos. 

Permitir o acompanhamento da evolução do IMC através de tabela e gráficos. 

Emitir a carteira da gestante contendo todos os dados de relevância do pré-natal que a gestante 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

deve levar na maternidade.  

Permitir a visualização da descrição completa de atendimentos anteriores, mostrando os 

procedimentos realizados, medicamentos prescritos e entregues, e todas as outras condutas 

adotadas durante o atendimento. 

Permitir classificar o tipo de tuberculose e fazer acompanhamento através da evolução dos 

exames específicos do programa da Tuberculose conforme protocolo do MS. 

Fazer controle da administração de medicamentos supervisionada registrando cada sessão. 

Permitir o registro das Complicações e Problemas específicos do programa da Tuberculose. 

Acompanhar todos os contatos residentes no mesmo domicílio ou adicionar novos contatos. 

Emitir a Ficha de Monitorização com o sumário dos atendimentos do Programa da Tuberculose. 

Permitir classificar o tipo de hanseníase e fazer acompanhamento através da evolução dos 

exames específicos do programa da Hanseníase conforme protocolo do MS. 

Fazer controle da poliquimioterapia. 

Registrar das Complicações e Problemas específicos do programa da Hanseníase. 

Acompanhar todos os contatos residentes no mesmo domicílio ou adicionar novos contatos. 

Emitir a Ficha de Monitorização com o sumário dos atendimentos do Programa da Hanseníase. 

Disponibilizar automaticamente, à coordenação de epidemiologia os dados de pacientes 

atendidos que tiveram diagnóstico de agravos de notificação. 

Proceder à notificação negativa, enviando semanalmente a relação de unidades de saúde em 

que não houve diagnóstico de agravos de notificação. 

Efetuar o cadastro de faixas etárias para acompanhamento dos agravos 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permitir cadastramento de grupos epidemiológicos conforme necessidades locais do 

município, vinculando estes grupos a CID de interesse local e definindo quantidade de agravos 

limite por mês. 

Executar monitoração dos agravos em tempo real, destacando agravos que extrapolem 

parâmetros de quantidade de ocorrências cadastradas para os grupos. 

Permitir a atualização da situação do diagnóstico (caso confirmado, não confirmado, não 

verificado). 

Cadastro integrado de pessoas físicas e jurídicas para Vigilância Sanitária 

Cadastro de pessoas físicas com no mínimo: nome, documentos, endereços (permitir mais de 

um), atividades, alvarás e autorizações de funcionamento, PAVS 

Cadastro de pessoa jurídica com no mínimo: razão social, tipo do estabelecimento, se é matriz 

ou filial, documentos, departamento responsável pela vistoria, profissional responsável, 

situação do cadastro, data do cadastro, data da última atualização, endereços (permitir vários), 

atividades de interesse, vinculação de proprietários, vinculação de filiais 

Cadastro de responsáveis técnicos vinculados a pessoas jurídicas, contendo: nome, data da 

inclusão, horário e início e final de expediente. 

Cadastro de licenças sanitárias vinculadas à pessoa, com número, ano, data da emissão, data 

de vencimento, número do processo, tipo de licença e se está ativa. 

A partir do cadastro da pessoa acessar todos os registros de documentos vinculados e as visitas 

programadas. 

Cadastro de pessoas não identificadas contendo minimamente: nome, departamento 

responsável, profissional responsável, endereços e atividades de interesse. 

Realizar o registro de documentos informando: ano, número, data do cadastro, origem, forma, 

tipo do documento, origem do registro, motivo da ação, objetivo da ação, envolvidos, 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

denunciante, telefone denunciante, descrição. 

Registrar os andamentos do documento contendo, data, atividades exercida, técnico 

responsável. 

Ferramenta de localização de documentos, permitindo a busca por qualquer dos campos do 

documento e indicando de forma visual, através de cores a situação do prazo do processo. 

Cadastro de ficha de notificação de acidente e/ou doença do trabalho contendo, conforme 

padrão da VISA, dados básicos da notificação, dados do usuário, dados do empregador, dados 

do acidente/doença, dados da situação da ocorrência/conclusão. 

Permitir a classificação de risco de pacientes em locais de atendimento que obedeçam o 

protocolo de Manchester através de telas Touch-screen 

Permitir o acolhimento de paciente somente pela pulseira com código de barras 

Permitir a emissão da ficha de atendimentos somente com os dados do acolhimento 

Permitir o registro de eventos para a ficha de atendimento, permitindo que estes eventos sejam 

parametrizados e permita a consulta 

Permitir parametrização dos itens utilizados nas opções de seleção dos módulos de 

acolhimento 

Permitir consultar os acolhimentos e sua classificação de riscos por data e hora 

Permitir a exportação das consultas em Excel 

Permitir a consulta de acolhimentos pendentes (pacientes identificados por pulseira e que não 

foi realizado cadastro da ficha de atendimento) 

Permitir controlar e gerenciar diversos números de prontuários anteriores de um paciente. 

Registrar a movimentação dos pacientes quanto a leitos, enfermarias, eventos e procedimentos 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

realizados 

Possuir módulo para realizar o censo da unidade de atendimento com os pacientes e 

posicionamento físico do mesmo, sendo este módulo compatível com equipamentos móveis e 

telas touch-screen 

Unidades que possuam leitos temporários ou definitivos,  o sistema deve permitir a consulta 

simples da posição dos mesmos quanto a livre ou ocupado, paciente internado e tempo de 

internação. 

Permitir o controle de intoxicação por álcool e drogas 

Permitir o controle de intoxicação por álcool e drogas quanto a procedência, 

encaminhamentos,  tratamentos realizados e patologias 

Possuir ficha completa de atendimento de álcool e drogas quanto a histórico de ingestão por 

substancias, sintomas e histórico famílias. 

Módulo de exames deve permitir a visualização e impressão dos resultados de acordo com o 

cargo e autorização do usuário e liberação através de assinatura eletrônica do bioquímico 

Permitir o controle de escalas de trabalho dos colaboradores da unidade 

Possuir módulo de controle de hipertensos e diabéticos, disponibilizando o controle e 

prescrição de medicamentos  

Possuir módulo de controle de hipertensos e diabéticos, disponibilizando o controle de 

informações clinicas do paciente 

Durante o atendimento clínico o profissional de saúde pode realizar o cadastramento do 

usuário no Programa da Criança.    

Permite registrar a classificação no programa. 

Permite indicar o Enfermeiro Responsável por acompanhar o usuário.    
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permite indicar o Médico Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar um Profissional de Nível Superior de fora da unidade que também possa 

acompanhar o usuário. (Médico de uma unidade de referência ou Médico particular). 

Permite fazer o acompanhamento das complicações ou problemas específicos conforme a 

idade da criança. 

Permite registrar e acompanhar a dieta utilizada. 

Permite registrar e acompanhar de forma visual (gráfico ou relatório) todas as ocorrências no 

desenvolvimento psicomotor durante o 1º ano de vida como também do 2º ao 6º.    

Permite acompanhar graficamente a evolução do perímetro cefálico. 

Permite acompanhar graficamente a evolução do peso e da altura. 

Permite emitir Ficha de Monitoramento da Criança contendo um sumário da evolução da 

criança dentro do programa.    

Durante o atendimento clínico o profissional de saúde pode realizar o cadastramento do 

usuário no Programa da Saúde Integral da Mulher e realizar registros específicos conforme os 

sub programas.    

Permite indicar o Enfermeiro Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar o Médico Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar um Profissional de Nível Superior de fora da unidade que também acompanhe 

o usuário. (Médico de uma unidade de referencia ou Médico particular). 

 

Permite a emissão da Ficha de Monitoramento da Mulher contendo um sumário da evolução 

da usuária dentro de todos os programas da Saúde Integral da Mulher.    
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permite classificar se a paciente inscrita no sub programa Planejamento Familiar apresenta ou 

não risco reprodutivo. 

Permite classificar os riscos reprodutivos da paciente inscrita no sub programa Planejamento 

Familiar. 

Permite fazer acompanhamento das complicações ou problemas específicos do planejamento 

familiar. 

Permite prescrever e acompanhar a evolução de métodos contraceptivos.    

Permite registrar informações sobre a prevenção e controle de câncer ginecológico através da 

coleta de Papanicolau e do exame clínico da mama, de acordo com as exigências da Secretaria 

Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.    

Permite realizar acompanhamento dos antecedentes obstétricos registrando a quantidade de 

partos normais, cesáreas, abortos, recém-nato com baixo peso e/ou sobrepeso. 

Permite acompanhar a ocorrência de complicações ou problemas específicos da menopausa.    

Permite classificação de gestantes, como sendo de baixo ou alto risco.    

Permite classificar os riscos gestacionais. 

Permite fazer acompanhamento através da evolução dos exames específicos do pré-natal 

conforme protocolo estabelecido no SisPreNatal.    

Permite o acompanhamento da evolução da Altura Uterina através de tabela e gráficos. 

Permite o acompanhamento da evolução do IMC através de tabela e gráficos. 

Gera automaticamente o número do SisPreNatal.    

Reserva a vaga na Maternidade desde o início do pré-natal 

Realiza prescrições e indica SADT para companheiro da gestante. 
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permite fazer o registro do parto, informando o peso, comprimento, parking, pagar 1º e 5º 

minuto, parto normal ou cesária, nativivo ou natimorto, patologia e mal formação. 

Após informar o parto ou interrupção da gestação, a usuária é automaticamente inscrita no 

programa do planejamento familiar, já podendo indicar o método contraceptivo. 

Emite a carteira da gestante contendo todos os dados de relevância do pré-natal que a gestante 

deve levar na maternidade.    

Durante o atendimento clínico o profissional de saúde pode realizar o cadastramento do 

usuário no Programa da Saúde Mental.    

Permite indicar o Enfermeiro Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar o Médico Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar um Profissional de Nível Superior de fora da unidade que também possa 

acompanhar o usuário. (Médico de uma unidade de referência ou Médico particular). 

Permite realizar a classificação dos Transtornos.    

Permite realizar a classificação do Nível de Monitoramento. 

Permite o registro das Complicações e Problemas específicos da Saúde Mental.    

Permite acompanhar e registrar as sessões de desintoxicação do alcoolista. 

Emite o Sumário dos Atendimentos do Programa da Saúde Mental contendo a evolução do 

usuário dentro do programa.    

Durante o atendimento clínico o profissional de saúde pode realizar o cadastramento do 

usuário no Programa da Hanseníase.    

Permite indicar o Enfermeiro Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar o Médico Responsável por acompanhar o usuário.    
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permite indicar um Profissional de Nível Superior de fora da unidade que também  possa 

acompanhar o usuário. (Médico de uma unidade de referência ou Médico particular). 

Permite classificar o usuário como Paucibacilar ou Multibacilar.    

Permite realizar a avaliação de incapacidade no diagnóstico, na evolução e na alta. 

Permite o controle da poliquimioterapia, registrando cada sessão. 

Permite o registro das Complicações e Problemas específicos do programa da Hanseníase.    

Permite acompanhar todos os contatos residentes no mesmo domicílio, ou adicionar novos 

contatos.    

Verifica se todos os contatos foram avaliados ou receberam a vacina BCG. 

Emite a Ficha de Monitoramento com o sumário dos atendimentos do Programa da Hanseníase.   

Durante o atendimento clínico o profissional de saúde pode realizar o cadastramento do 

usuário no Programa da Tuberculose.    

Permite indicar o Enfermeiro Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar o Médico Responsável por acompanhar o usuário.    

Permite indicar um Profissional de Nível Superior de fora da unidade que também possa 

acompanhar o usuário. (Médico de uma unidade de referência ou Médico particular). 

Permite realizar a classificação da Tuberculose.    

Permite fazer acompanhamento através da evolução dos exames específicos do programa da 

Tuberculose conforme protocolo do MS.    

Permite fazer controle da administração supervisionada de medicamentos, registrando cada 

sessão.    
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DESCRIÇÃO (Característica básica do Requisito/Funcionalidade) 

Permite fazer o registro das Complicações e Problemas específicos do programa da 

Tuberculose. 

Permite acompanhar todos os contatos residentes no mesmo domicílio ou adicionar novos 

contatos. 

Emite a Ficha de Monitoramento com o sumário dos atendimentos do Programa da 

Tuberculose.    

Permite o controle de Benefícios sociais à população, como cestas básicas, passagens, cursos 

profissionalizantes e outros. 

Permite o controle  de PAC's / Imagens em Padrão DICOM 

Permite a visualização de padrões de imagem em tempo real com armazenamento, 

compactação e descompactação em tempo real de imagens  tomográficas, raio-x e ultrassom 

Permite associar as imagens aos prontuário eletrônico do paciente 

Permite acompanhar os CNS em pendência no estabelecimento por período. 

Permite pesquisar o prontuário do paciente 

Permite visualizar em tempo real os atendimentos por arma branca, de fogo e que tiveram 

causa violenta. 

Permite visualizar e imprimir os relatórios Sintéticos e Analíticos do Faturamento BPA 

Permite localizar o paciente pelo nome, ou parte do nome, BE ou Prontuário, apresentando as 

suas informações. 

 

6) PROJETO INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

A atenção primária à saúde como estratégia para orientar a organização do sistema de saúde e 

responder as necessidades da população exige o entendimento da saúde como direito social e 



 

 

   100 

o enfrentamento dos determinantes sociais para promovê-la. A boa organização dos serviços de 

atenção primária contribui à melhora da atenção com impactos positivos na saúde da população 

e à eficiência do sistema de saúde. 

A implantação de um sistema de concepção integral, abrangente e eficiente de atenção primária 

á saúde, implica na construção de sistemas de saúde orientados, articulados em rede, centrados 

no usuário e que respondam a todas as necessidades de saúde da população. A integração ao 

sistema de saúde é condição para a eficiência do setor.  E a atuação Inter setorial é condição 

para que a APS não se restrinja ao primeiro nível, mas seja base a toda a atenção, contemplando 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais, incidindo sobre problemas coletivos nos diversos 

níveis de determinação dos processos saúde-enfermidade, promovendo a saúde. 

1 – OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Fornecer Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão em Saúde, compreendendo a migração 

de dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento durante a execução do 

contrato, suporte técnico e manutenção, conforme critérios pré-estabelecidos entre a secretaria 

do Estado de Goiás, e o CEM. Este projeto visa à informatização total da área de saúde, 

envolvendo os serviços próprios e a gestão dos serviços de saúde contratados pela secretaria do 

Estado de Goiás. A Contratação desta solução, integrada e informatizada de gestão de saúde 

pública, nos níveis de agendamento e regulação, almoxarifado/farmácia, odontologia, 

laboratórios, outros exames, ouvidoria da saúde, transporte de pacientes, programas de saúde, 

vigilância sanitária, vigilância ambiental e epidemiológica, vacinas, Faturamento SIH/SUS, 

SIA/SUS média e Alta Complexidade, Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (se terceiro 

contempla a integração via web service), com prontuário eletrônico, a geração de relatórios e 

indicadores em saúde, contemplando o fornecimento de software e Infraestrutura de hardware 

bem como de serviços técnicos especializados para operacionalização do sistema contendo: 

conversão de bases de dados existentes, instalação, configuração das estações de trabalho, 

treinamentos, monitoração e orientação para o uso, além do suporte técnico, atualizações e 

manutenção do sistema para atendimento de todas as unidades assistenciais próprias e gestão 

dos serviços contratados pelo município, bem como toda a estrutura para hospedagem e 

processamento dos dados na lógica de datacenter contemplando os seguintes módulos: 

 Agendamento (Consultas/Exames/Odontologia); 
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 Atendimento Ambulatorial com prontuário eletrônico; 

 Estoque (Farmácia, almoxarifado, etc); 

 Odontologia; 

 Vacinas (Imunização) 

 Laboratório Próprio e gerenciamento dos serviços contratados; 

 Programas Assistenciais; 

 Saúde da Família; 

 Faturamento SIH/SUS, SIA/SUS  

 Vigilância Sanitária, Ambiental; 

 Vigilância Epidemiológica 

 Transporte de pacientes; 

 Ouvidoria; 

 Indicadores em saúde; 

 Integrações com o Cartão Nacional de Saúde e gerações de arquivos BPA, BPA-I, PNI, 

SISVAN, SISPRENATAL, HIPERDIA, SIAB, SISMAMA, SISCOLO ETC. 

O sistema foi desenvolvido em plataforma compatível para possa disponibilizar seu uso em 

todas as Unidades Assistenciais próprias e serviços contratados de maneira complementar, 

visando incremento de eficácia e eficiência no desempenho das atividades e alcance dos 

resultados esperados, na gestão dos recursos alocados, na busca da economicidade, da 

qualidade do atendimento prestado à população e na efetividade da gestão dos serviços de 

saúde no âmbito do município. 

O INSTITUTO CEM garante através da contratação eficiente de tecnologia a qualidade dos 

serviços de manutenção. Quando o objeto fornecido não corresponder ao especificado na 

solicitação de customização, fica assegurado a secretaria de saúde o direito de exigir, sem 

qualquer ônus, solicitação das correções necessárias. Todos os manuais relativos ao sistema 

aplicativo estão no idioma português (Brasil). A única exceção aplicável diz respeito à 

documentação relativa aos produtos básicos, que se encontram opcionalmente no idioma 

inglês, tais como: banco de dados, produtos de comunicação, etc. O sistema oferecido contém 
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a seguinte documentação, escritos no idioma português (Brasil), em papel ou mídia eletrônica, 

e serão entregues no final da implantação de cada módulo: 

• Manual de Instalação; 

• Manual de Implantação; 

• Manual de Referência; 

• Manuais de Atualização de Versão e Apostilas de Treinamento; 

• Modelo de Entidade e Relacionamento (MER). 

Todos os manuais fornecidos em papel contemplam no mínimo 2 (duas) cópias de cada, em 

papel de boa qualidade, encadernada, com fotos, desenhos, esquemas, diagramas e 

fluxogramas em perfeitas condições de visualização e de fácil entendimento. 

A cada liberação de nova versão do sistema será entregue adicionalmente às mídias de 

produtos, manuais que identifique claramente no mínimo os seguintes itens: descrição das 

funcionalidades incluídas e/ou alteradas e/ou excluídas, roteiro para instalação e migração para 

a nova versão, arquivos físicos e lógicos modificados e objetos incluídos, alterados e excluídos.  

A metodologia para orientar e controlar o processo de implantação do sistema irá contemplar 

no mínimo as seguintes fases: instalação dos produtos básicos, instalação do sistema, 

treinamentos, acompanhamento da parametrização, migração de dados, acompanhamento da 

execução de paralelos e acompanhamento da entrada em produção. 

Para atendimentos realizados em locais que não possuam terminais de computador, o sistema 

proporcionará recursos que permitam a coleta de informações através de dispositivos móveis, 

evitando com isso a redigitação posterior. 

Após implantação o dicionário do banco de dados passa a ser do Município, que é o proprietário 

do sistema de informações, facultando o acesso e manuseio por parte da administração. 

1.2 Resultados Esperados 

 Aperfeiçoamento e integração das áreas de assistência à saúde no município; 

 Padronização de tabelas de procedimentos, cadastros, e atendimentos da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 Unificação das informações, em ambiente informatizado e centralizado, acessível via 

rede local, internet e/ou sincronização de estações off line; 
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 Integração com os demais sistemas de informações de alimentação obrigatória do 

Ministério da Saúde (SISVAN, SISPRENATAL, HIPERDIA, PNI, SIAB, SIA/SUS, SIH, 

SISMAMA, SISCOLO, CADSUS E SCNES); 

 Geração de informações em saúde, voltadas para a gestão, gerência e produção 

estatística quantitativa e qualitativa das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde do 

município; 

 Otimização dos recursos técnicos e financeiros disponibilizados para atendimento às 

demandas de saúde da população; 

 Treinamento dos usuários, nos termos deste projeto; 

2 – JUSTIFICATIVA 

A Hemorrede do Estado de Goías, tem enfrentado dificuldades para execução das atividades de 

gestão de saúde, por não possuir uma solução informatizada e integrada de tratamento de 

dados para contemplar todos os níveis da gestão de saúde de cada unidade.   

A agregação de benefícios ao unificar procedimentos e compartilhar informações no âmbito de 

todo Sistema de Saúde no Município, assim como em todas as unidades assistenciais, 

objetivando a economia de recursos financeiros e proporcionar às unidades beneficiadas 

condições efetivas para o trato das informações em saúde, corroboram a iniciativa de 

contratação de um sistema informatizado para todo município. 

Os serviços de operacionalização do software e do hardware em questão contemplam 

conferência da base de dados atuais do CADSUS e do SCNES, conversão das bases disponíveis 

nos programas do Ministério da Saúde, tratamento das informações, confrontação dos dados 

mapeados no cenário das unidades assistenciais do município, visando gerar uma nova base de 

dados, de modo a maximizar os recursos do sistema, gerarem confiabilidade e segurança, evitar 

inconsistências nas informações gerenciais manipuladas, permitirem a implementação de 

funcionalidades essenciais à consecução do pretendido com a aquisição do software, ou seja, 

alcance de eficiência e eficácia no trato e manipulação das informações. 

Desta forma, é certo que a aquisição de solução integrada e informatizada de gestão de saúde, 

dotada da infraestrutura de equipamentos e comunicação, trará melhorias significativas ao 

Município, uma vez que será possível realizar a gestão dos processos de forma integrada e em 

tempo real (online). 
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Esta integração possibilitará a produção de dados gerenciais que facilitem o planejamento, a 

organização, o acompanhamento e o controle por meio dos módulos do sistema, conforme 

citado anteriormente, provendo muitos benefícios econômicos e funcionais, reduzindo de 

forma bastante consistente os gastos, especialmente com a otimização dos recursos técnicos e 

insumos necessários ao atendimento.  

4 – DETALHAMENTOS DO OBJETO 

4.1 Requisitos funcionais gerais 

A solução integrada e informatizada de gestão pública de saúde é totalmente adaptável à 

estrutura específica de cada uma das Unidades no que tange à gestão de saúde municipal para 

uso por tempo ilimitado, dispondo das seguintes funcionalidades: 

Agendamento/Recepção (Consultas/Exames/Odontologia); 

Todos os serviços de saúde que demandam autorização e/ou marcação prévia estão organizados 

em agendas. O Software proporciona aos serviços este ordenamento, seja na forma de Central 

de Agendamento ou em cada unidade de saúde. As consultas deverão ser marcadas por 

profissional, especialidade ou unidade de atendimento, assim como os exames, procedimentos 

complementares e o transporte de pacientes.  

Atendimento: 

O Registro do atendimento pelo profissional de saúde faz parte do atendimento. Sempre que 

algum evento de saúde ocorrer, os dados são coletados através do sistema, de forma que todos 

os processos sejam automatizados, desde a recepção, triagem e atendimento de consultas, sem 

a necessidade de circulação de papel, com a instituição do prontuário eletrônico. Além disso, 

quando identificadas às doenças de notificação obrigatória, o próprio sistema inicia o processo 

de notificação e acompanha o processo. São emitidos diversos documentos em cada estágio do 

atendimento (receituários, atestados, declaração de comparecimento, orientações, requisições 

e guias de encaminhamentos). 

Estoques (Almoxarifado/farmácia): 

Todos os materiais e medicamentos são controlados em tempo real, mesmo que em diversos 

locais de armazenamento. Para os remédios prescritos aos pacientes, é possível tornar 

disponível na farmácia à receita médica e fazer a verificação dos medicamentos retirados pelo 

paciente em determinado período, evitando a repetição do fornecimento. Todas as entradas, 
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saídas e movimentações são registradas, com o controle do estoque sendo feito por lote de 

fabricante, data de vencimento e quantidade de cada insumo. Além disso, o sistema gera os 

relatórios referentes à Portaria 344 da Anvisa e o Livro de registro de Substâncias em meio 

eletrônico. 

Ouvidoria: 

O sistema possibilita o registro de todas as reclamações, sugestões e elogios feitos pelos 

usuários de forma presencial, via telefone ou internet, permitindo o envio de cada assunto ao 

setor responsável para rápida solução e acompanhamento de cada caso, ao mesmo tempo, que 

serão gerados os documentos para informar aos interessados bem como a produção de 

estatísticas para acompanhar os pontos favoráveis e críticos do sistema local. 

Odontologia: 

O sistema permite que o exame bucal tenha o registro efetuado em prontuário odontológico 

individual (odontograma) e a partir dele construído o histórico dentário de cada indivíduo, 

possibilitando com isso, gerar estatísticas sobre esta condição, além de permitir configurar os 

procedimentos odontológicos para que apresentem cores no odontograma e identifiquem sua 

utilização (por dente, por face e geral). Possibilita ainda o registro do atendimento odontológico, 

com informação dos procedimentos realizados, no próprio odontograma, assim como, a 

programação de procedimentos a realizar para o usuário atendido. Além disso, possibilita a 

visualização dos atendimentos realizados anteriormente e a emissão da ficha do atendimento 

odontológico, com impressão do odontograma, requisição de exames e guia de 

encaminhamento para outros serviços de referência. 

Laboratório: 

Todos os serviços próprios ou de terceiros que realizam exames (patologia clínica, radiologia, 

ultra-sonografia, etc.), serão informatizados em todos os seus processos. Também os serviços 

contratados pelo município para esta finalidade receberão o sistema, de forma que os laudos 

sejam emitidos em um único formato, ao mesmo tempo em que se tornem disponíveis no 

prontuário único do paciente. O sistema possibilita ainda a informatização de todo fluxo, desde 

a recepção, registro do atendimento, emissão dos resultados com assinatura digital, até a 

disponibilização dos resultados na Internet. Proporciona também, a produção de relatórios 

estatísticos e quantitativos, relacionando os resultados de exames realizados à condição de 

normalidade ou com alteração, possibilitando definir um conjunto de exames a serem 
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monitorados. 

Vigilância Sanitária e Ambiental: 

O gerenciamento das ações de vigilância sanitária e ambiental requer procedimentos bastante 

definidos, dentre os quais, o cadastramento dos estabelecimentos, com o registro dos 

responsáveis, contador e atividades econômicas. Com isso, propicia o controle e a emissão das 

licenças sanitárias, registro das reclamações, denúncias, acompanhamento dos processos, 

registro e delegação de tarefas, bem como, a construção de histórico para cada 

estabelecimento, além de programar a rotina de vistorias dos agentes sanitários e a emissão de 

relatórios de produtividade.  

Programas: 

As ações que o município realiza na qualidade de gestor do sistema de saúde tem um caráter 

rotineiro ou organizado na forma de programas. Nesse sentido, o software tem como 

característica a utilização do cadastro de ações programáticas padronizado pelo Ministério da 

Saúde, além da complementação com informações específicas, como limite de usuários em cada 

programa e permanência mínima, além de controlar os usuários ativos e inativos, inscritos nos 

programas, com datas de inclusão e saída, permitindo a programação de freqüência dos usuários 

que tomam parte nas ações programáticas para fornecimento de medicamentos, consultas, 

avaliações e exames, conforme periodicidade definida. Proporciona também o controle dos 

Programas: HIPERDIA, SISPRÉNATAL, SIAB, PNI, SISCOLO, SISMAMA, CADSUS e SISVAN, com 

geração de arquivos magnéticos para alimentação automática. 

Transporte: 

O sistema de saúde está organizado de forma regionalizada, onde os serviços não disponíveis 

no próprio município são prestados em outros domicílios. Nesse sentido, o programa 

proporciona a configuração das rotas, identificando os municípios de destino e o veículo que 

será utilizado, bem como, o agendamento prévio com os horários e locais de partida, assim 

como a classificação das despesas de viagens em grupos, permitindo com isso a emissão de 

relatórios sintéticos de despesas, além do controle dos custos e ajustes de viagens. 

Imunização: 

O software cria as condições para que todos os procedimentos relacionados à vacinação da 

população sejam contemplados, de acordo com o calendário vacinal definido pelo Sistema Único 
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de Saúde. Todas as vacinas já aplicadas para os cidadãos do município são registradas para 

atualização da carteira de vacinas, assim como, as que serão aplicadas deverão ter o registro e 

o controle promovidos pelo sistema. Ainda, possibilita a emissão e reemissão da carteira de 

vacinas e gera os relatórios em meio eletrônico para o sistema de informações do Ministério da 

Saúde (PNI). 

CME – CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO: 

Os serviços de saúde estão submetidos a processos rigorosos de controle sanitário, 

especialmente no que se refere ao controle da infecção por micros agentes contaminantes. 

Nesse sentido, o software proporciona as condições para que os procedimentos de esterilização 

tenham um ordenamento e controle bastante rigoroso, sendo possível classificar os itens por 

grupos e remessas, de acordo com o grau de contaminação para que recebam o tratamento 

adequado e sejam disponibilizados tanto para preparação quanto para o uso com todos os 

critérios de segurança. 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 

Os serviços que envolvem alto custo de remuneração devem ser submetidos a procedimentos 

diferenciados de solicitação, autorização e pagamento. Nesse sentido, o sistema cria as 

condições para que os laudos de solicitação sejam emitidos, encaminhados à auditoria e 

posteriormente o faturamento com a exportação para o SIA/SUS totalmente integrados. Além 

disso, promove os registros da origem do paciente, com as rotinas de autorização para que a 

pactuação seja controlada e cumprida de acordo com os parâmetros estabelecidos. 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

Essa estratégia se constituiu no carro-chefe da atenção primária do Sistema Único de Saúde. 

Nesse sentido, o software contempla a coleta de dados de todos os eventos relacionados aos 

profissionais com esta atuação, incluídos os atendimentos domiciliares e, por conseguinte, gera 

automaticamente as informações necessárias para o SIAB (Sistema de Informações da Atenção 

Básica) do Ministério da Saúde, sem a necessidade de sistematização e digitação posterior. No 

caso de atendimentos fora da unidade, o sistema prove a condição para coletar os dados de 

todos os atendimentos (Médicos, odontológicos, enfermagem, ACS, etc.) através de dispositivos 

móveis (Palm ou PDA) e sincroniza automaticamente ao retornar à unidade.  

EPIDEMIOLOGIA: 
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Todos os eventos de saúde que são identificados como doenças de notificação compulsória 

geram um processo para que os procedimentos de investigação, monitoração e tratamento 

sejam desenvolvidos pelo Serviço de Epidemiologia. Para isso, o software gera automaticamente 

a partir da informação do CID 10 informado pelo médico a título de diagnóstico um processo de 

notificação para a epidemiologia e torna-o disponível em tempo real. Para as doenças que 

exigem formulário específico para notificação ou complementação de informações, o sistema 

provê automaticamente. 

RELATÓRIOS: 

O programa proporciona a geração de relatórios dinâmicos, de acordo com a necessidade de 

cada setor, tanto para os níveis de gestão, gerência ou para os profissionais de saúde, que serão 

visualizados de forma descritiva e também em gráficos. Além disso, de forma automática, gera 

informações para integração com os demais sistemas de alimentação obrigatória do Ministério 

da Saúde (SIA, / SUS, dentre outros). 

GERAÇÃO DE INDICADORES: 

O sistema propicia a geração de indicadores para acompanhamento e monitoração de 

processos, desempenho, cobertura assistencial por área, atualizado permanentemente e 

disponibilizados em tempo real através da Internet, utilizando-se da lógica do BI - “Business 

Intelligence”. O INSTITUTO CEM disponibilizará duas telas de LCD para acompanhamento em 

tempo real dos serviços nas unidades de saúde. Uma tela no gabinete do secretário de saúde e 

uma no gabinete do Prefeito municipal. O aperfeiçoamento e implantação deste projeto geram 

a expectativa de uma Administração pública melhor, mais atualizada e mais justa, à medida que 

sua gestão possa ser mais transparente, democrática e, sobretudo, eficaz no correto uso dos 

recursos públicos. Assim, pode-se dizer que não basta que a informação esteja ao nosso redor e 

disponível de maneira abundante, se não estiver organizada, não terá valor. 

CONSULTORIA PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE: 

O emprego adequado dos recursos disponíveis e a condição efetiva para identificar, aperfeiçoar 

e buscar os recursos faltantes, tanto no aspecto técnico, quanto no econômico, representam 

elementos essenciais para atingir uma condição de eficácia e qualidade dos serviços de saúde e, 

por conseguinte, a satisfação da população usuária. 

Um importante fator de sucesso para a implantação das medidas necessárias é o conhecimento 

dos elementos essenciais relativos à organização local dos serviços, às atividades dos 
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profissionais nas unidades de atendimento, às relações entre usuário e os atendimentos e a 

percepção por parte da população dos esforços empreendidos pelos gestores. 

Para tanto, levantar informações que tornem evidente as condições de acessibilidade, cobertura 

dos serviços instalados, áreas ou territórios de abrangência, nível de complexidade e 

resolubilidade da capacidade instalada, demandas, estrutura física, equipamentos, insumos 

utilizados, além da satisfação de usuários e colaboradores, deriva para uma condição 

importante, que é a construção de um diagnóstico sobre o sistema local. 

Após o diagnóstico, surgiram propostas com as medidas passíveis de adoção para consolidar o 

que existe e reorientar o ambiente organizacional, redefinir as estratégias e incorporá-las ao 

cotidiano da gerência e da gestão dos serviços, ou ainda, adaptá-las às modificações que 

deverão ocorrer na relação entre usuários e atendimento, profissionais e gestores, visando 

atingir uma oferta de serviços com mais satisfação dos profissionais e melhores benefícios à 

população. Este é o desafio estratégico e gerencial para os bons gestores. 

O INSTITUTO CEM dispõe de recursos tecnológicos e profissionais especializados para prover 

estas condições, de maneira que o conjunto de informações necessárias à gerência de todos os 

serviços, demandas dos profissionais, usuários, órgãos fiscalizadores, demais instâncias gestoras 

e, principalmente, a gestão municipal disponha do conjunto adequado de informações para gerir 

adequadamente o projeto de saúde municipal. 

Todo este estudo prove a geração, análise e apresentação de um conjunto de informações 

relevantes para os gestores, profissionais de saúde, conselho municipal de saúde e para 

divulgações de interesse da administração. Além disso, os dados serão trabalhados em todos os 

aspectos envolvendo a produção de informações e integrações com os sistemas do Ministério 

da Saúde. Também, a produção de informações para outras ações extremamente relevantes e 

muitas vezes não identificadas plenamente pela equipe da secretaria de saúde, tais como 

atualizado do Plano Municipal de Saúde, informações para as prestações regulares de contas, 

relatórios anuais de gestão, audiências públicas e as informações para os sistemas de 

alimentação obrigatória do Ministério da Saúde. Além disso, serão atendidas as necessidades 

de produção de faturas ambulatoriais e hospitalares, bem como monitoradas todas as fontes de 

recursos para o financiamento, a captação adequada e a aplicação correta dos mesmos. 

5- ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO OBJETO 

Plano de Implantação 
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O INSTITUTO CEM elaborou um plano de trabalho contemplando o detalhamento do 

cronograma e das atividades de operacionalização do software, em todas as unidades da 

Hemorrede, identificando os requisitos necessários à operacionalização do software, entre 

outros: 

Analisou parcialmente a estrutura organizacional das unidades gerenciais e assistenciais de 

saúde; 

Irá levantar o fluxo do processo de trabalho, normas, rotinas, integração entre as áreas, tipos de 

documentos e relatórios; 

Presumiu a logística a ser implementada nas unidades assistenciais 

Analisou e parametrizou as necessidades de cada unidade segundo conhecimento presumido; 

 Irá reunir-se com gestores do sistema de saúde para definição de prioridades; 

Preparou a arquitetura necessária ao projeto; 

Irá indicar um preposto com poder de gestão e decisão para relacionar-se com a cada unidade. 

Fornecimento e instalação do software 

A instalação do software compreende as seguintes etapas: 

Elaboração do planejamento / cronograma de instalação; 

Conversão das informações do CADSUS, do sistema em uso e do SCNES; 

Instalação do software / banco de dados; 

Treinamento e monitoração dos usuários; 

Acompanhamento; 

A carga horária total para instalação/treinamento/acompanhamento/integração, está estimada 

em 4.840 (Quatro Mil oitocentas e quarenta) horas. 

Treinamento  

O INSTITUTO CEM irá prover treinamento aos usuários da solução e à equipe de informática da 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os requisitos e condições abaixo especificados.  

Treinamento de usuários: 

O INSTITUTO CEM irá prover treinamento na operação e administração da solução, respeitando 
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aspectos técnico-pedagógicos de acordo com o público-alvo, de forma que, ao final do curso os 

profissionais treinados estejam aptos a utilizar todas as funcionalidades do sistema; 

Os treinamentos serão ministrados nas unidades assistenciais definidas, em dependências 

dotadas dos recursos de infraestrutura, hardware e software para a realização dos mesmos, 

incluindo a disponibilização de computadores, a cargo dO INSTITUTO CEM ; 

Os treinamentos serão focados no funcionamento e operacionalização de cada módulo do 

sistema, com utilização de base de testes que permita a visualização e análise de todas suas 

funcionalidades; 

O INSTITUTO CEM apresentará cronograma de realização do treinamento, para aprovação da 

contratante, que deverá ser concomitante com o período de migração definitiva dos dados para 

o novo sistema. 

O INSTITUTO CEM disponibilizará instrutores em número, competência e experiência 

profissional adequada ao treinamento a ser realizado, primando também pela padronização 

metodológica, didática e de conteúdo programático entre as turmas; 

Suporte e Manutenção 

O INSTITUTO CEM irá prover serviços de suporte técnico (remoto e assistido) e de manutenção 

(corretiva, evolutiva e legal) do software, sem custos adicionais, a fim de garantir a plenitude 

operacional e o funcionamento satisfatório da solução, conforme as atividades detalhadas a 

seguir: 

Suporte técnico: 

Os serviços de suporte técnico remoto serão oferecidos em ambiente dO INSTITUTO CEM e 

poderão ser acionados por meio de telefone ou e-mail, durante o período das 08:00 às 18:00 h. 

As consultas e solicitações efetuadas pelos usuários da solução deverão ser respondidas no 

prazo máximo de 24 horas, possibilitando a padronização dos serviços, agilidade na resolução 

de problemas e recuperação de falhas que por ventura venham a ocorrer no software.  

Prestar serviços especializados na solução de problemas do software, garantindo a 

operacionalização do Sistema; 

Diagnosticar o desempenho do software em seus aspectos operacionais e legais; 

Identificar problemas inerentes ao software, os quais serão encaminhados para a equipe de 

manutenção de sistemas. 
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Reportar ao gestor da contratante quaisquer outros problemas que não forem pertinentes ao 

software em questão; 

Fornecer informações aos usuários sobre a situação e o andamento dos serviços de manutenção 

solicitados; 

Acompanhar, em tempo integral, todas as operações realizadas nos módulos do software, tanto 

nos aspectos de alimentação quanto na extração de dados; 

Executar as atividades de inclusão, alteração, exclusão, manutenção e padronização das tabelas 

do sistema, de forma a permitir a utilização integrada da solução por todas as unidades da 

hemorrede. 

Zelar pela manutenção do Datacenter durante as 24 horas do dia e nos sete dias da semana (full 

time), sem interrupção dos serviços, de maneira que o sistema esteja operacional 

permanentemente. 

Manutenção: 

O INSTITUTO CEM deverá executar os serviços contínuos de manutenção corretiva e evolutiva 

da solução informatizada de gestão, durante 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 

período igual e sucessivo, até o limite legal, incluindo as seguintes atividades: 

Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo 

usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativos às telas, 

regras de negócio, relatórios e interfaces com outros sistemas, com prazo máximo de 15 dias 

para conclusão; o desempenho do sistema é considerado item de manutenção corretiva e será 

classificado como crítico, devendo ser corrigido no prazo de 24 horas. 

Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, plano de contas, banco de dados, 

sistemas operacionais, entre outros, será elaborada uma programação para atendimento às 

mudanças ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema. 

Manutenção evolutiva: é a alteração ou adição de uma funcionalidade visando a adaptação e/ou 

melhoria de componentes e objetos da solução implementada, tais como “layout” de telas, 

relatórios, programas de interfaces, rotinas e regras de negócios. Para esta modalidade de 

manutenção, quando solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, O INSTITUTO CEM deverá 

disponibilizar técnico para atender às demandas. Deverá ainda efetuar trocas de versões, sem 

qualquer ônus adicional, na qual serão lançadas versões dos sistemas necessárias ao 
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cumprimento do contrato, contemplando incorporação de novas tecnologias e as demais 

melhorias no sistema; 

Banco de dados: 

O software está estruturado para suportar vários bancos de dados relacionais como repositório 

de dados. Dentre os quais, possibilita a instalação do aplicativo em banco de dados estruturado 

fornecido sob licenciamento, como o Oracle 10G ou superior. 

Configurações de DATACENTER:  

A estrutura para processamento e armazenamento de dados na modalidade de “DATACENTER”, 

será fornecida pelO INSTITUTO CEM e atendendo pelo menos às seguintes especificações: 

1500 acessos simultâneos ao sistema através de navegadores para internet (browser) para 

atender às necessidades das unidades assistenciais, prestadores de serviços e setores da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

02 servidores LENOVO dedicados com no mínimo 2 processadores (04 núcleos de 

processamento de 2,13 GHz cada) Intel L5630, Memória RAM de 48 GB, Espaço de 

Armazenamento em disco de 146 GB sendo 2 disco em espelhados em RAID 1 no modelo SAS 

com velocidade de 15.000 RPM, Transferência mensal de informações de 600 GB, Sistema 

Operacional Windows 2008 Server DATACENTER, armazenamento de cópias de segurança com 

espaço mínimo mensal de 100 GB, fornecimento de energia ininterrupto através de nobreaks 

ou geradores de energia para o servidor de dados e aplicativos e conexão com a internet 

ininterrupta através de redundância de links com mais de uma operadora de telecomunicação; 

7) CRONOGRAMA – PRAZO DE IMPLANTAÇÃO:  

Fase MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 7 

        

Contração da 

solução 

          

Início Implantação                 

Conclusão 1ª fase            
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implantação. 

Avaliação da 

primeira fase e 

início da segunda 

fase de 

Implantação. 

                

Avaliação da 

segunda fase e 

Início da 3ª fase 

implantação. 

          

Avaliação de 

Implantação e 

Execução 

                

Conclusão da 

implantação e 

acompanhamento. 

                

8) INFORMATIZAÇÃO COM FOCO NA UNIDADE 

Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação. 

O service desk é o suporte ao usuário no sistema de gestão que apoiará a equipe gestora em 

treinamentos e capacitação dos colaboradores no Sistema e serviços de Tecnologia da 

Informação, desenvolvimento de relatórios, indicadores, gerenciamento do parque de micros e 

impressoras e outros periféricos, bem como gerenciamento da segurança da informação com 

uso de servidor firewall e proxy, realização de cópias de seguranças, gerenciamento do Banco 

de Dados Oracle ou Sql Server, suporte ao servidor de aplicativos. 

A Infra Estrutura de TI será desenvolvida tendo a atividade como “foco” e compreenderá os 

módulos seguintes: 

 Proposta de TI com Foco no Atendimento ao Usuário de TI e Paciente 

 Pronto Atendimento – (Foco no Paciente) 
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 Com uma tecnologia alinhada à Política Nacional de Atenção as Urgências, a solução 

garante agilidade e eficiência nos processos, atendimento mais humanizado, 

determinando, com exatidão, o estado de saúde de cada paciente, através de protocolos 

de classificação de risco. 

 Administrar os processos relacionados ao atendimento de pacientes nas Unidades de 

Pronto Atendimento, realizando o registro dos motivos e a emissão da ficha de entrada 

e de outros formulários. Segue abaixo o que o sistema contempla: 

 Cadastro do Paciente;  

 Atendimento;  

 Triagem do Paciente pela Enfermagem;  

 Consultório;  

 Situação do Paciente;  

 Transferência de Médico;  

 Ocorrências;  

 Diagnóstico do Atendimento;  

 Alteração do Atendimento;  

 Solicitação e Devolução de Produtos ao Setor;  

 Serviços de Manutenção;  

 Faturamento de Conta Extra;  

 Faturamento de Conta do Atendimento. 

9) CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (FOCO NO PACIENTE) 

Organiza o fluxo de atendimento dos pacientes nos Serviços de Urgência e Emergência através 

de um Protocolo de Classificação de Risco, priorizando os casos de acordo com o potencial de 

risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento. 

Viabiliza o acolhimento de forma humanizada. 

Padroniza o tempo de espera para o atendimento, de acordo com a gravidade. 

Melhora a qualidade da assistência, reduzindo a possibilidade de erro humano. 
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Descongestionamento do Serviço de Urgência e Emergência, uma vez que soluciona o problema 

de casos ambulatoriais que chegam à unidade, através do encaminhamento para atendimento 

externo. 

Principais funcionalidades e características: 

Flexibilidade na configuração ou escolha do modelo de Protocolo de Classificação de Risco: 

Australiano (ATS), Canadense (CTAS), Americano (ESI), de Manchester (MTG) ou HumanizaSUS, 

entre outros. 

Atribuição de cor correspondente ao grau de prioridade de atendimento. 

Uso de totem de auto-atendimento para distribuição de senha de atendimento inicial, inclusive 

por especialidade. 

Automação da chamada do paciente através de painel de atendimento. 

Registro da abordagem inicial, através da queixa principal, alergias e observações. 

Apresenta a lista de sintomas de acordo com o protocolo utilizado. 

Apresentam de maneira objetiva as perguntas, avaliações e sinais vitais que devem ser 

respondidas, executadas e coletadas, de acordo com os sintomas. 

Utilização de Régua de Dor e Escala de Glasgow nos casos aplicáveis. 

Classificação da prioridade e encaminhamento à especialidade indicada pelo protocolo. 

Apresenta as recomendações de cuidados, de acordo com os sintomas apresentados pelo 

paciente. 

Informações em tempo real para o paciente e acompanhante sobre a expectativa de 

atendimento e tempo de espera. 

Possibilidade de reclassificar pacientes de acordo com o protocolo. 

Viabiliza, através de indicadores, a análise e gestão da demanda de atendimento dos pacientes 

do Serviço de Urgência e Emergência. 

Utilização de pulseira com código de barras para identificação do paciente e prioridade de 

atendimento conforme a cor do protocolo. 

Análise do cumprimento de metas de tempo de atendimento estipuladas pelo protocolo. 

Sinalização dos pacientes não atendidos no limite de tempo pré-estabelecido. 
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10) BI – PORTAL DE INDICADORES (FOCO NO USUÁRIO DE TI – GESTORES) 

Reúne em uma única plataforma todas as informações das diversas unidades de apoio da UPA, 

permitindo o monitoramento e comparação do desempenho da instituição com outras 

referências, gerando mais competitividade e facilidade na tomada de decisões. 

Informações gerenciais de diferentes plataformas num único ambiente. 

Gerar gráficos e planilhas dinâmicas de forma estratégica. 

Indicadores de desempenho e informações referenciais de todo o mercado de saúde. 

Principais funcionalidades e características: 

Versatilidade na criação de planilhas e gráficos através da integração total com a ferramenta 

Microstrategy. 

Monitora o desempenho gerencial com indicadores referenciais na área. 

Criação de portlets pelo próprio usuário, gerando flexibilidade e personalizando a ferramenta 

de acordo com as necessidades do negócio. 

Possibilidade de criação de gráficos diversos pelo próprio usuário. 

Controle de acesso e personalização de apresentações por usuário. 

Carga automática dos indicadores através das informações do sistema de gestão hospitalar. 

Ferramenta totalmente web permitindo maior portabilidade e flexibilidade no acesso às 

informações. 

Permite que o próprio usuário crie novas funções e integrações das informações em um único 

local, permitindo a evolução do paciente no uso da ferramenta. 

Possui ETL para buscar dados no sistema de gestão hospitalar permitindo uma fácil integração. 

Possibilidade de inserção no banco de controles e verificações, para que os gestores se 

antecipem aos problemas. 

Permite que o usuário determine quais relatórios, quais indicadores, que mensagens e planilhas 

irão compor o portal, criando uma interface totalmente personalizada. 

Concentra em uma única plataforma de trabalho tecnologias de internet, data warehouse, 

business inteligence, mensagens eletrônica, evento sentinela e processos de sistemas de gestão. 

Flexibilidade para criar relatórios sob medida, através do OLAP Services. 
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Permite a inserção da solução num portal, onde todas as informações gerenciais são 

concentradas evitando a necessidade de vários relatórios. 

11) IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FOCO USUÁRIO DE TI) 

Alinhada as normas que regem a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, 

a solução que garante aos gestores controle absoluto sobre todo o processo de distribuição de 

medicamentos excepcionais e essenciais. 

Baseado nas melhores práticas o sistema garante o acesso qualificado da população aos 

medicamentos, assim como permite a ampliação da oferta beneficiando desta forma a camada 

da população menos favorecida. 

Gestão da Farmácia: 

Gestão dos medicamentos de alta complexidade 

Registro clínico 

Controle de atendimento e agendamento de entrega de medicamentos 

Comunicação ativa com o cidadão 

Controle do Estoque e distribuição de Medicamentos 

Integração com o almoxarifado 

12) CENTRAL DE REGULAÇÃO (FOCO NO USUÁRIO DE TI E PACIENTE) 

Alinhada as normas que regem as diretrizes do Ministério da Saúde para Gestão do Complexo 

Regulador, apresentamos uma solução que garante aos profissionais de saúde e gestores a 

operacionalização e o controle absoluto sobre todo o processo de assistência e gestão das 

centrais de regulação. 

Baseado nas melhores práticas o sistema garante o ordenamento e orientação dos fluxos 

assistenciais através da gestão da relação entre os diversos serviços de saúde. 

Os sistemas possibilitam a gestão do processo de operacionalização, monitoramento e avaliação 

da solicitação de procedimentos, realizados por um profissional de saúde, sendo observado, 

além das questões clínicas, o cumprimento de protocolos estabelecidos para disponibilizar a 

alternativa assistencial mais adequada a cada caso. 

Central de Regulação de Urgência e Emergência 
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Central de Regulação de Internações Eletivas 

Central de Regulação de Consultas e Exames (incluindo PPI e gerenciamento de cotas) 

Central de Regulação de APACS 

Central de Controle e Avaliação 

Contratualização 

Principais Características: 

Objetividade: Elimina processos repetitivos ou burocratizados, além de proporcionar aumento 

dos níveis de controle sobre processos 

Fortalecimento: Fornece indicadores com informações precisas para os gestores, que facilitam 

a tomada de decisão além de disponibilizar indicadores que auxiliam o planejamento, a 

monitoração das ações programadas e permitem o gestor avaliar os resultados com precisão; 

Compatibilidade: Compatibilidade com sistemas do Ministério da Saúde que devem ser 

periodicamente alimentados pelo Gestor Municipal. 

Organização: Agendamento dos atendimentos, garantindo a organização das filas e o acesso; 

Praticidade: Informação e comunicação ativa junto aos usuários do serviço, através do envio de 

mensagens via celular (SMS); 

Transparência: Permite aos gestores do serviço realizar o acompanhamento dos processos 

através de senhas individuais; 

Flexibilidade: Possibilita avaliações de forma centralizada e/ou descentralizada; 

Facilidade: Viabiliza a descentralização do atendimento através de farmácias distribuídas por 

microrregiões e que atuam de forma integrada; 

Integração: Totalmente integrado ao sistema de prontuário eletrônico e sistemas de gestão da 

atenção secundária e terciária; 

Agilidade: Produtividade em tempo real, pois lança em tempo real os atendimentos realizados; 

Segurança: Alinhado com todas as portarias e regulamentadores do segmento. 

Benefícios: 

Efetiva regulação dos leitos do gestor; 
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Geração de informações estatísticas por município, microrregião e macrorregião; 

Integração com os sistemas do SUS; 

Possibilidade de cruzamento de informações; 

Melhoria da gestão das unidades; 

Acesso a informações de forma rápida e ágil; 

Aumento do nível de segurança das informações; 

Geração automática dos indicadores; 

Controle da distribuição da numeração de AIH; 

Padroniza o preenchimento da Solicitação; 

Acompanhamento das fases da solicitação pelo estabelecimento; 

Auxilia o setor de supervisão hospitalar. 

13) LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FOCO NO USUÁRIO DE TI E PACIENTE) 

A solução para Laboratório de Análises Clínicas foi desenvolvida seguindo as melhores práticas 

de trabalho do mercado e alinhada às principais certificações. Criada para permitir que o gestor 

atue de forma pró-ativa no gerenciamento da sua produção, controlando o prazo de entrega 

dos resultados dos exames e garantindo a segurança e qualidade no processamento das 

informações. 

Controla o cadastro dos exames realizados pelo laboratório, indicando faixas de normalidade 

dos resultados, preços, custos e laudos padronizados. Permite o registro de solicitações de 

exames de pacientes externos, assim como pedidos on-line das prescrições médicas. O sistema 

emite também as etiquetas de código de barras para a identificação das amostras, controlando 

a triagem, o mapa de trabalho e a emissão dos laudos. A aprovação dos laudos é realizada 

eletronicamente, disponibilizando a sua visualização nos postos e no prontuário eletrônico. 

Segue abaixo o que o sistema contempla: 

Agendamento;  

Pedido de Exame;  

Resultados;  

Liberação de Resultados;  
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Custos de exames;  

Entrega de Exames;  

Atendimento Externo. 

14) ABERTURA DE CHAMADOS (FOCO NO USUÁRIO DE TI) 

Qualquer usuário da unidade pode abrir chamado para área de TI, solicitando suporte técnico 

ao micro e impressora, dúvidas no sistema ERP, suporte na troca de tonner das impressoras, 

telefonia, customização de relatórios no sistema, entre outros serviços de TI. 

Realiza o controle dos chamados de TI na unidade, efetuando: 

O cadastramento das solicitações de serviços de manutenção;  

A geração de Ordens de Serviços. 

15) SISTEMA DE PORTARIA (FOCO NO PACIENTE) 

O Sistema de Apoio a Portaria tem por finalidade auxiliar o controle das entradas e saídas 

realizadas na unidade. Para tanto, considera os seguintes requisitos: 

O conceito de “Pessoas” abrange os pacientes, seus visitantes e acompanhantes, bem como os 

fornecedores e colaboradores da unidade;  

Cada entrada realizada será registrada através de uma identificação única – crachá ou etiqueta 

– que deverá ser informada ao sistema no momento da saída da unidade. 

16) PEP – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE (FOCO NO USUÁRIO DE TI E PACIENTE)  

Reúnem, em um único local, todas as informações clínicas e assistenciais de todos os 

atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento de dados e facilitando o dia-a-dia 

de trabalho dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. 

Confidencialidade dos dados dos pacientes: acesso a partir de níveis de permissão. 

Biometria: maior segurança no acesso. 

Acesso remoto e simultâneo às informações do prontuário por vários profissionais de saúde. 

Principais funcionalidades e características: 

Alinhado às normas do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de Informática em 

Saúde. 
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Reúne e disponibiliza online a relação de atendimentos, informações demográficas, alergias, 

sinais vitais, prescrições e evoluções médicas e de enfermagem, diagnósticos, cirurgias 

realizadas, resultados de exames, laudos e imagens, documentos clínicos eletrônicos, 

imunizações, informações cadastrais do Programa Saúde da Família e resumo clínico. 

Possibilita a análise estatística das informações clínicas. 

Garante a legibilidade total das informações. 

Organiza o prontuário dos pacientes, eliminando o extravio e o não preenchimento correto das 

informações. 

Integração total com o sistema de gestão hospitalar. 

Reduz custos operacionais e torna o negócio mais competitivo. 

Rastreabilidade na edição dos dados do prontuário eletrônico do paciente. 

Interface gráfica intuitiva e amigável. 

Sistema de Diagnóstico por Imagem (Foco no usuário de TI e Paciente) 

Gerenciar os serviços de radiologia e imagem da unidade, administrando o cadastro das 

solicitações de exames, laudos padronizados e tabelas de preços. Permite o agendamento dos 

exames no momento do atendimento dos pacientes ou a solicitação dos mesmos 

automaticamente através das prescrições médicas. A aprovação dos exames é realizada 

eletronicamente, e o sistema possibilita o controle do uso de materiais por exame. Segue abaixo 

o que o sistema contempla: 

Pedido de Exame;  

Laudos;  

Confirmação de exame;  

Custo de exame;  

Entrega de Laudo;  

Cadastro de Paciente;  

Situação de Paciente;  

Atendimento Externo;  

Guias;  
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Acoplamento;  

Cancela Acoplamento;  

Alteração de Atendimento. 

Tecnologia da Informação 

17) APLICAÇÃO DE SOFTWARE 

1. DO OBJETO   

Contratação de empresa prestadora de serviço especializada em fornecer as licenças, instalar, 
treinar, implantar e fornecer suporte técnico de sistema especializado para gestão de processo 
para atendimento ao Serviço de Hospitalar.   

2. JUSTIFICATIVA  

A Unidade Hospitalar é constitutida de diversas area, com a previsão de aumento de 
atendimento de pessoas  

O Serviço será o responsável por suportar as atividades médicas hopitalares com fornecimento 
de qualidade para procedimentos e rastreabilidade total do processo, atendendo as legislações 
federais, estaduais e municipais e instruções normativas do CRM e da ANVISA.  

A aquisição de um sistema completo, especializado e interligado para informatizar o processo 
do Ciclo do Sangue é vital para atendimento as legislações e para uma gestão eficiente e de 
qualidade nos estoques de hemocomponentes e maior segurança dos pacientes nos processos 
transfusionais.  

3. DO QUANTITATIVO   

Serão ser adquiridas  licenças do sistema de gestão para serviços com instalação, treinamento 
para funcionários, implantação e suporte técnico pelo período de 12 meses, podendo ser 
prorrogado por períodos de 12 (doze) meses  

18) POLÍTICA  DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
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OBJETIVO 

A Política de Segurança da Informação, também referida como PSI, é o documento que orienta 

e estabelece as diretrizes corporativas da INSTITUTO INSTITUTO CEM - para a proteção dos 

ativos de informação e a prevenção de responsabilidade legal para todos os usuários.  

Deve garantir às informações : 

 Integridade: garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, 

visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou 

acidentais.  

 Confidencialidade: garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por 

pessoas autorizadas.  

 Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.  

CAMPO DE APLICAÇÃO 

Todos os colaboradores da INSTITUTO INSTITUTO CEM e aqueles terceirizados ou eventuais 

RESPONSABILIDADE 

Elaboração e revisão: Diretor Qualidade 

Aprovação: Diretor Técnico / Diretor Administrativo 

DESCRIÇÃO 

Esta política dá ciência a cada colaborador de que os ambientes, sistemas, computadores e 

redes da empresa poderão ser monitorados e gravados, com prévia informação, conforme 

previsto nas leis brasileiras. 

É também obrigação de cada colaborador manter-se atualizado em relação a esta PSI e aos 

procedimentos e normas relacionadas, buscando orientação do seu gestor ou da Diretoria 

Administrativa sempre que não estiver absolutamente seguro quanto à aquisição, uso e/ou 

descarte de informações. 

Princípios 
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 Toda informação produzida ou recebida pelos colaboradores como resultado da 

atividade profissional contratada pela INSTITUTO INSTITUTO CEM pertence à referida 

instituição. As exceções devem ser explícitas e formalizadas em contrato entre as 

partes. 

 Os equipamentos de informática e comunicação, sistemas e informações são utilizados 

pelos colaboradores para a realização das atividades profissionais. O uso pessoal dos 

recursos é permitido desde que não prejudique o desempenho dos sistemas e serviços. 

 A INSTITUTO CEM, por meio da Diretoria Administrativa , poderá registrar todo o uso 

dos sistemas e serviços, visando garantir a disponibilidade e a segurança das 

informações utilizadas. 

 Para a uniformidade da informação, a PSI deverá ser comunicada a todos os 

colaboradores da INSTITUTO INSTITUTO CEM a fim de que a política seja cumprida 

dentro e fora da empresa por meio do manual do colaborador. A responsabilidade em 

relação à segurança da informação deve ser comunicada na fase de contratação dos 

colaboradores. Todos os colaboradores devem ser orientados sobre os procedimentos 

de segurança, bem como o uso correto dos ativos, a fim de reduzir possíveis riscos. Eles 

devem assinar um termo de responsabilidade. 

 Tanto a PSI quanto as normas deverão ser revistas e atualizadas periodicamente, 

sempre que algum fato relevante ou evento motive sua revisão antecipada, conforme 

análise e decisão do Comitê de Segurança. 

 Todo incidente que afete a segurança da informação deverá ser comunicado 

inicialmente à Diretoria Administrativa  

 Um plano de contingência e a continuidade dos principais sistemas e serviços deverão 

ser implantados e testados no mínimo anualmente, visando reduzir riscos de perda de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação. 

 Deverão ser criados e instituídos controles apropriados, trilhas de auditoria ou registros 

de atividades, em todos os pontos e sistemas em que a instituição julgar necessário 

para reduzir os riscos dos seus ativos de informação como, por exemplo, nas estações 

de trabalho, notebooks, nos acessos à internet, no correio eletrônico, nos sistemas 

comerciais e financeiros desenvolvidos pela INSTITUTO INSTITUTO CEM ou por 

terceiros. 
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 Os ambientes de produção devem ser segregados e rigidamente controlados, 

garantindo o isolamento necessário em relação aos ambientes de desenvolvimento, 

testes e homologação. 

 A INSTITUTO INSTITUTO CEM exonera-se de toda e qualquer responsabilidade 

decorrente do uso indevido, negligente ou imprudente dos recursos e serviços 

concedidos aos seus colaboradores, reservando-se o direito de analisar dados e 

evidências para obtenção de provas a serem utilizadas nos processos investigatórios, 

bem como adotar as medidas legais cabíveis. 

 O não cumprimento dos requisitos previstos nesta PSI e das Normas de Segurança da 

Informação acarretará violação às regras internas da instituição e sujeitará o usuário às 

medidas administrativas e legais cabíveis. 

Da Área de Tecnologia da Informação 

 Testar a eficácia dos controles utilizados e informar a Diretoria Administrativa os riscos 

residuais. 

 Acordar com a Diretoria Administrativa o nível de serviço que será prestado e os 

procedimentos de resposta aos incidentes. 

 Configurar os equipamentos, ferramentas e sistemas concedidos aos colaboradores 

com todos os controles necessários para cumprir os requerimentos de segurança 

estabelecidos por esta PSI 

 Os administradores e operadores dos sistemas computacionais podem, pela 

característica de seus privilégios como usuários, acessar os arquivos e dados de outros 

usuários. No entanto, isso só será permitido quando for necessário para a execução de 

atividades operacionais sob sua responsabilidade como, por exemplo, a manutenção 

de computadores, a realização de cópias de segurança, auditorias ou testes no 

ambiente. 

 Segregar as funções administrativas, operacionais e educacionais a fim de restringir ao 

mínimo necessário os poderes de cada indivíduo e eliminar, ou ao menos reduzir, a 

existência de pessoas que possam excluir os logs e trilhas de auditoria das suas próprias 

ações. 

 Garantir segurança especial para sistemas com acesso público, incluindo o ambiente 

educacional, fazendo guarda de evidências que permitam a rastreabilidade para fins de 

auditoria ou investigação. 
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 Gerar e manter as trilhas para auditoria com nível de detalhe suficiente para rastrear 

possíveis falhas e fraudes. Para as trilhas geradas e/ou mantidas em meio eletrônico, 

implantar controles de integridade para torná-las juridicamente válidas como 

evidências. 

 Administrar, proteger e testar as cópias de segurança dos programas e dados 

relacionados aos processos críticos e relevantes para a Hocord. 

 Implantar controles que gerem registros auditáveis para retirada e transporte de mídias 

das informações custodiadas pela TI, nos ambientes totalmente controlados por ela. 

 A Diretoria Administrativa deve ser previamente informada sobre o fim do prazo de 

retenção, para que tenha a alternativa de alterá-lo antes que a informação seja 

definitivamente descartada.. 

 Quando ocorrer movimentação interna dos ativos de TI, garantir que as informações 

de um usuário não serão removidas de forma irrecuperável antes de disponibilizar o 

ativo para outro usuário. 

 Planejar, implantar, fornecer e monitorar a capacidade de armazenagem, 

processamento e transmissão necessários para garantir a segurança requerida pelas 

áreas de negócio. 

 Atribuir cada conta ou dispositivo de acesso a computadores, sistemas, bases de dados 

e qualquer outro ativo de informação a um responsável identificável como pessoa 

física, sendo que: 

 os usuários (logins) individuais de funcionários serão de responsabilidade do 

próprio funcionário.  

 os usuários (logins) de terceiros serão de responsabilidade da Diretoria 

Administrativa  

 Proteger continuamente todos os ativos de informação da empresa contra código 

malicioso, e garantir que todos os novos ativos só entrem para o ambiente de produção 

após estarem livres de código malicioso e/ou indesejado. 

 Garantir que não sejam introduzidas vulnerabilidades ou fragilidades no ambiente de 

produção da empresa em processos de mudança, sendo ideal a auditoria de código e a 

proteção contratual para controle e responsabilização no caso de uso de terceiros. 
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 Definir as regras formais para instalação de software e hardware em ambiente de 

produção corporativo, bem como em ambiente exclusivamente de teste, exigindo o seu 

cumprimento dentro da empresa. 

 Realizar auditorias periódicas de configurações técnicas e análise de riscos. 

 Responsabilizar-se pelo uso, manuseio, guarda de assinatura e certificados digitais. 

 Garantir, da forma mais rápida possível, com solicitação formal, o bloqueio de acesso 

de usuários por motivo de desligamento da empresa, incidente, investigação ou outra 

situação que exija medida restritiva para fins de salvaguardar os ativos da empresa. 

 

 Garantir que todos os servidores, estações e demais dispositivos com acesso à rede da 

empresa operem com o relógio sincronizado com os servidores de tempo oficiais do 

governo brasileiro. 

 Monitorar o ambiente de TI, gerando indicadores e históricos de: 

 uso da capacidade instalada da rede e dos equipamentos; tempo de resposta no acesso 

à internet e aos sistemas críticos da INSTITUTO CEM; períodos de indisponibilidade no 

acesso à internet e aos sistemas críticos; incidentes de segurança (vírus, trojans, furtos, 

acessos indevidos, e assim por diante);  atividade de todos os colaboradores durante 

os acessos às redes externas, inclusive internet (por exemplo: sites visitados, e-mails 

recebidos/enviados, upload/download de arquivos, entre outros);  Segurança da 

Informação  

 Propor as metodologias e os processos específicos para a segurança da informação, 

como avaliação de risco e sistema de classificação da informação. 

 Propor e apoiar iniciativas que visem à segurança dos ativos de informação da 

INSTITUTO CEM. 

 Publicar e promover as versões da PSI e as Normas de Segurança da Informação 

aprovadas pelo Comitê de Segurança da Informação. 

 Promover a conscientização dos colaboradores em relação à relevância da segurança 

da informação para o negócio da INSTITUTO CEM, mediante campanhas, palestras, 

treinamentos e outros meios de endomarketing. 

 Apoiar a avaliação e a adequação de controles específicos de segurança da informação 

para novos sistemas ou serviços. 
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 Analisar criticamente incidentes em conjunto com o Comitê de Segurança da 

Informação. 

 Buscar alinhamento com as diretrizes corporativas da instituição. 

MONITORAMENTO E DA AUDITORIA DO AMBIENTE 

 Para garantir as regras mencionadas nesta PSI, bem como de sua versão educacional, a 

INSTITUTO INSTITUTO CEM poderá: 

 implantar sistemas de monitoramento nas estações de trabalho, servidores, 

correio eletrônico, conexões com a internet, dispositivos móveis ou wireless e 

outros componentes da rede ‒ a informação gerada por esses sistemas poderá 

ser usada para identificar usuários e respectivos acessos efetuados, bem como 

material manipulado;  

 tornar públicas as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento e 

auditoria, no caso de exigência judicial, solicitação do gerente (ou superior) ou 

por determinação do Comitê de Segurança da Informação;  

 realizar, a qualquer tempo, inspeção física nas máquinas de sua propriedade;  

 instalar sistemas de proteção, preventivos e detectáveis, para garantir a 

segurança das informações e dos perímetros de acesso.  

CORREIO ELETRÔNICO 

O objetivo desta norma é informar aos colaboradores da INSTITUTO INSTITUTO CEM quais são 

as atividades permitidas e proibidas quanto ao uso do correio eletrônico corporativo. O uso do 

correio eletrônico é para fins corporativos e relacionados às atividades do colaborador usuário 

dentro da instituição. A utilização desse serviço para fins pessoais é permitida desde que feita 

com bom senso, não prejudique a INSTITUTO INSTITUTO CEM e também não cause impacto no 

tráfego da rede. Acrescentamos que é proibido aos colaboradores o uso do correio eletrônico 

da INSTITUTO CEM: 

 enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se 

relacionadas a uso legítimo da instituição;  

 enviar mensagem por correio eletrônico pelo endereço de seu departamento 

ou usando o nome de usuário de outra pessoa ou endereço de correio 

eletrônico que não esteja autorizado a utilizar;  
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 enviar qualquer mensagem por meios eletrônicos que torne seu remetente 

e/ou a INSTITUTO INSTITUTO CEM ou suas unidades vulneráveis a ações civis ou 

criminais;  

 divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, 

documentos e afins sem autorização expressa e formal concedida pelo 

proprietário desse ativo de informação;  

 falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para esconder a 

identidade de remetentes e/ou destinatários, com o objetivo de evitar as 

punições previstas;  

 apagar mensagens pertinentes de correio eletrônico quando qualquer uma das 

unidades da INSTITUTO INSTITUTO CEM estiver sujeita a algum tipo de 

investigação.  

 produzir, transmitir ou divulgar mensagem que:  

 contenha qualquer ato ou forneça orientação que conflite ou contrarie 

os interesses da INSTITUTO CEM; 

 contenha ameaças eletrônicas, como: spam, mail bombing, vírus de 

computador; contenha arquivos com código executável (.exe, .com, 

.bat, .pif, .js, .vbs, .hta, .src,.cpl, .reg, .dll, .inf) ou qualquer outra 

extensão que represente um risco à segurança; 

 vise obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede; 

 vise interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por 

meio de qualquer método ilícito ou não autorizado; 

 vise burlar qualquer sistema de segurança; 

 vise vigiar secretamente ou assediar outro usuário; 

 vise acessar informações confidenciais sem explícita autorização do 

proprietário; vise acessar indevidamente informações que possam 

causar prejuízos a qualquer pessoa; 

 inclua imagens criptografadas ou de qualquer forma mascaradas; 

 contenha anexo(s) superior(es) a 15 MB para envio (interno e internet) 

e 15 MB para recebimento (internet) 
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 tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal;seja de caráter 

calunioso, difamatório, degradante, infame, ofensivo, violento, ameaçador, 

pornográfico entre outros; 

 contenha perseguição preconceituosa baseada em sexo, raça, incapacidade 

física ou mental ou outras situações protegidas; 

 tenha fins políticos locais ou do país (propaganda política); 

 inclua material protegido por direitos autorais sem a permissão do detentor dos 

direitos. 

 As mensagens de correio eletrônico sempre deverão incluir assinatura com o seguinte 

formato: 

 Nome do colaborador  

 Gerência ou departamento  

 Nome da empresa  

 Telefone(s)  

 Correio eletrônico  

 Internet 

 Todas as regras atuais visam basicamente o desenvolvimento de um comportamento 

eminentemente ético e profissional do uso da internet. Embora a conexão direta e 

permanente da rede corporativa da instituição com a internet ofereça um grande 

potencial de benefícios, ela abre a porta para riscos significativos para os ativos de 

informação. 

 Qualquer informação que é acessada, transmitida, recebida ou produzida na internet 

está sujeita a divulgação e auditoria. Portanto, a INSTITUTO CEM, em total 

conformidade legal, reserva-se o direito de monitorar e registrar todos os acessos a ela. 

 Os equipamentos, tecnologia e serviços fornecidos para o acesso à internet são de 

propriedade da instituição, que pode analisar e, se necessário, bloquear qualquer 

arquivo, site, correio eletrônico, domínio ou aplicação armazenados na rede/internet, 

estejam eles em disco local, na estação ou em áreas privadas da rede, visando assegurar 

o cumprimento de sua Política de Segurança da Informação. 

 A INSTITUTO CEM, ao monitorar a rede interna, pretende garantir a integridade dos 

dados e programas. Toda tentativa de alteração dos parâmetros de segurança, por 

qualquer colaborador, sem o devido credenciamento e a autorização para tal, será 
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julgada inadequada e os riscos relacionados serão informados ao colaborador e ao 

respectivo gestor. O uso de qualquer recurso para atividades ilícitas poderá acarretar 

as ações administrativas e as penalidades decorrentes de processos civil e criminal, 

sendo que nesses casos a instituição cooperará ativamente com as autoridades 

competentes. 

 A internet disponibilizada pela instituição aos seus colaboradores, independentemente 

de sua relação contratual, pode ser utilizada para fins pessoais, desde que não 

prejudique o andamento dos trabalhos nas unidades. 

 Como é do interesse da INSTITUTO INSTITUTO CEM que seus colaboradores estejam 

bem informados, o uso de sites de notícias ou de serviços, por exemplo, é aceitável, 

desde que não comprometa a banda da rede em horários estritamente comerciais, não 

perturbe o bom andamento dos trabalhos nem implique conflitos de interesse com os 

seus objetivos de negócio. 

 Somente os colaboradores que estão devidamente autorizados a falar em nome da 

INSTITUTO INSTITUTO CEM para os meios de comunicação poderão manifestar-se, seja 

por e-mail, entrevista on-line, podcast, seja por documento físico, entre outros. 

 Apenas os colaboradores autorizados pela instituição poderão copiar, captar, imprimir 

ou enviar imagens da tela para terceiros, devendo atender à norma interna de uso de 

imagens, à Lei de Direitos Autorais, à proteção da imagem garantida pela Constituição 

Federal e demais dispositivos legais. 

 É proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de informações da área 

administrativa em listas de discussão, sites ou comunidades de relacionamento, salas 

de bate-papo ou chat, comunicadores instantâneos ou qualquer outra tecnologia 

correlata que venha surgir na internet. 

 Os colaboradores com acesso à internet poderão fazer o download (baixa) somente de 

programas ligados diretamente às suas atividades na INSTITUTO INSTITUTO CEM e 

deverão providenciar o que for necessário para regularizar a licença e o registro desses 

programas, desde que autorizados pela Diretoria Administrativa. 

 O uso, a instalação, a cópia ou a distribuição não autorizada de softwares que tenham 

direitos autorais, marca registrada, ou patente na internet são expressamente 

proibidos. Qualquer software não autorizado baixado será excluído pela Diretoria 

Administrativa . 
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 Os colaboradores não poderão em hipótese alguma utilizar os recursos da INSTITUTO 

INSTITUTO CEM para fazer o download ou distribuição de software ou dados 

pirateados, atividade considerada delituosa de acordo com a legislação nacional. 

 O download e a utilização de programas de entretenimento, jogos ou músicas (em 

qualquer formato) poderão ser realizados por usuários que tenham atividades 

profissionais relacionadas a essas categorias. Para tal, grupos de segurança, cujos 

integrantes deverão ser definidos pelos respectivos gestores, precisam ser criados a fim 

de viabilizar esse acesso especial. Mediante solicitação e aprovação da área técnica 

responsável, o uso de jogos será passível de concessão, em regime de exceção, quando 

eles tiverem natureza intrínseca às atividades de cursos relacionados ao 

desenvolvimento de jogos. 

 Como regra geral, materiais de cunho sexual não poderão ser expostos, armazenados, 

distribuídos, editados, impressos ou gravados por meio de qualquer recurso. Caso seja 

necessário, grupos de segurança deverão ser criados para viabilizar esse perfil de 

usuário especial e seus integrantes definidos pelos respectivos gestores. 

 Colaboradores com acesso à internet não poderão efetuar upload (subida) de qualquer 

software licenciado à INSTITUTO INSTITUTO CEM ou de dados de sua propriedade aos 

seus parceiros e clientes, sem expressa autorização do responsável pelo software ou 

pelos dados. 

 Os colaboradores não poderão utilizar os recursos da INSTITUTO INSTITUTO CEM para 

deliberadamente propagar qualquer tipo de vírus, worm, cavalo de troia, spam, 

assédio, perturbação ou programas de controle de outros computadores. 

 O acesso a softwares peer-to-peer (Kazaa, BitTorrent e afins) não serão permitidos. Já 

os serviços de streaming (rádios on-line, canais de broadcast e afins) serão permitidos 

a grupos específicos. Porém, os serviços de comunicação instantânea (MSN, ICQ e afins) 

serão inicialmente disponibilizados aos usuários e poderão ser bloqueados caso a 

Diretoria Administrativa requisite formalmente à Gerencia de Sistemas. 

 Não é permitido acesso a sites de proxy. 

IDENTIFICAÇÃO 

 Os dispositivos de identificação e senhas protegem a identidade do colaborador 

usuário, evitando e prevenindo que uma pessoa se faça passar por outra perante à 

INSTITUTO INSTITUTO CEM e/ou terceiros. 
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 O uso dos dispositivos e/ou senhas de identificação de outra pessoa constitui crime 

tipificado no Código Penal Brasileiro (art. 307 – falsa identidade). 

 Tal norma visa estabelecer critérios de responsabilidade sobre o uso dos dispositivos 

de identificação e deverá ser aplicada a todos os colaboradores. 

 Todos os dispositivos de identificação utilizados na INSTITUTO CEM, como o número de 

registro do colaborador, o crachá, as identificações de acesso aos sistemas, os 

certificados e assinaturas digitais e os dados biométricos têm de estar associados a uma 

pessoa física e atrelados inequivocamente aos seus documentos oficiais reconhecidos 

pela legislação brasileira. 

 O usuário, vinculado a tais dispositivos identificadores, será responsável pelo seu uso 

correto perante a instituição e a legislação (cível e criminal). 

 Todo e qualquer dispositivo de identificação pessoal, portanto, não poderá ser 

compartilhado com outras pessoas em nenhuma hipótese. 

 Se existir login de uso compartilhado por mais de um colaborador, a responsabilidade 

perante a INSTITUTO INSTITUTO CEM e a legislação (cível e criminal) será dos usuários 

que dele se utilizarem. Somente se for identificado conhecimento ou solicitação da 

Diretoria Administrativa de uso compartilhado ele deverá ser responsabilizado. 

 É proibido o compartilhamento de login para funções de administração de sistemas. 

 O Departamento de Recursos Humanos da INSTITUTO INSTITUTO CEM é o responsável 

pela emissão e pelo controle dos documentos físicos de identidade dos colaboradores. 

 A Diretoria Administrativa responde pela criação da identidade lógica dos 

colaboradores na instituição, nos termos do Procedimento para Gerenciamento de 

Contas de Grupos e Usuários. 

 Devem ser distintamente identificados os visitantes, estagiários, empregados 

temporários, empregados regulares e prestadores de serviços, sejam eles pessoas 

físicas e/ou jurídicas. Ao realizar o primeiro acesso ao ambiente de rede local, o usuário 

deverá trocar imediatamente a sua senha conforme as orientações apresentadas. 

 Os usuários que não possuem perfil de administrador deverão ter senha de tamanho 

variável, possuindo no mínimo 6 (seis) caracteres alfanuméricos, utilizando caracteres 

especiais (@ # $ %) e variação entre caixa-alta e caixa-baixa (maiúsculo e minúsculo) 

sempre que possível. 
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 Já os usuários que possuem perfil de administrador ou acesso privilegiado deverão 

utilizar uma senha de no mínimo 10 (dez) caracteres, alfanumérica, utilizando 

caracteres especiais (@ # $ %) e variação de caixa-alta e caixa-baixa (maiúsculo e 

minúsculo) obrigatoriamente. 

 É de responsabilidade de cada usuário a memorização de sua própria senha, bem como 

a proteção e a guarda dos dispositivos de identificação que lhe forem designados. 

 As senhas não devem ser anotadas ou armazenadas em arquivos eletrônicos (Word, 

Excel, etc.), compreensíveis por linguagem humana (não criptografados); não devem 

ser baseadas em informações pessoais, como próprio nome, nome de familiares, data 

de nascimento, endereço, placa de veículo, nome da empresa, nome do departamento; 

e não devem ser constituídas de combinações óbvias de teclado, como “abcdefgh”, 

“87654321”, entre outras. 

 Após 3 (três) tentativas de acesso, a conta do usuário será bloqueada. Para o 

desbloqueio é necessário que o usuário entre em contato com a Diretoria 

Administrativa da INSTITUTO CEM. Deverá ser estabelecido um processo para a 

renovação de senha (confirmar a identidade). 

 Os usuários podem alterar a própria senha, e devem ser orientados a fazê-lo, caso 

suspeitem que terceiros obtiveram acesso indevido ao seu login/senha. 

 A periodicidade máxima para troca das senhas é 45 (quarenta e cinco) dias, não 

podendo ser repetidas as 3 (três) últimas senhas. Os sistemas críticos e sensíveis para 

a instituição e os 

 logins com privilégios administrativos devem exigir a troca de senhas a cada 30 dias. Os 

sistemas devem forçar a troca das senhas dentro desse prazo máximo. 

 Todos os acessos devem ser imediatamente bloqueados quando se tornarem 

desnecessários. Portanto, assim que algum usuário for demitido ou solicitar demissão, 

o Departamento de Recursos Humanos deverá imediatamente comunicar tal fato a 

Diretoria Administrativa, a fim de que essa providência seja tomada. A mesma conduta 

se aplica aos usuários cujo contrato ou prestação de serviços tenha se encerrado, bem 

como aos usuários de testes e outras situações similares. 

 Caso o colaborador esqueça sua senha, ele deverá requisitar formalmente a troca ou 

comparecer pessoalmente à área técnica responsável para cadastrar uma nova. 

COMPUTADORES E RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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 Os equipamentos disponíveis aos colaboradores são de propriedade da INSTITUTO 

CEM, cabendo a cada um utilizá-los e manuseá-los corretamente para as atividades de 

interesse da instituição, bem como cumprir as recomendações constantes nos 

procedimentos operacionais fornecidos pelas gerências responsáveis. 

 É proibido todo procedimento de manutenção física ou lógica, instalação, 

desinstalação, configuração ou modificação, sem o conhecimento prévio e o 

acompanhamento de um técnico da Diretoria Administrativa da INSTITUTO CEM, ou de 

quem este determinar. As gerências que necessitarem fazer testes deverão solicitá-los 

previamente à Diretoria Administrativa, ficando responsáveis jurídica e tecnicamente 

pelas ações realizadas. 

 Todas as atualizações e correções de segurança do sistema operacional ou aplicativos 

somente poderão ser feitas após a devida validação no respectivo ambiente de 

homologação, e depois de sua disponibilização pelo fabricante ou fornecedor. 

 Os sistemas e computadores devem ter versões do software antivírus instaladas, 

ativadas e atualizadas permanentemente. O usuário, em caso de suspeita de vírus ou 

problemas na funcionalidade, deverá acionar o departamento técnico responsável 

mediante registro de chamado no service desk. 

 A transferência e/ou a divulgação de qualquer software, programa ou instruções de 

computador para terceiros, por qualquer meio de transporte (físico ou lógico), somente 

poderá ser realizada com a devida identificação do solicitante, se verificada 

positivamente e estiver de acordo com a classificação de tal informação e com a real 

necessidade do destinatário. 

 Arquivos pessoais e/ou não pertinentes ao negócio da INSTITUTO INSTITUTO CEM 

(fotos, músicas, vídeos, etc..) não deverão ser copiados/movidos para os drives de rede, 

pois podem sobrecarregar o armazenamento nos servidores. Caso identificada a 

existência desses arquivos, eles poderão ser excluídos definitivamente por meio de 

comunicação prévia ao usuário. 

 Documentos imprescindíveis para as atividades dos colaboradores da instituição 

deverão ser salvos em drives de rede. Tais arquivos, se gravados apenas localmente nos 

computadores (por exemplo, no drive C:), não terão garantia de backup e poderão ser 

perdidos caso ocorra uma falha no computador, sendo, portanto, de responsabilidade 

do próprio usuário. 
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 Os colaboradores da INSTITUTO INSTITUTO CEM e/ou detentores de contas 

privilegiadas não devem executar nenhum tipo de comando ou programa que venha 

sobrecarregar os serviços existentes na rede corporativa sem a prévia solicitação e a 

autorização da Diretoria Administrativa . 

 No uso dos computadores, equipamentos e recursos de informática, algumas regras 

devem ser atendidas. 

 Todos os computadores de uso individual deverão ter senha de Bios para restringir o 

acesso de colaboradores não autorizados. Tais senhas serão definidas pela Diretoria 

Administrativa da INSTITUTO CEM, que terá acesso a elas para manutenção dos 

equipamentos.  

 Os colaboradores devem informar ao departamento técnico qualquer identificação de 

dispositivo estranho conectado ao seu computador.  

 É vedada a abertura ou o manuseio de computadores ou outros equipamentos de 

informática para qualquer tipo de reparo que não seja realizado por um técnico da 

Diretoria Administrativa da INSTITUTO INSTITUTO CEM ou por terceiros devidamente 

contratados para o serviço.  

 Todos os modems internos ou externos devem ser removidos ou desativados para 

impedir a invasão/evasão de informações, programas, vírus. Em alguns casos especiais, 

conforme regra específica, será considerada a possibilidade de uso para planos de 

contingência mediante a autorização da Diretoria Administrativa e da área de 

informática.  

 É expressamente proibido o consumo de alimentos, bebidas ou fumo na mesa de 

trabalho e próximo aos equipamentos.  

 O colaborador deverá manter a configuração do equipamento disponibilizado pela 

INSTITUTO CEM, seguindo os devidos controles de segurança exigidos pela Política de 

Segurança da Informação e pelas normas específicas da instituição, assumindo a 

responsabilidade como custo diante de informações.  

 Deverão ser protegidos por senha (bloqueados), nos termos previstos pela Norma de 

Autenticação, todos os terminais de computador e impressoras quando não estiverem 

sendo utilizados.  

 Todos os recursos tecnológicos adquiridos pela INSTITUTO INSTITUTO CEM devem ter 

imediatamente suas senhas padrões (default) alteradas.  
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 Os equipamentos deverão manter preservados, de modo seguro, os registros de 

eventos, constando identificação dos colaboradores, datas e horários de acesso.  

 Acrescentamos algumas situações em que é proibido o uso de computadores e recursos 

tecnológicos da INSTITUTO CEM: 

 Tentar ou obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede.  

 Burlar quaisquer sistemas de segurança.  

 Acessar informações confidenciais sem explícita autorização do proprietário.  

 Vigiar secretamente outrem por dispositivos eletrônicos ou softwares, como, 

por exemplo, analisadores de pacotes (sniffers).  

 Interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de 

qualquer método ilícito ou não autorizado.  

 Usar qualquer tipo de recurso tecnológico para cometer ou ser cúmplice de atos 

de violação, assédio sexual, perturbação, manipulação ou supressão de direitos 

autorais ou propriedades intelectuais sem a devida autorização legal do titular;  

 Hospedar pornografia, material racista ou qualquer outro que viole a legislação 

em vigor no país, a moral, os bons costumes e a ordem pública.  

 Utilizar software pirata, atividade considerada delituosa de acordo com a 

legislação nacional.  

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 A INSTITUTO INSTITUTO CEM deseja facilitar a mobilidade e o fluxo de informação entre 

seus colaboradores. Por isso, permite que eles usem equipamentos portáteis. 

 Quando se descreve “dispositivo móvel” entende-se qualquer equipamento eletrônico 

com atribuições de mobilidade de propriedade da instituição, ou aprovado e permitido 

por sua Diretoria Administrativa, como: notebooks, smartphones e pendrives. 

 Essa norma visa estabelecer critérios de manuseio, prevenção e responsabilidade sobre 

o uso de dispositivos móveis e deverá ser aplicada a todos os colaboradores que 

utilizem tais equipamentos. 

 A INSTITUTO CEM, na qualidade de proprietário dos equipamentos fornecidos, reserva-

se o direito de inspecioná-los a qualquer tempo, caso seja necessário realizar uma 

manutenção de segurança. 

 O colaborador, portanto, assume o compromisso de não utilizar, revelar ou divulgar a 

terceiros, de modo algum, direta ou indiretamente, em proveito próprio ou de 
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terceiros, qualquer informação, confidencial ou não, que tenha ou venha a ter 

conhecimento em razão de suas funções na INSTITUTO CEM, mesmo depois de 

terminado o vínculo contratual mantido com a instituição. 

 Todo colaborador deverá realizar periodicamente cópia de segurança (backup) dos 

dados de seu dispositivo móvel. Deverá, também, manter estes backups separados de 

seu dispositivo móvel, ou seja, não carregá-los juntos. 

 O suporte técnico aos dispositivos móveis de propriedade da INSTITUTO INSTITUTO 

CEM e aos seus usuários deverá seguir o mesmo fluxo de suporte contratado pela 

instituição. 

 Todo colaborador deverá utilizar senhas de bloqueio automático para seu dispositivo 

móvel. 

 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a alteração da configuração dos sistemas 

operacionais dos equipamentos, em especial os referentes à segurança e à geração de 

logs, sem a devida comunicação e a autorização da área responsável e sem a condução, 

auxílio ou presença de um técnico de informática  designado pela Diretoria 

Administrativa . 

 O colaborador deverá responsabilizar-se em não manter ou utilizar quaisquer 

programas e/ou aplicativos que não tenham sido instalados ou autorizados por um 

técnico da Diretoria Administrativa da INSTITUTO CEM. 

 A reprodução não autorizada dos softwares instalados nos dispositivos móveis 

fornecidos pela instituição constituirá uso indevido do equipamento e infração legal 

aos direitos autorais do fabricante. 

 permitido o uso de rede banda larga de locais conhecidos pelo colaborador como: sua 

casa, hotéis, fornecedores e clientes.  

 responsabilidade do colaborador, no caso de furto ou roubo de um dispositivo móvel 

fornecido pela INSTITUTO CEM, notificar imediatamente a Diretoria Administrativa . 

Também deverá procurar a ajuda das autoridades policiais registrando, assim que 

possível, um boletim de ocorrência (BO).  

 O colaborador deverá estar ciente de que o uso indevido do dispositivo móvel 

caracterizará a assunção de todos os riscos da sua má utilização, sendo o único 

responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, presentes ou futuros, que venha 

causar a INSTITUTO INSTITUTO CEM e/ou a terceiros. 
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 O colaborador que deseje utilizar equipamentos portáteis particulares ou adquirir 

acessórios e posteriormente conectá-los à rede da INSTITUTO INSTITUTO CEM deverá 

submeter previamente tais equipamentos ao processo de autorização da Diretoria 

Administrativa . 

 Equipamentos portáteis, como smart phones, palmtops, pen drives e players de 

qualquer espécie, quando não fornecidos ao colaborador pela instituição, não serão 

validados para uso e conexão em sua rede corporativa. 

BACKUP 

 Todos os backups devem ser automatizados por sistemas de agendamento automatizado 

para que sejam preferencialmente executados fora do horário comercial, nas chamadas 

“janelas de backup” – períodos em que não há nenhum ou pouco acesso de usuários ou 

processos automatizados aos sistemas de informática.Os colaboradores responsáveis pela 

gestão dos sistemas de backup deverão realizar pesquisas frequentes para identificar 

atualizações de correção, novas versões do produto, ciclo de vida (quando o software não 

terá mais garantia do fabricante), sugestões de melhorias, entre outros.As mídias de backup 

(como DAT, DLT, LTO, DVD, CD e outros) devem ser acondicionadas em local seco, 

climatizado, seguro (de preferência em cofres corta-fogo segundo as normas da ABNT). As 

fitas e discos de backup devem ser devidamente identificadas, inclusive quando for 

necessário efetuar alterações de nome, e de preferência com etiquetas não manuscritas, 

dando uma conotação mais organizada e profissional. 

 O tempo de vida e uso das mídias de backup deve ser monitorado e controlado pelos 

responsáveis, com o objetivo de excluir mídias que possam apresentar riscos de gravação 

ou de restauração decorrentes do uso prolongado, além do prazo recomendado pelo 

fabricante. 

 É necessária a previsão, em orçamento anual, da renovação das mídias em razão de seu 

desgaste natural, bem como deverá ser mantido um estoque constante das mídias para 

qualquer uso emergencial. 

 Mídias que apresentam erros devem primeiramente ser formatadas e testadas. Caso o erro 

persista, deverão ser inutilizadas. 

 É necessário que seja realizado, periodicamente, o dispositivo de limpeza nas unidades de 

backup. 
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 As mídias de backups históricos ou especiais deverão ser armazenadas em instalações 

seguras, preferencialmente com estrutura de sala-cofre, distante no mínimo 5 quilômetros 

da INSTITUTO CEM. 

 Os backups imprescindíveis, críticos, para o bom funcionamento dos negócios da 

INSTITUTO CEM, exigem uma regra de retenção especial,  seguindo assim as determinações 

fiscais e legais existentes no país. 

 Na situação de erro de backup e/ou restore é necessário que ele seja feito logo no primeiro 

horário disponível, assim que o responsável tenha identificado e solucionado o problema. 

 Caso seja extremamente negativo o impacto da lentidão dos sistemas derivados desse 

backup, eles deverão ser autorizados apenas mediante justificativa de necessidade. 

 Quaisquer atrasos na execução de backup ou restore deverão ser justificados formalmente 

pelos responsáveis . 

 Testes de restauração (restore) de backup devem ser executados por seus responsáveis, 

nos termos dos procedimentos específicos, aproximadamente a cada 30 ou 60 dias, de 

acordo com a criticidade do backup. 

 Por se tratar de uma simulação, o executor deve restaurar os arquivos em local diferente 

do original, para que assim não sobreponha os arquivos válidos. 

 Para formalizar a execução de backups, deverá ser preenchido a planílha de controle de 

backup pelos responsáveis e auditado pela Gerencia da Qualidade 

 Os colaboradores responsáveis descritos nos devidos procedimentos e na planilha de 

responsabilidade poderão delegar a um custo diante a tarefa operacional quando, por 

motivos de força maior, não puderem operacionalizar. Contudo, o custo diante não poderá 

se eximir da responsabilidade do processo. 

 Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da 

cultura interna da INSTITUTO CEM. Ou seja, qualquer incidente de segurança subtende-

se como alguém agindo contra a ética e os bons costumes regidos pela instituição. 

 

BACKUP Data da verificação 

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Verificação dos Logs     

Banco SqlServer em     
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Planilha de controle de backup semanal 

SIGLAS 

PSI: Política de Segurança da Informação 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8. RDC nº 34 de 11 de junho de 2014 /Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

9. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 
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DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

a. Ensino, pesquisa e extensão .....................................................................................................................  
b. Recursos humanos  .....................................................................................................................................  
c. Sistemática de qualificação de rh .............................................................................................................  
d. critérios de remuneração..............................................................................................................................  

 

 

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE TRABALHO  

2: ÁREA DE ATIVIDADE – ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE: 

A) IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS:  

FLUXOS OPERACIONAIS 

DA PROPOSTA 

Os elementos fundamentais estratégicos para o fluxo de pacientes nos ambientes hospitalares 

se baseam em: O primeiro é, talvez, mais importante princípio estratégico da gestão de fluxo de 

pacientes neste hospital será iniciar a reorganização da cultura favorável à ruptura dos silos 

existentes dentro da organização, sendo criada uma área matricialmente focada a ter uma visão 

de todo o sistema, em vez de uma visão departamental, segmentada e limitada, além da 

constituição de uma equipe especificamente coordenada e treinada, composta por um líder 

enfermeiro com suporte administrativo, recebendo treinamentos para o gerenciamento 

logístico de altos volumes de pacientes e para a gestão da relação entre capacidade e demanda 

por leitos. 

Em seguida, busca-se desenvolver uma análise estatística aprofundada para determinar as 

oportunidades de melhoria no fluxo de pacientes no hospital, sendo, então, realizada a 

construção de um arcabouço voltado ao entendimento operacional, permitindo o planejamento 

preciso de recursos para atingir níveis de serviços exigidos.  

Para abordar as questões específicas de fluxo de pacientes no hospital, utilizaremos a 

metodologia de estudo e controle da variabilidade que, em sua essência que envolve identificar 

a variabilidade das etapas do processo de prestação de cuidados, assumindo o desafio e 

ajustando a capacidade em tempo hábil para atender a demanda dentro do tempo oportuno 
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para a condição clínica do paciente e de forma eficiente.  

 FLUXO OPERACIONAL NAS ÁREAS INTERNAS 

a) Criticas = São aquelas onde há maior reunião de pacientes graves (baixa resistência) 

e/ou maior número de procedimentos invasivos e, portanto, maior possibilidade de 

infecções.Essas  áreas  são  restritas  aos  funcionários  (Centro Cirúrgico;Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI); Laboratórios;Banco de Sangue; Lavanderia (área suja). 

b)  Semi-criticas = São aquelas onde os pacientes se encontram internados, mas com risco 

de transmissão de infecção, embora o risco menor  (Apartamentos e Enfermarias; 

Isolamentos na UTI e Observação; Ambulatórios;Pronto Atendimento de forma geral; Salas 

de pequenas cirurgias; Sala de Curativos;Sala de procedimentos; Sala de Exames; Banheiros). 

c) Critica = As  áreas hospitalares  onde  não  há  risco  de  transmissão  de  infecção (Diretoria; 

Departamento Financeiro; Coordenação de Ensino e Pesquisa; Departamento 

Pessoal;Recepções;Serviços de apoio: CCIH, Comissão de Prontuário, etc.; Setores 

Administrativos em geral etc.) 

 FLUXO OPERACIONAL NAS ÁREAS EXTERNAS 

O fluxo de pessoas nas área externas do hospital será monitorada e orientada pelo pessoal 

de portaria e vigilância, com acesso via rádio e/ou telefone para a polícia local, em caso de 

necessidade. 

Entendemos que a recepção do usuário é fase crítica no atendimento hospitalar, e assim, 

o critério de acolhimento do usuário será através do protocolo de Manchester, para classificar 

o risco. 
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https://passevip.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Escala-Protocolo-de-Manchester-

1013x1024-1013x1024.jpg 

Fluxo de entrada do paciente  

a) O paciente chega a unidade e dirige-se à recepção; 

b) O Auxiliar Administrativo da recepção preenche o cadastro dos dados do paciente no 

sistema, imprime o documento, entrega ao paciente/acompanhante e solicita que o paciente 

se dirija ao Acolhimento; 

c) O  enfermeiro preenche o  Histórico  de Enfermagem  e o  Diagnóstico  de Enfermagem 

(Classificação de Risco); 

 A classificação de risco é baseada: 

Situação/Queixa/ Duração (QPD); 

 Breve histórico (relatado pelo paciente, familiar ou testemunhas); Uso 

de medicações; 

 Verificação de sinais vitais; 

 Exame físico sumário: sinais objetivos; 

 Verificação da glicemia e eletrocardiograma (se necessário).  
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O paciente com atendimento pré-hospitalar fixo ou móvel (SAMU, outras Instituições de 

Saúde etc.), poderá ser encaminhado, conforme avaliação médica/paramédica, sem 

necessidade de passar pelo Acolhimento. 

O enfermeiro encaminha os pacientes de acordo com o grau de urgência de conduta 

terapêutica:  

 Área Vermelha, Área Azul (pacientes de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia, 

Pediatria, Neurologia, Cardiologia etc.); 

 O médico registra o histórico da doença; 

 O médico registra a hipótese diagnóstica; 

 O médico solicita exames quando necessário; 

 O médico estabelece a conduta médica; 

 O enfermeiro evolui o paciente, cronograma as medicações e presta cuidados de 

enfermagem; 

 O médico reavalia o paciente e, se for o caso, concede alta. 

Os pacientes estabilizados na área vermelha necessitam de suporte intensivo médico e de 

enfermagem e portanto serão encaminhados para a Área Amarela até a transferência para a 

UTI ou Centro Cirúrgico. 

Os pacientes que já foram acolhidos na área azul, e necessitam de observação por um 

período superior a 12 horas são encaminhados para a Área Verde. 

a) encaminhamentos possíveis do paciente: 

 Liberação com prescrição e orientação. 

 Observação: até 24 horas unidade de emergência/urgência. 

 Internação. 

Fluxo operacional nas áreas internas críticas  

  

 São aquelas onde há maior reunião de pacientes graves (baixa resistência) e/ou maior número 

de procedimentos invasivos e, portanto, maior possibilidade de infecções.  

 Essas áreas são restritas aos funcionários que nelas desempenham suas atividades diárias e a 
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pacientes sob tratamento.  

  São elas:  

Centro Cirúrgico, Laboratórios, Agência Transfusional, Lavanderia (área suja).   

  

Fluxo operacional nas áreas internas semi-críticas  

   

  

  

 São aquelas onde os pacientes se encontram internados, mas com risco de transmissão de 

infecção, embora o risco seja menor do que nas áreas críticas:  

 Apartamentos e Enfermarias, Isolamentos na UTI e Observação, Ambulatórios, Pronto 

Atendimento de forma geral, Salas de pequenas cirurgias, Sala de Curativos, Sala de 

procedimentos, Sala de Exames, Banheiros.  

  

Fluxo operacional nas áreas internas não críticas  

  

As áreas hospitalares onde não há risco de transmissão de infecção, em princípio são todas as 

demais não listadas anteriormente. Exemplos:  

 Diretoria, Departamento Financeiro, Coordenação de Ensino Pesquisa,Departamento Pessoal, 

Recepções, Serviços de apoio como:  CCIH, Comissão de Prontuário, etc.. Setores 

Administrativos em geral etc.  

  

Fluxo operacional nas áreas externas  

  

 O fluxo de pessoas nas áreas externas do hospital será monitorada e orientada pelo pessoal de 

portaria e vigilância, com acesso via rádio e/ou telefone para a polícia local, em caso de 

necessidade.  

 Entendemos que a recepção do usuário é fase crítica no atendimento hospitalar, e assim, o 

critério de acolhimento do usuário será através do protocolo de Manchester.  

 Por isso, cabe a apresentação resumida do processo de acolhimento, o qual será detalhado 
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oportunamente, adiante.  

FLUXOS PARA REGISTRO E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS E  ADMINISTRATIVOS  

 DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA: 

Será utilizado Registro no setor de Protocolo Geral. 

O setor de protocolo geral será o setor responsável pelo registro de todos os documentos 

externos que chegarem a unidade que encaminhará ao setor ou destinatário informado no 

documento. 

A entrega do documento será devidamente registrada através de protocolo no registro de 

protocolo de documentos externos constando os Seguintes dados:Data Recebimento; 

Destinatário; Remetente;Data de Entrega Assinatura do Recebedor. 

DOCUMENTOS DE ORIGEM INTERNA: 

Os documentos de origem interna devem ser entregues ao setor/destinatário com o devido 

registro no Registro de Protocolo de Documentos Internos. 

Os  dados  que  devem  constar  neste  protocolo  devem  ser  os  mesmos  do Registro de 

Protocolo de Documentos Externos retro. 

OBS: Quanto aos documentos que se referem ao paciente, o Código de Ética Médica prevê 

o sigilo das informações e documentos pertinentes ao paciente, com referência aos 

procedimentos realizados enquanto usuários das Instituições de Saúde. 

Estes documentos confidenciais retro mencionados serão mantidos nos prontuários dos 

pacientes e estarão disponíveis para consultas, somente para pessoal autorizado, durante a 

estadia do paciente na instituição. 

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS 

A qualidade dos serviços da CME está vinculada ao controle eficiente de infecções.  

Para atingir esse objetivo, deve ser observado: Estrutura física adequada; Equipamentos 

adequados e operacionais; Materiais adequados; Segregação de profissionais que trabalham na 

área suja e na área limpa; Normas claras e rígidas para o funcionamento da CME; Capacitação 

e supervisão contínua dos funcionários da CME; Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva 
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eficientes na CME; Acesso restrito aos funcionários da CME, sempre devidamente 

paramentados; 

O fluxo dos materiais na CME deve ser contínuo e unidirecional evitando o cruzamento 

de artigos sujos com os limpos e esterilizados; 

Evitar que o colaborador escalado para a área contaminada transite pelas áreas limpas 

e vice-versa. 

Atualização permanente quanto às normas e recomendações da Anvisa e demais entes 

públicos e privados que tenham ingerência ou contribuições para melhorar o efetivo e 

adequado funcionamento da CME. 

 As informações para o funcionamento dos processos do SAME são providas por diversos setores 

do hospital, entre eles:  

a) Núcleo de Informática: mantendo e adaptando o SISTEMA PACIENTE de  

informações sobre os usuários de nossos serviços  

b) Serviço Social: realização da Pesquisa de Satisfação, monitoramento e  

orientação de acompanhantes e familiares  

c) Enfermarias: informações constantes sobre a movimentação de pacientes,  

Censo Hospitalar Diário com fechamento à 0h  

d) Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos  

e) Profissionais de saúde: através das anotações nos Prontuários, sempre buscando a clareza e 

completude de informações principalmente em: Folhas de Anamneses, Evoluções, Prescrições, 

Relatórios de Altas e Declarações de Óbito.  

  

f) Serviços especializados (Diagnóstico por Imagem, Laboratório, Farmácia, Nutrição,etc. através 

do preenchimento dos respectivos relatórios e/ou laudos.  

  

AMBULATÓRIOS  

 O usuário ao marcar consulta é encaminhado ao Arquivo para a abertura do seu prontuário. O 

prontuário é, então, encaminhado à Clínica que irá atender o usuário e após a consulta o 
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documento volta ao Arquivo.  

 Para retirar um prontuário do arquivo é necessário que o setor Marcação de Consulta mande 

uma listagem em ordem numérica, com o destino dos documentos e com 48 horas de 

antecedência. A documentação volta para o arquivo no mesmo dia. Os médicos poderão retirar 

os prontuários preenchendo uma ficha de solicitação de prontuário. Existirá também uma rotina 

de anexação de documentos ao prontuário feito a partir de uma ficha de solicitação para 

arquivar documentos.  

 Quando um prontuário é retirado das prateleiras é colocado em seu lugar uma espécie de guia-

fora, uma capa de prontuário com o nome do Setor para onde o documento foi encaminhado.  

  

INTERNAÇÃO  

  

 Durante o atendimento no Serviço de Emergência e quando indicado internamento, a Central 

de Internação do Hospital deverá proceder a abertura do Prontuário.  

 O prontuário pode tramitar por vários setores até o fim do tratamento do paciente, quando 

então é enviado para o setor de fatura, que irá levantar os gastos do tratamento e o devolverá 

ao arquivo.  

 Os profissionais da equipe de saúde que necessitarem consultar algum prontuário deverão 

preencher uma ficha de solicitação de prontuário. A consulta deve ser feita no próprio Hospital 

e fica proibida a circulação do prontuário fora do Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos - HUTRINNo caso do atendimento do usuário nos serviços 

ambulatoriais sem o prontuário, existirá também uma rotina de anexação de documentos ao 

prontuário feito a partir de uma ficha de solicitação para arquivar documentos.  

  

COMPOSIÇÃO E PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO  

  

 FICHA DE INTERNAÇÃO  

  

 É preenchida de acordo com as informações colhidas com o paciente e/ou acompanhante. 

Deverá ser apresentado documento de identificação do paciente e Cartão de Matrícula e 
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Freqüência do mesmo.  

  

 ANAMNESE MÉDICA  

A mesma pode ser feita na Folha de Evolução Médica ou em impresso específico com dados do 

exame físico completo, sinais vitais, sinais e sintomas da enfermidade atual, história pregressa 

do paciente, antecedentes familiares, hipótese diagnóstica e outras informações que o médico 

julgar necessárias.  

  

 FOLHA DE EVOLUÇÃO MÉDICA  

A mesma deverá ser, no mínimo, diária e legível. Deve apresentar o estado atual do paciente ( 

evolução ou involução ), relatório de procedimentos cirúrgicos e outros.  

  

 PRESCRIÇÃO MÉDICA  

  

  Deve ser no mínimo, diária. Os itens devem ser escritos diariamente, indicando:  

- Nome do medicamento.  

- Apresentação.  

- Dosagem.  

- Via de administração.  

- Posologia.  

A prescrição médica deve conter o nome do paciente, nº de registro, data e assinatura do médico 

que a realizou.  

 A enfermeira, responsável pela unidade de internação, deverá fazer no impresso de prescrição 

médica o aprazamento (horários da medicação), diariamente.  

  

 DIAGNÓSTICO MÉDICO  

  

  Durante o tempo em que o paciente permanecer internado, o médico deverá definir o 

seu diagnóstico (diagnóstico definitivo) e registra - lo no prontuário.  
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 HISTÓRICO DE ENFERMAGEM  

  

 É o processo de coleta de dados que subsidia a análise do estado de saúde de um paciente. A 

coleta de dados de enfermagem é a avaliação de sinais e sintomas físicos do paciente, da história 

médica, social e cultural e de fatores físicos e psicológicos do ambiente. O enfermeiro deverá 

preencher este impresso na admissão do paciente na unidade.  

  

 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM  

  

 É um julgamento das reações de um individuo, família ou comunidade à problemas reais ou 

potenciais de saúde ou processo da vida. A formulação do diagnóstico de enfermagem é 

baseada na identificação das necessidades do paciente, uma vez que os dados contidos no 

histórico começam a revelar os problemas de enfermagem.  

  

 PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM  

  

A prescrição de enfermagem é a etapa do processo de enfermagem em que o profissional decide 

de que forma serão implementadas as condutas, fundamentadas a partir do(s) diagnóstico(s) 

previamente definidos, com o objetivo de estabelecer uma assistência individualizada e de 

qualidade, bem como consiste na implementação do plano assistencial.  

  

  

 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM  

  

 É o registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. A fonte primária 

de dados para compor uma evolução de enfermagem é o paciente,todavia, a enfermeira 

também deve entrevistar os familiares, pois o registro e relato no processo de admissão são de 

fundamental importância para elaborar o plano de cuidados e para comparar as evoluções 

durante o tempo de internamento do paciente. Deve ser feito pelo enfermeiro com data, 

horário, assinatura e COREN.  
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 OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM  

  

A finalidade da anotação de enfermagem é, fornecer informações a respeito da assistência 

prestada, de modo a assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, 

garantindo a continuidade das informações nas 24 horas. Deve conter o COREN do enfermeiro 

ou auxiliar ou técnico de enfermagem que efetuou o registro.  

  

 RELATÓRIO DE ALTA  

  

O mesmo é preenchido no momento da alta do paciente. Deverá conter: a identificação do 

paciente, nº de registro, data de admissão e alta, história da admissão, diagnóstico definitivo, 

resultados dos exames laboratoriais e outros, condições de alta, data e assinatura do médico 

responsável.  

  

Observações:  

- Casos cirúrgicos: além dos impressos normais, o prontuário deverá  

conter: ficha operatória, débito do centro cirúrgico e ficha de anestesia.  

- Exames complementares: todos os resultados dos exames solicitados  

deverão estar anexados ao prontuário.  

- Registro Clínico Social: este deverá ser feito antes da admissão do  

paciente, onde são coletadas informações do paciente e do responsável pelo mesmo e em 

especial número da identidade e residência com ponto de referência  

  

FLUXO PARA REGISTRO DO SAME  

  

As informações para o SAME são providas por diversos setores do hospital:  

• Informática: através do SISTEMA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR que proverá informações 

sobre os registros nos prontuários eletrônicos dos usuários de nossos serviços.  

• Serviço Social: Pesquisa de Satisfação, monitoramento e orientação de acompanhantes e 

familiares.  
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• Enfermarias: informações sobre a movimentação de pacientes, Censo Hospitalar Diário com 

fechamento às 24h.  

• Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos.  

• Prontuário Físico: através das anotações nos Prontuários, visando complementar/esclarecer 

eventuais omissões do prontuário eletrônico, como por exemplo: Folhas de Anamneses, 

Evoluções, Prescrições, Relatórios de Altas e Declarações de Óbito etc..  

• Serviços especializados (SADT, Farmácia, Nutrição, etc.) através do preenchimento dos 

respectivos relatórios e/ou laudos.  

  

  

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS  

  

 É determinado pela RDC n° 307 de 14/11/02, que implantaremos. A legislação indica que deve 

existir uma CME quando houver centro cirúrgico, hemodinâmica, emergência de alta 

complexidade e urgência. A CME deverá ser dividida em no mínimo 03 (três) áreas: 

descontaminação, empacotamento e esterilização/estocagem.  

  

  

  

  

 Descontaminação  

 Deverá existir uma barreira física. O fluxo será unidirecional, evitando-se o cruzamento de 

materiais e não estéreis. A área de estocagem deverá ter acesso limitado de pessoas.     

 De acordo com a RDC n° 50 (ANVISA, 2.004), as atribuições e atividades da prestação de serviço 

de apoio técnico desta unidade, são:  

  

Área de lavagem e descontaminação:  

- Receber, conferir e anotar a quantidade e espécie do material recebido.  

- Desinfetar e separar os materiais.  

- Verificar o estado de conservação do material.  

- Proceder a limpeza do material.  
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- Encaminhar o material para a área de preparo.  

  

Área de preparo de materiais:  

- Revisar e selecionar os materiais, verificando suas condições de conservação e limpeza  

- Preparar, empacotar ou acondicionar os materiais e roupas a serem esterilizados  

- Encaminhar o material para esterilização devidamente identificado.  

  

Área de esterilização:  

- Executar o processo de esterilização nas autoclaves, conforme instrução do fabricante.  

- Observar os cuidados necessários com o carregamento e descarregamento das autoclaves.  

- Fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados. - Manter junto com o 

serviço de manutenção, os equipamentos em bom estado de conservação e uso.  

  

Área de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizados:  

- Estocar o material esterilizado  

- Proceder à distribuição do material às unidades - Registrar a saída do material.  

  

De acordo com a mesma RDC n° 50, os processos desenvolvidos serão:  

• Limpeza, que consiste na remoção da sujidade visível – orgânica e inorgânica – mediante o uso 

da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigos e superfícies. Se um 

artigo não for adequadamente limpo, isto dificultará os processos de desinfecção e de 

esterilização. As limpezas automatizadas, realizadas através das lavadoras termo 

desinfectadoras, que utilizam jatos de água quente e fria, realizando enxágue e drenagem 

automatizada, a maioria, com o auxílio dos detergentes enzimáticos, possui a vantagem de 

garantir um padrão de limpeza e enxágue dos artigos processados em série, diminuem a 

exposição dos profissionais aos riscos ocupacionais de origem biológica, que podem ser 

decorrentes dos acidentes com materiais perfuro cortantes. As lavadoras ultrassônicas, que 

removem as sujidades das superfícies dos artigos pelo processo de cavitação, são outro tipo de 

lavadora para complementar a limpeza dos artigos com lumens.  
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• Descontaminação, que é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de 

artigos e superfícies.  

  

• Desinfecção, que é o processo de eliminação e destruição de microorganismos, patogênicos ou 

não, em sua forma vegetativa, que estejam presentes nos artigos e objetos inanimados, 

mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos, chamados de desinfetantes ou germicidas, 

capazes de destruir esses agentes em um intervalo de tempo operacional de 10 a 30 minutos. 

Alguns princípios químicos ativos desinfetantes têm ação esporicida, porém o tempo de contato 

preconizado para a desinfecção não garante a eliminação de todos os esporos. São usados os 

seguintes princípios ativos permitidos como desinfetantes pelo Ministério da Saúde: aldeídos, 

compostos fenólicos, ácido paracético.  

  

• Preparo: as embalagens utilizadas para o acondicionamento dos materiais determinam sua vida 

útil, mantêm o conteúdo estéril após o reprocessamento e garante a integridade do material.  

  

• Esterilização, que é o processo de destruição de todos os microorganismos, a tal ponto que não 

seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão. Um artigo é considerado 

estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos microorganismos que o contaminavam é 

menor do que 1 em 1.000.000. Nos estabelecimentos de saúde, os métodos de esterilização 

disponíveis para processamento de artigos no seu dia a dia são o calor, sob a forma úmida e 

seca, e os agentes químicos sob a forma líquida, gasosa e plasma.  

  

 Processos Físicos:  

- Calor Seco, que é um processo realizado pelo calor seco em estufas elétricas. De acordo com 

Moura (1.990), a estufa, da forma como é utilizada nas instituições brasileiras, não se mostra 

confiável, uma vez que, em seu interior, encontram-se temperaturas diferentes das registradas 

no termômetro. O centro da câmara apresenta “pontos frios”, nos quais a autora constatou, por 

meio de testes biológicos, a presença de formas esporuladas. Dessa maneira, é necessário 

manter espaço suficiente entre os artigos e, no caso do processamento de instrumental 

cirúrgico, no máximo, em torno de 30 peças. Contudo, a SOBECC recomenda abolir o uso da 

esterilização por calor seco. (Práticas Recomendadas – SOBECC - Sociedade Brasileira de 
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Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – 

4ª edição – 2.007, pág. 78).  

- Vapor saturado sob pressão, que é um processo que está relacionado com o mecanismo de calor 

latente e o contato direto com o vapor, promovendo a coagulação das proteínas, ocorrendo 

uma troca de calor entre o meio e o objeto a ser esterilizado. Existe uma constante busca por 

modelos de autoclaves que permitam a máxima remoção do ar, com câmaras de auto-vácuo 

totalmente automatizadas. Entretanto, esses equipamentos sofisticados necessitam de 

profissionais qualificados, pois estes são, e continuarão sendo, o fator de maior importância na 

segurança do processo de esterilização.  

  

- Autoclavagem Pré-vácuo, que é um processo, que por meio da bomba de vácuo contida no 

equipamento, podendo ter um, três ou cinco ciclos pulsáteis, o ar é removido dos pacotes e da 

câmara interna, permitindo uma dispersão e penetração uniforme e mais rápida do vapor em 

todos os pacotes que contém a respectiva carga. Após a esterilização, a bomba a vácuo faz a 

sucção do vapor e da umidade interna da carga, tornando a secagem mais rápida e completando 

o ciclo.  

Observação: todos os materiais submetidos à esterilização a vapor, só serão liberados após 

checklist realizada pelo auxiliar de enfermagem da área.  

  

 Processos Químicos e Físico-químicos: esterilizantes químicos cujos princípios ativos são 

autorizados pela Portaria n° 930/92 do Ministério da Saúde que são os aldeídos, o ácido 

peracético e outros, desde que atendam a legislação específica. O peróxido de hidrogênio (na 

forma gás plasma) e o óxido de etileno são processos físico-químicos gasosos automatizados em 

baixa pressão.  

  

Validação dos processos de esterilização de artigos, que é o procedimento documentado para a 

obtenção de registro e interpretação de resultados desejados para o estabelecimento de um 

processo, que deve consistente e fornecer produtos cumprindo especificações 

predeterminadas. A validação da esterilização precisa confirmar que a letalidade do ciclo seja 

suficiente para garantir uma probabilidade de sobrevida microbiana.  
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Controles que realizaremos para checagem do processo de esterilização:  

  

- Testes Químicos: podem indicar uma falha em potencial no processo de esterilização por meio 

da mudança de sua coloração. Teste Bowie e Dick são realizados diariamente no primeiro ciclo 

de esterilização em autoclave fria, auto-vácuo, com câmara fria e vazia.  

  

- Testes Biológicos: são os únicos que consideram todos os parâmetros de esterilização. A 

esterilização monitorada por indicadores biológicos utilizam monitores e parâmetros críticos, 

tais como temperatura, pressão e tempo de exposição e, cuja leitura é realizada em incubadora 

com método de fluorescência, obtendo resultado para liberação dos testes em três horas, 

trazendo maior segurança na liberação dos materiais. Os produtos são liberados quando os 

indicadores revelarem resultados negativos.  

  

Controle que implementaremos para a qualidade do ar:  

  

Na área de lavagem e descontaminação, o sistema de ventilação será realizado por exaustão 

com pressão negativa de forma a evitar a disseminação dos microorganismos para as demais 

áreas. Nas áreas de preparo, esterilização, armazenagem e distribuição serão utilizadas o 

sistema de ar-condicionado, com pressão positiva e controle de temperatura e umidade.  

  

Embalagem. Serão utilizados os seguintes materiais:  

- tecido de algodão.  

- papel grau cirúrgico.  

- papel crepado..  

  

Manutenção:   

 Serão estabelecidos protocolos de manutenção preventiva, de acordo com a recomendação do 

fabricante dos equipamentos e em conjunto com a área de Engenharia e Manutenção do 

Hospital. O processo de validação das autoclaves será realizado anualmente por firma 

terceirizada. Observamos que o fluxo unidirecional dos materiais obedece aos padrões técnicos 

vigentes da RDC n° 50, sendo a manutenção dos mesmos a indicação do nosso processo de 
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gestão.  

  

 FLUXOGRAMA DA CME  

  

  

Expurgo   Preparo de material e carga da Retirada de material da autoclave  

autoclave   e guarda do material estéril   

ÁREA SUJA  ÁREA LIMPA   ÁREA ESTÉRIL   

  

    

  

Fluxo unidirecional com barreira 

física entre as áreas   

  

  

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS  

  

 O processamento da roupa consiste em todos os passos requeridos para a coleta, transporte e 

separação da roupa suja, bem como aqueles relacionados ao processo de lavagem, secagem, 

calandragem, armazenagem e distribuição.  

 O acondicionamento da roupa suja na unidade geradora tem como objetivo guardar a roupa 

em local adequado, imediatamente após o uso, até o recolhimento e transporte para a 

lavanderia visando à proteção da equipe de saúde e dos pacientes.  Os sacos dos hampers devem 

ser de uso único, com cor diferente dos sacos de resíduos para evitar destinos errados de ambos. 

Na retirada da roupa suja da unidade geradora (onde foram utilizadas) deve haver o mínimo de 

agitação e manuseio, observando-se as precauções padrão independente da  sua origem ou do 

paciente que a usou. Isso ajuda a prevenir acidentes e dispersão de microrganismos para o 

ambiente, trabalhadores e pacientes.  

   

 COLETA DA ROUPA SUJA NA UNIDADE GERADORA E TRANSPORTE:  
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O acondicionamento e guarda da roupa suja na unidade geradora deve ocorrer em local 

adequado, imediatamente após o uso, até o recolhimento e transporte para a lavanderia, 

visando a proteção dos colaboradores e dos pacientes.  

 Os sacos dos hampers devem ser de uso único, com cor diferente dos sacos de resíduos.  

 A retirada da roupa suja da unidade geradora deve ocorrer com o mínimo de manuseio, 

observando-se as precauções padronizadas. Isso ajuda a prevenir acidentes e dispersão de 

microrganismos para o ambiente, colaboradores e pacientes.  

 O funcionário que realiza a coleta e o transporte deve estar devidamente paramentado com 

todos os EPI indicados para tal atividade  (capote, bota, gorro, máscara, óculos e luvas).  

 A coleta deve ser realizada no próprio saco do hamper, em horários preestabelecidos, devendo 

permanecer o menor tempo possível na unidade geradora  O carro de transporte deve ser 

exclusivo para esse fim, identificado e com tampa, não excedendo a capacidade do mesmo, 

permitindo assim o fechamento total da tampa.  

 PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA SUJA:  

  

 Na área suja da lavanderia, a roupa é classificada antes de iniciar o processo de lavagem, 

mantendo a recomendação de realizar o mínimo de agitação e manuseio das roupas. O 

trabalhador da área suja deve tomar banho e trocar de roupa ao término do trabalho.  

Pesagem, Separação e Classificação:  

  

 A separação deverá ser realizada para retirar os objetos que possam interferir nos processos de 

lavagem e que acompanham as roupas nos sacos de hampers (objetos sólidos, instrumentais 

etc.), bem como proceder à classificação, agrupando as roupas que podem ser lavadas em 

conjunto. Na área suja da Lavandeira a roupa é classificada antes do processo de lavagem. O 

colaborador da área suja deve tomar banho e trocar de roupa ao término do trabalho.  

 A pesagem deve ser cuidadosa para a obtenção de dados de controle de custo e para 

dimensionar a carga de acordo com a capacidade da lavadora.  A separação deverá ser realizada 

para retirar os objetos que possam interferir nos processos de lavagem (objetos sólidos, 

instrumentais, etc.).  

 Proceder à classificação, agrupando as roupas que podem ser lavadas em conjunto.  
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 A roupa deverá ser classificada em dois grupos de acordo com Grau de sujidade:  

Sujidade Pesada: roupa com sangue, fezes, vômitos e outras sujidades.  

Sujidade leve: roupas sem presença de fluidos corpóreos, sangue e/ou produtos químicos.  

 PASSO DE LAVAGEM:  

  

O processo de lavagem consiste na eliminação da sujidade, com a redução do nível 

bacteriológico ao mínimo. A roupa é desinfetada nesta etapa, ficando livre de patógenos 

vegetativos, mas não é estéril. A roupa é colocada dentro da lavadora na área suja e no final do 

processo de lavagem é retirada por uma abertura via área limpa.  

 PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA LIMPA:  

  

 Após a operação de lavagem, a roupa passa por processos de: 

CENTRIFUGAÇÃO,SECAGEM,CALANDRAGEM OU PRENSAGEM, que são  

efetuados na área limpa da unidade. Ao retirar a roupa limpa da lavadora, devese evitar que as 

peças caiam no chão e sejam contaminadas. Após a etapa de secagem, a roupa limpa é dobrada 

e acondicionada nas prateleiras da rouparia. O manuseio da roupa limpa deve ocorrer somente 

quando necessário e com prévia lavagem das mãos.  

Obs.: A circulação do trabalhador entre a área limpa e a área suja deve ser evitada, e quando 

necessária, deverá ser precedida de banho.  

  
 TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA ROUPA LIMPA  

  

A distribuição da roupa limpa é feita de acordo com as requisições emitidas pela chefia de cada 

unidade. O transporte é realizado em carrinhos limpos, desinfetados e com tampa, evitando o 

risco de re-contaminação da roupa antes de chegar aos locais de destino.  

  

 ROUPAS PROVENIENTES DE PACIENTES EM ISOLAMENTO  

  

Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes desses 

pacientes, podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas em geral. Se as 

precauções padrão forem adequadamente adotadas, não há necessidade de adoção de 
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cuidados adicionais no manuseio de roupas de pacientes em isolamento.  

  

 ROUPAS PROVENIENTES DE NUTRIÇÃO E PANOS PARA LIMPEZA  

  

Também não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes dessas 

áreas, podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas em geral.  

  

 ESTERILIZAÇÃO DAS ROUPAS  

  

 O processamento normal da roupa não resulta em eliminação total dos microrganismos, 

especialmente em suas formas esporuladas, consequentemente, as roupas que serão utilizadas 

em procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que exijam técnica asséptica devem ser 

submetidas a esterilização após a sua lavagem.  

 Não há necessidade de esterilização das roupas utilizadas por recém-nascidos. Roupas que 

serão submetidas a esterilização não poderão ser submetidas a calandragem ou a passagem a 

ferro.  

  

 RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

  

 Colocar roupas sujas no hamper usando até 80% da capacidade do mesmo, possibilitando que 

o saco seja amarrado para o transporte.  

 Colocar dois hampers em locais que a produção de roupa suja é muito grande, evitando 

ultrapassar a capacidade de acondicionamento do hamper.  

 Não deixar roupa suja no chão, colocando-as imediatamente no hamper após o uso.  

 Não é necessário acondicionamento diferente para roupas sujas  de enfermarias de isolamentos 

(não existe diferença entre o nível  de contaminação de roupas provenientes de pacientes de 

isolamento ou de enfermarias comum).  O recolhimento das roupas nas enfermarias é feito pelo 

funcionário da lavanderia: a coleta é realizada de hora em hora ou solicitar sempre que 

necessário.  O funcionário da lavanderia identifica os sacos dos hamper com o objetivo de 

identificar problemas setoriais com o manejo das roupas, devolver objetos de valor quando 
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encontrado, verificar a quantidade de roupa necessária para aquele setor.  

 *A rotina de identificação das hampers de acordo com a unidade geradora objetiva levantar os 

problemas relacionados ao acondicionamento, e não ao controle de infecção hospitalar.  

  Roupas com contaminação excessiva de conteúdo que pode vazar devem ser 

colocadas em sacos plásticos antes de serem desprezadas nos hampers, para evitar 

contaminação do ambiente.  

 A distribuição das roupas é feita de acordo com a disponibilidade de enxoval e necessidade do 

setor a partir do levantamento da quantidade de pacientes internados.  

 Não ocorre em horário fixo e sim a partir da disponibilidade de roupas limpas, portanto deverá 

ser solicitado sempre que necessário.  

 A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com 

microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais. O controle das roupas é 

realizado através da conferência rigorosa da quantidade distribuída e coletada nas unidades do 

hospital.  

 É necessário anotar em uma planilha a quantidade de peças deixadas em cada unidade, para 

possibilitar o controle de estoque.  

 A estocagem de grande quantidade de roupa limpa nas unidades de serviço aumenta o risco de 

contaminação, demanda maior de estoque e dificulta o controle da roupa.  

 Roupa limpa deverá ser armazenada em local próprio e adequado em cada setor, a fim de evitar 

contaminação das mesmas.  

 No momento da alta um funcionário da enfermagem deverá recolher e conferir as roupas que 

o paciente estava usando.  

Obs.: A adesão às precauções padrão e adequado descarte de perfuro cortantes são essenciais 

para garantir a prevenção e a disseminação de patógenos entre os trabalhadores, além da 

recontaminação da roupa.  

 As infecções adquiridas pelos trabalhadores na unidade de processamento de roupas estão 

relacionadas principalmente à não adesão às precauções padrão.  

  

 FLUXOGRAMA DE ROUPAS  
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Figura 4 - Fluxo unidirecional para roupa  

  

   

  

  

FLUXO PARA RESÍDUOS DE SAÚDE  

  

 É de responsabilidade dos gestores da Unidade, elaborarem, desenvolverem e implantarem o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme Resolução RDC 

nº 306, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 07 de dezembro de 2004. O 

plano de gerenciamento de resíduos deve contemplar, entre outros fatores, as medidas 

preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores e as rotinas de higiene e 

limpeza de superfícies da CCIH (Comissão do Controle de Infecção Hospitalar).  

O PGRSS tem os seguintes objetivos:  

  

• Proporcionar maior segurança aos profissionais, pacientes e visitantes do Hospital.  

• Promover a redução dos acidentes ocupacionais.  

• Contribuir para a redução dos índices de infecção hospitalar.  
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• Contribuir para a preservação do meio ambiente.  

• Minimizar a geração de resíduos, proporcionar a reciclagem e reduzir custos.  

• Adequar todas as etapas do gerenciamento de resíduos no Hospital, desde a geração até o 

tratamento final, conforme as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

• Desenvolver um Plano de Gerenciamento de Resíduos, com a participação de profissionais da 

área de segurança e medicina do trabalho, gerência de risco, limpeza, CCIH, farmácia, 

enfermagem, laboratório, setor de radiodiagnóstico, banco de sangue e equipe médica.  

  

 TREINAMENTO  

  

 O programa de treinamento inicial e de forma continuada deve contemplar: noções gerais sobre 

o ciclo de vida dos materiais, conhecimento da legislação em vigor, definições, tipo e 

classificação dos resíduos e seu potencial de risco, sistema  de   gerenciamento  de  resíduos  

adotado,   divisão   e  assunção   de responsabilidades e tarefas, reconhecimento dos símbolos, 

sobre a utilização e circulação dos veículos de coleta, EPI (Equipamento de Proteção Individual), 

EPC (Equipamento de Proteção Coletivo), EPC, biossegurança, higiene pessoal e dos ambientes, 

proteção radiológica, providências em caso de acidentes e situações emergenciais, sobre 

gerenciamento de resíduos no município e noções básicas sobre o controle de infecção e de 

contaminação química.  

 Todos os profissionais da instituição independente de suas funções deverão conhecer o sistema 

de gerenciamento de resíduos adotado pelo Hospital.  

 Conscientizar o trabalhador da importância dos assuntos citados acima no seu trabalho diário.  

 O conteúdo programático deve estar relacionado com o assunto a ser tratado. Definir um 

responsável pelo treinamento.  

  Utilizar permanentemente a educação continuada (CCIH, Segurança do  

Trabalho e outros profissionais especializados).  

 Apresentar o material didático constituído de Rotinas, Manual de Treinamento e OS (Ordem de 

Serviço).  

 Os treinamentos serão ministrados na integração dos funcionários e estes serão capacitados a 

cada seis meses ou quando necessário.  
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 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PGRSS  

  

 É da competência do gerador de RSS, monitorar e avaliar seu PGRSS, uma vez que o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a 

eficácia do PGRSS implantado. A avaliação referida é realizada levando-se em conta os seguintes 

indicadores, considerando a taxa de acidentes com resíduo perfuro cortante:  

• Variação da geração de resíduos.  

• Variação da proporção de resíduos do Grupo A.  

• Variação da proporção de resíduos do Grupo B.   

• Variação da proporção de resíduos do Grupo D.   
• Variação da proporção de resíduos do Grupo E.   

• Percentual de reciclagem de resíduos.  

 Serão elaborados relatórios semestrais de avaliação do PGRSS identificando a necessidade de 

melhorias, alterações necessárias, mudanças de procedimentos, entre outros. serão realizadas 

reuniões mensais com a equipe do lixo e de combate às pragas no sentido de avaliar o seu 

desempenho ambiental, para isso a empresa realiza avaliações periódicas, visando garantir sua 

conformidade com os requisitos legais, seus requisitos corporativos e com as boas praticas 

ambientais.  

  Os resultados dessas avaliações serão difundidos internamente para todos os envolvidos 

no processo.  

 Serão elaboradas planilhas informando a geração mensal de resíduos, tipo de resíduos, 

classificação, forma e local de armazenamento, destino final, entre outros indicadores.  

  Na inspeção e acompanhamento dos serviços serão consideradas:  

  

• Ações Corretivas que serão as ações necessárias e suficientes para evitar que um problema real 

volte a ocorrer.  

• Ações Preventivas que serão as ações necessárias e suficientes para evitar que um problema 

potencial se materialize.  
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• Serão executados monitoramentos periódicos para verificar o atendimento aos requisitos legais 

e critérios da empresa contratada.  

• Caso não haja conformidade, serão implantadas medidas corretivas.  

  

 Para garantir a manutenção da conformidade serão mantidas medidas preventivas antes de 

iniciar qualquer trabalho.  

 Será elaborado um sistema de registros para demonstrar e garantir o cumprimento das ordens 

de serviço, cumprindo assim os objetivos e metas.  

 Com este plano o Hospital Estadual Sandino de Amorim evitará os atos ou omissões de seus 

empregados que resultem na degradação do meio ambiente.  

  

 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA OUTRAS MEDIDAS DO PGRSS  

  

 O profissional da limpeza deve comprovar vacinação contra tétano e hepatite B, teste 

tuberculínico anual além de ser treinado continuamente.  

 Submeter-se a exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança 

de função e demissional, conforme NR-7 do Ministério do Trabalho. Os seguintes Equipamentos 

de Proteção Individual devem ser utilizados pelos profissionais em suas atividades de limpeza e 

manejo de resíduos:  

• Avental.  

• Máscara de carvão ativado e máscara cirúrgica.  

• Botas de PVC, de cano curto e longo (para lavagem), de cor clara e solado antiderrapante.  

• Luvas de PVC grossa e longa, antiderrapante.   

• Óculos de proteção de acrílico.  

 É obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado. Os profissionais devem manter perfeita 

higiene pessoal (banho diário, cabelos limpos, penteados e presos, unhas limpas e aparadas e 

evitar o uso de adornos).  

  

 O RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS DO PGRSS  

  

 Deverá ser feita licitação para a contratação de empresas para efetuarem a remoção dos 
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resíduos. Para essa atividade deve ser considerado que para a reciclagem de resíduos dos 

Grupos B ou D serão elaboradas, desenvolvidas e implantadas práticas, de acordo com as 

normas dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos na legislação, a seguir:  

 Serão elaborados relatórios semestrais de avaliação do PGRSS identificando a necessidade de 

melhorias, alterações necessárias, mudanças de procedimentos, entre outros. Serão realizadas 

reuniões mensais com a equipe do lixo e de combate às pragas no sentido de avaliar o seu 

desempenho ambiental, a empresa realizará avaliações periódicas, visando garantir sua 

conformidade com os requisitos legais, seus requisitos corporativos e com as boas práticas 

ambientais. Os resultados dessas avaliações serão difundidos internamente e para todas as 

partes interessadas.  

 Serão elaboradas planilhas referindo a geração mensal de resíduos, tipo de resíduos, 

classificação, forma e local de armazenamento, destino final, entre outros indicadores.  

  

 TIPOS DE RESÍDUOS PREVISTOS  

  

Os tipos de resíduos serão agrupados da seguinte forma:  

• Grupo A: Infectante.  

• Grupo B: Químico.  

• Grupo C: Resíduos com Risco Radiológico  Grupo D: Resíduo Comum.  

• Grupo E: Perfuro cortante.  

  

 GRUPO A:  

RESÍDUO INFECTANTE – A1  

  

 Culturas e estoques de microrganismos: resíduos de fabricação de produtos biológicos, meios 

de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, 

resíduos de laboratórios.  

 Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, 

incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, 

vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Os resíduos provenientes de campanha de 

vacinação e atividade de vacinação em serviço público de saúde.  
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 Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos, com suspeita ou certeza de 

contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4, microrganismos com relevância 

epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.  

 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 

por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta. sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos (líquor, 

líquido pericárdico, pleural, articular e amniótico). recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.  

  

 SEGREGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  

  

 A segregação se dá próxima ao local de geração. Inscrição do conteúdo: “RESÍDUO INFECTANTE” 

e simbologia específica (rótulos de fundo branco, com desenho e contornos pretos) nos sacos, 

lixeiras, contêineres, coletores de transportes internos e externos, nos locais de 

armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, conforme NBR 7.500 da 

ABNT.  

  

 ACONDICIONAMENTO ANTES DA COLETA  

  

 O acondicionamento de todos os resíduos contaminados é feito em saco branco leitoso.  

 Os sacos devem ser colocados em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura 

e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos 

arredondados e ser resistente ao tombamento.  Os recipientes de acondicionamento, existentes 

nas salas de cirurgias e nas salas de parto, não necessitam de tampa para vedação.  

 Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos  e estanques, com tampa rosqueada 

e vedante.  

  

 ARMAZENAMENTO EXTERNO  
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O armazenamento externo se dá em:  

  

Ambiente exclusivo. Grupos A e E podem ser juntos, porém ambos separados do grupo D.  

• Na área de armazenamento externo é proibida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 

recipientes de armazenamento ali estacionados.  

• Deverá ser uma sala específica, com pisos e paredes lisas e laváveis. Piso resistente ao tráfego 

de carros coletores.  

• Guarda de no mínimo dois carros de transporte interno.   

• Área com identificação: Sala de Resíduos.  

• Resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados num período superior a 24 horas de 

seu armazenamento deverão ser conservados sob refrigeração.  

  

 TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL  

  

 Para o transporte externo carros de carga na cor branca devem ter inscrição e símbolo de 

“RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE”, nome do município e da empresa responsável pelo 

transporte, de acordo com as normas da NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT, que é o mesmo 

procedimento para todos os tipos de resíduos.  

 Para o tratamento de destinação final deverá ser usado utilizado sistema de incineração e a 

disposição final das cinzas será feita em aterro sanitário licenciado.  

  

 GRUPO INFECTANTE - A3  

 Compreende este grupo peças anatômicas (membros etc.) do ser humano. produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e do qual não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.  

  

 GRUPO INFECTANTE - A4  

 Este grupo é composto por:  

kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores  

• filtros de ar e gases aspirados de área contaminada  
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• membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar  

• sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções  

• tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipo escultura ou outro procedimento de  cirurgia  

plástica que gere este tipo de resíduo  

• recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre  

• peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 

cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica  

• peças anatômicas não submetidas a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações  

• bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

  

 GRUPO B RESÍDUO QUÍMICO  

  

 Serão resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade:  

 produtos hormonais e produtos antimicrobianos  

 citostáticos  

 anti-neoplásicos  

 imunossupressores  

 digitálicos  

 imunomoduladores  

 antirretrovirais, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos.  

 resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/98 e suas atualizações.  

 resíduos de saneantes, desinfetantes e desinfetantes. Resíduos contendo metais 

pesados. (não gerados).  

 recipientes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes.  

  

  Serão os efluentes de processadores de imagem que constam do grupo B 3.1 os 
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reveladores e do B 3.2 os fixadores.  

  Agrega os efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.  

 Possui os demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 

ABNT (tóxicos e/ou inflamáveis): líquidos inflamáveis, formaldeído, gases comprimidos.  

 São resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente: resíduos de 

produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio ativo e forma 

farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente.  

 Assim sendo, as características dos riscos destas substâncias serão as contidas na Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme NBR 14725 da ABNT e 

Decreto/PR 2657/98. A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) não se 

aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos. Resíduos químicos que  apresentam risco à 

saúde ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos  a tratamento ou disposição final específicos. 

As embalagens e materiais contaminados por substâncias químicas que apresentem risco a 

saúde e ao meio ambiente, devem ser tratados da mesma forma que a substância que as 

contaminou.  

  

 SEGREGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  

  

 A segregação se dá próxima ao local de geração. Devem ser identificados os sacos, os 

recipientes de acondicionamento, os coletores de transportes internos e externos, os locais de 

armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, contendo:  

Conteúdo (discriminação da substância química e frases de risco).  

 Simbologia e expressão (Resíduo Químico) específicas do risco associado.  

  

 O ACONDICIONAMENTO  

 Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionadas em 

recipientes individualizados, observados as exigências de compatibilidade química do resíduo 

entre si, assim como com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre 

os componentes do resíduo e da embalagem.  
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 COLETA E TRANSPORTE INTERNO  

  

 Serão acondicionados em recipientes individualizados. Definido em função do volume de 

resíduos gerados, fluxos bem definidos em termos de horário, sentido único e fixo, evitando 

cruzamento com visitas e fluxo maior de pessoas ou atividades. Este serviço é executado por 

profissional devidamente paramentado e treinado. Os recipientes de transporte não podem 

transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo.  

  

 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO INTERNO  

  

No caso de pequenos geradores é desnecessário.  

  

 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EXTERNO  

  

 Ficam armazenados no depósito temporário de resíduos recicláveis, acondicionados em 

recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química entre 

resíduos e entre estes e a embalagem e, que não permitam vazamentos.  

  

 GRUPO D RESÍDUO COMUM  

  

 São os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domésticos, tais como:  

 Papel sanitário, fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestiário, restos 

alimentares de pacientes.  

 Sobras de alimento e do preparo de alimentos (resíduos úteis para compostagem).  

 Resto alimentar de refeitório (resíduo sem utilidade). Resíduos de áreas administrativas.  

 Resíduos de varrição, flores, podas de árvores e jardins. Resíduos de gesso provenientes 

de assistência à saúde. Resíduos recicláveis (papel, metal, vidro, plástico).   

 Resíduos sem utilidade.  

 As embalagens secundárias (de quaisquer medicamentos ou produtos médico- hospitalares, 

frascos plásticos de soro e frascos de vidros ou plásticos de medicamentos ou de outro produto 
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farmacêutico), desde que não contaminadas por produto químico, devem ser fisicamente 

descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo ser encaminhadas para 

processo de reciclagem.  

  

 SEGREGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  

  

 Pode ser segregado distante do local de geração. A Inscrição do conteúdo, cor e simbologia 

específica de materiais recicláveis nos sacos, lixeiras, carros coletores de transporte internos e 

externos, nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, 

conforme Resolução CONAMA 275/2001. A cor azul para papéis, metais, vidros e plásticos e cor 

preta para resíduos orgânicos. Para o hospital sugerimos padronização dos carros coletores de 

cor branca, trocando somente a simbologia para resíduo reciclável.  

  

 ACONDICIONAMENTO  

  

O acondicionamento deve se feito em:  

  

 Sacos impermeáveis nas diferentes cores, colocados em recipientes identificados  

 Lixeiras com simbologia diferente para cada tipo de resíduo  
 Carros  
 Locais de armazenamento interno junto com os demais resíduos e externo separados 

dos demais resíduos  

  

 COLETA E TRANSPORTE INTERNO  

  

 O recolhimento dos sacos quando atingir 2/3 da capacidade sendo feita a coleta duas vezes por 

dia. Os carros de transporte serão de cor branca identificado com simbologia para resíduos 

recicláveis, de material lavável, rígido, impermeável, com tampa articulada ao próprio corpo, 

cantos arredondados e rodas revestidas de material que reduza o ruído.   

Recipientes com mais de 400 litros devem possuir válvula de dreno no fundo. O trajeto para o 

translado deve ser de revestimento resistente à abrasão, superfície plana, regular, 

antiderrapante e rampa, permitindo livre acesso dos carros coletores.  
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 ARMAZENAMENTO INTERNO TEMPORÁRIO  

  

O armazenamento interno temporário deve ser feito em:  

  

 Locais de armazenamento interno serão junto dos demais resíduos.  
 Locais de armazenamento externo, separados dos demais resíduos.  
 Coletores internos de material lavável, resistente, com tampa-pedal e cantos 

arredondados.  

  

 ARMAZENAMENTO EXTERNO E DESTINAÇÃO FINAL  

  

 Deve ser armazenado em ambiente exclusivo, conforme descrito para os resíduos químicos. No 

tratamento de destinação final os recicláveis serão destinados à venda e encaminhados para a 

reciclagem. Resíduos como compostagem, flores, podas de árvore, jardinagem, sobras de 

alimento de refeitórios e de outros, desde que não tenham mantido contato com secreções, 

excreções ou fluído corpóreo serão encaminhados para aterro sanitário urbano.  

  

 GRUPO E RESÍDUO PERFURO CORTANTE  

  

 Os materiais perfuro cortantes como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, lâminas de bisturi, 

ampolas de vidro, brocas, pontas diamantadas, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas, 

espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de petri) e outros similares contaminados com material biológico.  

  

 SEGREGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  

  

 A segregação ocorre próxima ao local de geração, imediatamente após o uso ou necessidade 

de descarte. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, 

quando descartáveis, sendo proibido reencapá- las ou proceder à sua retirada manualmente. Os 

recipientes de coleta devem conter na identificação:  

 Inscrição: Resíduo perfuro cortante  



 

 

   176 

 Símbolo internacional de risco biológico com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos, conforme NBR 7500 da ABNT.  

  

 COLETA E TRANSPORTE INTERNO  

    

O recolhimento dos recipientes quando atingir 2/3 da capacidade ou o nível do preenchimento 

ficar a 5 cm de distância da boca do recipiente. É proibido o esvaziamento ou o 

reaproveitamento dos recipientes de acordo com a  RDC 306 e encaminhados ao 

estabelecimento de referência. O transporte interno nos mesmos recipientes e seguem as 

mesmas recomendações dos resíduos contaminados.  

  

 ARMAZENAMENTO INTERNO TEMPORÁRIO  

  

O Armazenamento Interno Temporário é feito nos mesmos recipientes, local e segue as mesmas 

recomendações dos resíduos contaminados.  

  

 TRATAMENTO  

  

Não necessitam de tratamento.  

  

 ARMAZENAMENTO EXTERNO  

  

O armazenamento interno é feito nos mesmos recipientes, local e segue as mesmas 

recomendações dos resíduos contaminados. Os Grupos A e E podem estar juntos, os demais 

grupos deverão ser armazenados em áreas separadas. Deve estar em conformidade com a 

Resolução CONAMA 283/2001.  

  

 CRITÉRIOS PARA ARMAZENAMENTO EXTERNO  

  

 Área de ser identificada de uso restrito com área mínima de 4m2, com largura mínima de 2 

metros para que permita manobra simples de pelo menos dois carros de coleta. Deve ser de 
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alvenaria e coberto com material adequado em local afastado do corpo da edificação. O piso e 

paredes revestidos de material liso, resistente, lavável e impermeável, preferentemente branco 

e rejuntado. Tem de dispor de:  

• torneira baixa para lavagem de pisos e paredes  
• pias para a lavagem das mãos  
• tomada elétrica  
• piso com caimento em direção a canaletas de escoamento direcionadas para ralo 

sifonado, ligado à rede de esgoto e dotado de dispositivo de fechamento  

• porta abrindo para fora, com proteção inferior (tela) contra acesso de vetores, 

identificada com expressões de manter sempre fechada  

• acesso exclusivo de funcionários responsáveis pelo serviço e nome e simbologia do 

tipo de resíduo e, larga o suficiente para permitir a passagem de carros de coleta.  

• acesso exclusivo de funcionários do setor  
• deverão receber lavagem e desinfecção ao fim de cada fluxo  
• deve conter um freezer com capacidade para sete dias de geração.  

 TRANSPORTE EXTERNO E DESTINAÇÃO FINAL  

  

O transporte externo deve ser feito em carros com recipiente de carga na cor branca, inscrição 

e símbolo de “RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE”, nome do município e da empresa responsável 

pelo transporte. A coleta e transporte externo deverão seguir as normas da NBR 12.810 e NBR 

14.652 da ABNT.  

 A disposição final é feita em local com licenciamento ambiental conforme resolução CONAMA 

nº 237/97. A disposição final deve estar de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da 

ABNT.  

  

 ABRIGO DE HIGIENIZAÇÃO  

  

O abrigo de higienização é o local exclusivo para limpeza de utensílios, carros coletores, lixeiras 

ou recipientes de suporte de sacos de resíduos, baldes, pás, vassouras,  panos  de  chão  e  

demais  materiais  necessários  ao  manejo  de resíduos. Deve ser mantido em sala para guarda 

destes materiais, piso e paredes resistentes, lisos e impermeáveis, laváveis e de cor clara, 

provida de pontos de luz e tomada elétrica, ponto de água, com torneira baixa e alta, tanque 

com torneira, ralo sifonado com tampa, ligado à rede de esgoto, pia exclusiva para a lavagem 
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das mãos, e todos os EPIs necessários para a função.  

   

  

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS FLUXOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS E DE SAÚDE  

   

 Figura 5 - Grupo A - Infectantes  
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        Figura 6 - Grupo B - Químico  
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      Figura 7 - Grupo E - pérfuro cortante  
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Figura 8 - Resíduos sólidos 

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS 

O processamento da roupa consiste em todos os passos requeridos para a coleta, 

transporte e separação da roupa suja, bem como aqueles relacionados ao processo de 

lavagem, secagem, calandragem, armazenagem e distribuição. 

O acondicionamento da roupa suja na unidade geradora tem como objetivo guardar a 

roupa em local adequado, imediatamente após o uso, até o recolhimento e transporte para 

a lavanderia visando à proteção da equipe de saúde e dos pacientes. 

Os sacos dos hampers devem ser de uso único, com cor diferente dos sacos de resíduos para 

evitar destinos errados de ambos. Na retirada da roupa suja da unidade geradora (onde foram 

utilizadas) deve haver o mínimo de agitação e manuseio, observando-se as precauções 

padrão independente da sua origem ou do paciente que a usou. Isso ajuda a prevenir 

acidentes e dispersão de microrganismos para o ambiente, trabalhadores e pacientes. 

COLETA DA ROUPA SUJA NA UNIDADE GERADORA E TRANSPORTE: 

O acondicionamento e guarda da roupa suja na unidade geradora deve ocorrer em local 

adequado, imediatamente após o uso, até o recolhimento e transporte para a lavanderia, 

visando a proteção dos colaboradores e dos pacientes. 

Os sacos dos hampers devem ser de uso único, com cor diferente dos sacos de resíduos. 
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A retirada da roupa suja da unidade geradora deve ocorrer com o mínimo de manuseio, 

observando-se as precauções padronizadas. Isso ajuda a prevenir acidentes e dispersão de 

microrganismos para o ambiente, colaboradores e pacientes. 

O funcionário que realiza a coleta e o transporte deve estar devidamente paramentado com 

todos os EPI indicados para tal atividade (capote, bota, gorro, máscara, óculos e luvas). 

A coleta deve ser realizada no próprio saco do hamper, em horários preestabelecidos, 

devendo permanecer o menor tempo possível na unidade geradora 

O carro de transporte deve ser exclusivo para esse fim, identificado e com tampa, não 

excedendo a capacidade do mesmo, permitindo assim o fechamento total da tampa. 

PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA SUJA: 

Na área suja da lavanderia, a roupa é classificada antes de iniciar o processo de lavagem, 

mantendo a recomendação de realizar o mínimo de agitação e manuseio das roupas. O 

trabalhador da área suja deve tomar banho e trocar de roupa ao término do trabalho. 

 pesagem, Separação e Classificação: 

A separação deverá ser realizada para retirar os objetos que possam interferir nos processos 

de lavagem e que acompanham as roupas nos sacos de hampers (objetos sólidos, 

instrumentais etc.), bem como proceder à classificação, agrupando as roupas que podem 

ser lavadas em conjunto. Na área suja da Lavandeira a roupa é classificada antes do processo 

de lavagem. O colaborador da área suja deve tomar banho e trocar de roupa ao término do 

trabalho. 

A pesagem deve ser cuidadosa para a obtenção de dados de controle de custo e para 

dimensionar a carga de acordo com a capacidade da lavadora. 

A separação deverá ser realizada para retirar os objetos que possam interferir nos processos 

de lavagem (objetos sólidos, instrumentais, etc.). 

Proceder à classificação, agrupando as roupas que podem ser lavadas em conjunto. 

A roupa deverá ser classificada em dois grupos de acordo com Grau de sujidade: 

Sujidade Pesada: roupa com sangue, fezes, vômitos e outras sujidades; 

Sujidade leve: roupas sem presença de fluidos corpóreos, sangue e/ou produtos químicos. 
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 Processo de lavagem: 

O processo de lavagem consiste na eliminação da sujidade, com a redução do nível 

bacteriológico ao mínimo. A roupa é desinfetada nesta etapa, ficando livre de patógenos 

vegetativos, mas não é estéril. A roupa é colocada dentro da lavadora na área suja e no 

final do processo de lavagem é retirada por uma abertura via área limpa. 

PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA LIMPA: 

Após a operação de lavagem, a roupa passa por processos de: centrifugação,secagem 

calandragem ou prensagem, que são efetuados na área limpa da unidade. Ao retirar a 

roupa limpa da lavadora, deve-se evitar que as peças caiam no chão e sejam contaminadas. 

Após a etapa de secagem, a roupa limpa é dobrada e acondicionada nas prateleiras da 

rouparia. O manuseio da roupa limpa deve ocorrer somente quando necessário e com 

prévia lavagem das mãos. A circulação do trabalhador entre a área limpa e a área suja deve 

ser evitada, e quando necessária, deverá ser precedida de banho. 

A) TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA ROUPA LIMPA 

A distribuição da roupa limpa é feita de acordo com as requisições emitidas pela chefia 

de cada unidade. O transporte é realizado em carrinhos limpos, desinfetados e com tampa, 

evitando o risco de re-contaminação da roupa antes de chegar aos locais de destino. 

B) ROUPAS PROVENIENTES DE PACIENTES EM ISOLAMENTO: 
Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes desses 

pacientes, podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas em geral. 

Se as precauções padrão forem adequadamente adotadas, não há necessidade de adoção 

de cuidados adicionais no manuseio de roupas de pacientes em isolamento. 

C) ROUPAS PROVENIENTES DE NUTRIÇÃO E PANOS PARA LIMPEZA: 

Também não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes 

dessas áreas, podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas em geral. 

ESTERILIZAÇÃO DAS ROUPAS: 

O processamento normal da roupa não resulta em eliminação total dos microrganismos, 

especialmente em suas formas esporuladas, consequentemente, as roupas que serão 

utilizadas em procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que exijam técnica asséptica devem 

ser submetidas a esterilização após a sua lavagem. 
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Não há necessidade de esterilização das roupas utilizadas por recém-nascidos. Roupas que 

serão submetidas a esterilização não poderão ser submetidas a calandragem ou a passagem 

a ferro. 

RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: 

Colocar roupas sujas no hamper usando até 80% da capacidade do mesmo, possibilitando 

que o saco seja amarrado para o transporte; 

Colocar dois hampers em locais que a produção de roupa suja é muito grande, evitando 

ultrapassar a capacidade de acondicionamento do hamper; 

Não deixar roupa suja no chão, colocando-as imediatamente no hamper após o uso; não é 

necessário acondicionamento diferente para roupas sujas de enfermarias de isolamentos 

(não existe diferença entre o nível de contaminação de roupas provenientes de pacientes 

de isolamento ou de enfermarias comum); O recolhimento das roupas nas enfermarias é 

feito pelo funcionário da lavanderia: a coleta é realizada de hora em hora ou solicitar 

sempre que necessário; 

O funcionário da lavanderia identifica os sacos dos hamper com o objetivo de identificar 

problemas setoriais com o manejo das roupas, devolver objetos de valor quando encontrado, 

verificar a quantidade de roupa necessária para aquele setor; 

*A rotina de identificação das hampers de acordo com a unidade geradora objetiva 

levantar os problemas relacionados ao acondicionamento, e não ao controle de infecção 

hospitalar. 

Roupas com contaminação excessiva de conteúdo que pode vazar devem ser colocadas em 

sacos plásticos antes de serem desprezadas nos hampers, para evitar contaminação do 

ambiente; 

A distribuição das roupas é feita de acordo com a disponibilidade de enxoval e necessidade 

do setor a partir do levantamento da quantidade de pacientes internados; 

Não ocorre em horário fixo e sim a partir da disponibilidade de roupas limpas, portanto 

deverá ser solicitado sempre que necessário; 

A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com 
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microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais. O controle das roupas é 

realizado através da conferência rigorosa da quantidade distribuída e coletada nas unidades do 

hospital; 

É necessário anotar em uma planilha a quantidade de peças deixadas em cada unidade, para 

possibilitar o controle de estoque; 

A estocagem de grande quantidade de roupa limpa nas unidades de serviço aumenta o 

risco de contaminação, demanda maior de estoque e dificulta o controle da roupa; 

Roupa limpa deverá ser armazenada em local próprio e adequado em cada setor, a fim de 

evitar contaminação das mesmas; No momento da alta um funcionário da enfermagem deverá 

recolher e conferir as roupas que o paciente estava usando. 

A adesão às precauções padrão e adequado descarte de perfuro cortantes são essenciais 

para garantir a prevenção e a disseminação de patógenos entre os trabalhadores, além da 

recontaminação da roupa. 

As infecções adquiridas pelos trabalhadores na unidade de processamento de roupas estão 

relacionadas principalmente à não adesão às precauções padrão. 

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA RESÍDUOS DE SAÚDE 

É de responsabilidade dos gestores da unidade elaborarem, desenvolverem e implantarem 

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme Resolução 

RDC nº 306, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 07 de dezembro de 

2004. O plano de gerenciamento de resíduos deve contemplar, entre outros fatores, as 

medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores e as rotinas de 

higiene e limpeza de superfícies da CCIH (Comissão do Controle de Infecção Hospitalar). 

TREINAMENTO 

O programa de treinamento inicial e de forma continuada deve contemplar: noções gerais 

sobre o ciclo de vida dos materiais, conhecimento da legislação em vigor, definições, tipo e 

classificação dos resíduos e seu potencial de risco, sistema  de  gerenciamento  de  resíduos  

adotado,  divisão  e  assunção  de responsabilidades e tarefas, reconhecimento dos símbolos, 

sobre a utilização e circulação dos veículos de coleta, EPI (Equipamento de Proteção 

Individual), EPC (Equipamento de Proteção Coletivo). 
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EPC, biossegurança, higiene pessoal e dos ambientes, proteção radiológica, providências 

em caso de acidentes e situações emergenciais, sobre gerenciamento de resíduos no 

município e noções básicas sobre o controle de infecção e de contaminação química. 

Todos os profissionais da instituição independente de suas funções deverão conhecer o 

sistema de gerenciamento de resíduos adotado pelo Hospital. 

Conscientizar o trabalhador da importância dos assuntos citados acima no seu trabalho diário; 

O conteúdo programático deve estar relacionado com o assunto a ser tratado; Definir um 

responsável pelo treinamento; 

Utilizar permanentemente a educação continuada (CCIH, Segurança do Trabalho e outros 

profissionais especializados); 

Apresentar o material didático constituído de Rotinas, Manual de Treinamento e OS (Ordem 

de Serviço). 

Os treinamentos serão ministrados na integração dos funcionários e estes serão capacitados 

a cada seis meses ou quando necessário. 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PGRSS 

É da competência do gerador de RSS, monitorar e avaliar seu PGRSS, uma vez que o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a 

eficácia do PGRSS implantado. 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA OUTRAS MEDIDAS DO PGRSS 

O profissional da limpeza deve comprovar vacinação contra tétano e hepatite B, teste 

tuberculínico anual além de ser treinado continuamente. 

Submeter-se a exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissional, conforme NR-7 do Ministério do Trabalho. 

O RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS DO PGRSS 

Deverá ser feita licitação para a contratação de empresas para efetuarem a remoção dos 

resíduos. Para essa atividade deve ser considerado que para a reciclagem de resíduos dos 
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Grupos B ou D serão elaboradas, desenvolvidas e implantadas práticas, de acordo com as 

normas dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos na legislação. 

TIPOS DE RESÍDUOS PREVISTOS 

Os tipos de resíduos serão agrupados da seguinte forma: Grupo A: 

Infectante; 

Grupo B: Químico; 

Grupo D: Resíduo Comum; 

Grupo E: Perfuro cortante. 

GRUPO A: 

 RESÍDUO INFECTANTE – A1 

Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação 

ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos (líquor, 

líquido pericárdico, pleural, articular e amniótico); recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre 

Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, 

incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, 

vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Os resíduos provenientes de campanha 

de vacinação e atividade de vacinação em serviço público de saúde. 

Culturas e estoques de microrganismos: resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 

culturas; resíduos de laboratórios; 

A segregação se dá próxima ao local de geração. Inscrição do conteúdo: “RESÍDUO 

INFECTANTE” e simbologia específica (rótulos de fundo branco, com desenho e contornos 

pretos) nos sacos, lixeiras, contêineres, coletores de transportes internos e externos, nos locais 

de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, conforme NBR 7.500 da 

ABNT. 

O acondicionamento de todos os resíduos contaminados é feito em saco branco leitoso; 
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Os sacos devem ser colocados em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 

cantos arredondados e ser resistente ao tombamento; 

Os recipientes de acondicionamento, existentes nas salas de cirurgias e nas salas de parto, 

não necessitam de tampa para vedação; 

Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada 

e vedante. 

O recolhimento dos sacos deverá ser feito quando forem atingidos 2/3 da capacidade 

ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. É proibido o esvaziamento ou o 

reaproveitamento dos sacos. Os resíduos devem ser desprezados diretamente da fonte 

geradora para os sacos brancos. 

Para o transporte interno deve ser considerado o seguinte: 

Definir em função do volume de resíduos gerados, fluxos bem definidos em termos de 

horário, sentido único e fixo, evitando cruzamento com roupas limpas, alimentos, 

medicamentos, visitas e fluxo maior de pessoas ou atividades. Este serviço deverá ser 

executado por profissional devidamente paramentado e treinado. 

O trajeto para o translado deve ser de revestimento resistente à abrasão, superfície 

plana, regular, antiderrapante e rampa, permitindo livre acesso dos carros coletores, 

conforme RDC ANVISA 50/2002; 

Os recipientes de transporte não podem transitar pela via pública externa à edificação 

para terem acesso ao abrigo. 

O armazenamento temporário interno se faz da seguinte forma: 

Em sacos de cor branca leitosa, em lixeiras de material lavável, resistente, com tampa-pedal e 

cantos arredondados; 

Sala específica, com pisos e paredes lisas e laváveis; 

Não é permitida a retirada de sacos de dentro de recipientes na sala de armazenamento 

temporário; 
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Se a sala de armazenamento temporário – INTERNO - for compartilhada com a sala de 

utilidades (expurgo), neste caso, e apenas neste caso, a sala deve dispor de área exclusiva 

de no mínimo 4m², para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores. 

O armazenamento externo se dá em: 

Ambiente exclusivo. Grupos A e E podem ser juntos, porém ambos separados do grupo D. 

Na área de armazenamento externo é proibida a manutenção dos sacos de resíduos fora 

dos recipientes de armazenamento ali estacionados. 

Deverá ser uma sala específica, com pisos e paredes lisas e laváveis; Piso resistente 

ao tráfego de carros coletores; 

Guarda de no mínimo dois carros de transporte interno; Área com 

identificação: Sala de Resíduos; 

Resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados num período superior a 24 horas de 

seu armazenamento deverão ser conservados sob refrigeração. 

Para o transporte externo carros de carga na cor branca devem ter inscrição e símbolo de 

“RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE”, nome do município e da empresa responsável pelo 

transporte, de acordo com as normas da NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT, que é o mesmo 

procedimento para todos os tipos de resíduos. 

Para o tratamento de destinação final deverá ser usado utilizado sistema de incineração e 

a disposição final das cinzas será feita em aterro sanitário licenciado. 

GRUPO INFECTANTE - A3  

Compreende este grupo peças anatômicas (membros etc.) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico 

ou legal e do qual não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares. 

GRUPO INFECTANTE - A4 

Este grupo é composto por kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e 

gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-
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hospitalar sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipo escultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais 

resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes 

de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação 

diagnóstica; peças anatômicas não submetidas a processos de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas forrações; bolsas transfusionais vazias ou com 

volume residual pós-transfusão. 

GRUPO B RESÍDUO QUÍMICO 

Serão resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade 

e toxicidade; 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; anti-neoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por 

serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos; 

Os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 

e suas atualizações; 

Resíduos de saneantes, desinfetantes e desinfetantes; Resíduos contendo metais pesados; (não 

gerados); 

Recipientes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

Serão os efluentes de processadores de imagem que constam do grupo B 3.1 os reveladores 

e do B 3.2 os fixadores; 

Agrega os efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

Possui os demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 

ABNT (tóxicos e/ou inflamáveis): líquidos inflamáveis, formaldeído, gases comprimidos; 

São resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente: resíduos de 

produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio ativo e forma 

farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente. 
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Assim sendo, as características dos riscos destas substâncias serão as contidas na Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme NBR 14725 da ABNT e 

Decreto/PR 2657/98. A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) 

não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos. Resíduos químicos que  apresentam 

risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final 

específicos. As embalagens e materiais contaminados por substâncias químicas que 

apresentem risco a saúde e ao meio ambiente, devem ser tratados da mesma forma que a 

substância que as contaminou. 

A segregação se dá próxima ao local de geração. Devem ser identificados os sacos, os 

recipientes de acondicionamento, os coletores de transportes internos e externos, os locais 

de armazenamento, em local de  fácil visualização, de forma indelével, contendo: 

Conteúdo (discriminação da substância química e frases de risco); 

Simbologia e expressão (Resíduo Químico) específicas do risco associado. 

Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionadas em 

recipientes individualizados, observados as exigências de compatibilidade química do resíduo 

entre si, assim como com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre 

os componentes do resíduo e da embalagem. 

Serão acondicionados em recipientes individualizados. Definido em função do volume de 

resíduos gerados, fluxos bem definidos em termos de horário, sentido único e fixo, evitando 

cruzamento com visitas e fluxo maior de pessoas ou atividades. Este serviço é executado por 

profissional devidamente paramentado e treinado. Os recipientes de transporte não podem 

transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo. 

No caso de pequenos geradores é desnecessário. 

Ficam armazenados no depósito temporário de resíduos recicláveis, acondicionados em 

recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química entre 

resíduos e entre estes e a embalagem e, que não permitam vazamentos. 

GRUPO D RESÍDUO COMUM 

São os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domésticos, tais como:Papel sanitário, 
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fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis  de vestiário, restos alimentares de 

pacientes;Sobras de alimento e do preparo de alimentos (resíduos úteis para 

compostagem);Resto alimentar de refeitório (resíduo sem utilidade); Resíduos de áreas 

administrativas;Resíduos de varrição, flores, podas de árvores e jardins; Resíduos de gesso 

provenientes de assistência à saúde; Resíduos recicláveis (papel, metal, vidro, plástico); 

Resíduos sem utilidade. 

As embalagens secundárias (de quaisquer medicamentos ou produtos médico- hospitalares, 

frascos plásticos de soro e frascos de vidros ou plásticos de medicamentos ou de outro 

produto farmacêutico), desde que não contaminadas por produto químico, devem ser 

fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo ser 

encaminhadas para processo de reciclagem. 

Pode ser segregado distante do local de geração.  

A Inscrição do conteúdo, cor e simbologia específica de materiais recicláveis nos sacos, lixeiras, 

carros coletores de transporte internos e externos, nos locais de armazenamento, em local 

de fácil visualização, de forma indelével, conforme Resolução CONAMA 275/2001.  

A cor azul para papéis, metais, vidros e plásticos e cor preta para resíduos orgânicos. O 

acondicionamento deve se feito em: Sacos impermeáveis nas diferntes cores,

 colocados em recipientes identificados;Lixeiras com simbologia diferente para 

cada tipo de residue Carros. 

Locais de armazenamento interno junto com os demais resíduos e externo separados dos 

demais resíduos. 

O recolhimento dos sacos quando atingir 2/3 da capacidade sendo feita a coleta duas 

vezes por dia. Os carros de transporte serão de cor branca identificado com simbologia para 

resíduos recicláveis, de material lavável, rígido, impermeável, com tampa articulada ao 

próprio corpo, cantos arredondados e rodas revestidas de material que reduza o ruído; 

recipientes com mais de 400 litros devem possuir válvula de dreno no fundo. O trajeto para o 

translado deve ser de revestimento resistente à abrasão, superfície plana, regular, 

antiderrapante e rampa, permitindo livre acesso dos carros coletores. 

O armazenamento interno temporário deve ser feito em: 

Locais de armazenamento interno serão junto dos demais resíduos;  
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Locais de armazenamento externo, separados dos demais resíduos; 

Coletores internos de material lavável, resistente, com tampa-pedal e cantos arredondados. 

Deve ser armazenado em ambiente exclusivo, conforme descrito para os resíduos químicos. 

No tratamento de destinação final os recicláveis serão destinados à venda e encaminhados 

para a reciclagem. Resíduos como compostagem, flores, podas de árvore, jardinagem, sobras 

de alimento de refeitórios e de outros, desde que não tenham mantido contato com 

secreções, excreções ou fluído corpóreo serão encaminhado para aterro sanitário urbano. 

GRUPO E RESÍDUO PERFURO CORTANTE 

Os materiais perfuro cortantes como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, lâminas de 

bisturi, ampolas de vidro, brocas, pontas diamantadas, lancetas, tubos capilares, 

micropipetas, lâminas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de petri) e outros similares contaminados com 

material biológico. 

A segregação ocorre próxima ao local de geração, imediatamente após o uso ou necessidade 

de descarte. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, 

quando descartáveis, sendo proibido reencapá- las ou proceder à sua retirada manualmente. 

Os recipientes de coleta devem conter na identificação: 

Inscrição: Resíduo perfuro cortante 

Símbolo internacional de risco biológico com rótulos de fundo branco, desenho e contornos 

pretos, conforme NBR 7500 da ABNT. 

O recolhimento dos recipientes quando atingir 2/3 da capacidade ou o nível do preenchimento 

ficar a 5 cm de distância da boca do recipiente. É proibido o esvaziamento ou o 

reaproveitamento dos recipientes de acordo com a RDC 306 e encaminhados ao 

estabelecimento de referência. O transporte interno nos mesmos recipientes e seguem as 

mesmas recomendações dos resíduos contaminados. 

O Armazenamento Interno Temporário é feito nos mesmos recipientes, local e segue as 

mesmas recomendações dos resíduos contaminados. 

Não necessitam de tratamento. 

O armazenamento interno é feito nos mesmos recipientes, local e segue as mesmas 
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recomendações dos resíduos contaminados. Os Grupos A e E podem tubos capilares, 

micropipetas, lâminas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de petri) e outros similares contaminados com 

material biológico. 

A segregação ocorre próxima ao local de geração, imediatamente após o uso ou necessidade 

de descarte. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, 

quando descartáveis, sendo proibido reencapá- las ou proceder à sua retirada manualmente. 

Os recipientes de coleta devem conter na identificação: 

Inscrição: Resíduo perfuro cortante 

Símbolo internacional de risco biológico com rótulos de fundo branco, desenho e contornos 

pretos, conforme NBR 7500 da ABNT. 

O recolhimento dos recipientes quando atingir 2/3 da capacidade ou o nível do preenchimento 

ficar a 5 cm de distância da boca do recipiente. É proibido o esvaziamento ou o 

reaproveitamento dos recipientes de acordo com a RDC 306 e encaminhados ao 

estabelecimento de referência. O transporte interno nos mesmos recipientes e seguem as 

mesmas recomendações dos resíduos contaminados. 

O Armazenamento Interno Temporário é feito nos mesmos recipientes, local e segue as 

mesmas recomendações dos resíduos contaminados. 

Não necessitam de tratamento. 

O armazenamento interno é feito nos mesmos recipientes, local e segue as mesmas 

recomendações dos resíduos contaminados. Os Grupos A e E podem 

estar juntos, os demais grupos deverão ser armazenados em áreas separadas. Deve estar em 

conformidade com a Resolução CONAMA 283/2001. 

Área de ser identificada de uso restrito com área mínima de 4m2, com largura mínima de 2 

metros para que permita manobra simples de pelo menos dois carros de coleta. Deve ser 

de alvenaria e coberto com material adequado em local afastado do corpo da edificação. O 

piso e paredes revestidos de material liso, resistente, lavável e impermeável, 

preferentemente branco e rejuntado. Tem de dispor de torneira baixa para lavagem de pisos 

e paredes; pias para a lavagem das mãos; tomada elétrica; piso com caimento em direção a 

canaletas de escoamento direcionadas para ralo sifonado, ligado à rede de esgoto e 
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dotado de dispositivo de fechamento; porta abrindo para fora, com proteção inferior (tela) 

contra acesso de vetores, identificada com expressões de manter sempre fechada, acesso 

exclusivo de funcionários responsáveis pelo serviço e nome e simbologia do tipo de resíduo 

e, larga o suficiente para permitir a passagem de carros de coleta. O acesso exclusivo de 

funcionários do setor; deverão receber lavagem e desinfecção ao fim de cada fluxo. Deve 

conter um freezer com capacidade para sete dias de geração. 

O transporte externo deve ser feito em carros com recipiente de carga na cor branca, 

inscrição e símbolo de “RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE”, nome do município e da empresa 

responsável pelo transporte. A coleta e transporte externo deverão seguir as normas da NBR 

12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 

A disposição final é feita em local com licenciamento ambiental conforme resolução CONAMA 

nº 237/97. A disposição final deve estar de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da 

ABNT. 

O abrigo de higienização é o local exclusivo para limpeza de utensílios, carros coletores, lixeiras 

ou recipientes de suporte de sacos de resíduos, baldes, pás, vassouras,  panos  de  chão  e  

demais  materiais  necessários  ao  manejo  de resíduos. Deve ser mantido em sala para 

guarda destes materiais, piso e paredes resistentes, lisos e impermeáveis, laváveis e de cor 

clara, provida de pontos de luz e tomada elétrica, ponto de água, com torneira baixa e 

alta, tanque com torneira, ralo sifonado com tampa, ligado à rede de esgoto, pia exclusiva 

para a lavagem das mãos, e todos os EPIs necessários para a função.  

  

B) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO:  

IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS  

PROPOSTA DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS 

Gestão de Suprimentos e Logística: gerenciamento e operacionalização dos fluxos de bens, 

serviços, consumo e informações, com o objetivo de otimizar os recursos financeiros através da 

compra programada, com distribuição para as unidades de acordo com a necessidade mínima 

de estoque e dispensação aos usuários considerando a prescrição do profissional médico. 

PROTOCOLOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO 
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Normas: 

Requisitar em bloco de pedido ou ordem de serviço; 

Discriminar o pedido; 

Os pedidos podem ser feitos todos os dias, ate as 09:00 horas. 

Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado no horário pré - estabelecido. 

Ações: 

Fazer solicitação de material no impresso próprio; 

Discriminar o material solicitado, qualificando-o; 

Datar e assinar o pedido; 

Enviar o impresso com pedido ao almoxarifado ate às 09:00 horas; 

Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado no horário de 10:00 às 11:00 

horas; 

Receber e conferir o pedido até às 10:00 horas; 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ALMOXARIFADO 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 Versão  nº  

 Revisão nº 
Cópia Controlada 

ALMOXARIFADO Data:   POP.QUA.001 

1. OBJETIVO 

 

O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do 

material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades 

operacionais dos setores integrantes da estrutura hospitalar do Hospital de Urgências 

de Trindade. Sendo assim, o Almoxarifado tem como suas principais funções: Receber 

e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o documento de compra 

(Termo de Transferência, Termo de Empréstimo e Nota Fiscal) ou equivalentes; 
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Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; Registrar em 

sistema Wareline as notas fiscais dos materiais recebidos/adquiridos e encaminhar a 

Diretoria Administrativa para o envio ao Departamento de Contabilidade e Finanças 

as notas fiscais para pagamento; Elaborar estatísticas de consumo por materiais e 

centros de custos para previsão das compras; Elaborar balancetes dos materiais 

existentes e outros relatórios solicitados; Preservar a qualidade e as quantidades dos 

materiais estocados; Viabilizar o inventário semestral dos materiais estocados; 

Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas dos 

materiais visando um atendimento ágil e eficiente; Organizar e manter atualizado o 

registro de estoque do material existente; Propor políticas e diretrizes relativas a 

estoques e programação de aquisição e o fornecimento de material de consumo; 

Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados; Estabelecer as 

necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de reposição de 

estoque, bem como solicitar sua aquisição. Normatizar os procedimentos de entrada 

e saída de insumos/materiais adquiridos pelo HUTRIN; Garantir recebimentos dos 

materiais no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de vencimento; 

Normatizar o acesso de pessoas no setor de almoxarifado; Assegurar de forma 

atualizada a quantidade e periodicidade dos materiais estocados ( sistema de 

estoques máximos e mínimos); Garantir a integridade dos materiais armazenados, 

quanto à conservação, qualidade e limpeza dos produtos estocados; Suprir a 

demanda do HUTRIN em todos os seus setores/departamentos, conforme a 

disponibilidade de estoque e prioridade. 

2. REFERÊNCIA 

A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela Instrução 

Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar, com 

minimização de custos, o uso de material através de técnicas modernas que atualizam 

e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no 
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emprego do material nas diversas atividades. Para tal considera-se material como 

sendo uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, 

acessórios, veículos em geral, matérias primas e outros itens empregados ou passíveis 

de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de 

qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, 

acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos setores da Unidade 

Hospitalar – Hutrin. 

Responsáveis Técnicos, Supervisores, 

Coordenadores, Gerentes e Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sistema wareline; 

Sites para pesquisa de mercado; 

Materiais de Papelaria e Escritório; 

Computador; 

Acesso a chamadas externas via telefone; 

Impressora e 

Sala com refrigeração. 

6. DEFINIÇÕES 

INSTITUTO CEM 

SISTEMA WARELINE: Sistema gerenciador administrativo e assistencial do HUTRIN 

ALM – ALMOXARIFADO.   
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

O levantamento de necessidade de aquisição é setorizado por áreas: 

* Aquisição de materiais administrativos; 

* Insumos, 

 * Bens patrimoniais, 

 * Higienização e limpeza, 

 * Papelaria e escritório, 

 * Insumos radiológicos, 

 * Insumos químicos, 

 * Materiais de proteção individual, 

 * Produtos descartáveis, 

 * Insumos Hospitalares utilizados na Assistência, 

 * Materiais de Informática, 

 * Impressos, 

 dentre outros fornecidos pelo setor de almoxarifado, registrado no sistema, no ícone 

Suprimentos e utilitários. 

Código 094 

É feito o levantamento de necessidades de aquisição bem como a guarda e 

gerenciamentos dos produtos de acordo com a competência. 

O levantamento é realizado a partir da consulta no sistema wareline no módulo 

ESTOQUE – RELATÓRIOS- SUGESTÃO DE COMPRAS onde será aberta a janela: 

1-) comprar o equivalente a, que deverá ser preenchida com: 1.6 
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2-) No campo Quantidade atual originário dos estoques deverá ser preenchido com o 

número 00094, que corresponde ao setor em questão. 

3-) Logo após devera ser clicado em CÓDIGO/PRODUTO, onde aparecerão todos os 

itens para fazer o filtro da relação de materiais a serem adquiridos, selecionando-os 

todos e  clicando em OK em seguida. 

4-) Clicar em imprimir, logo após o sistema gerará a relação dos itens desta área. 

5-) A tela deverá ser salva em planilha no libre office/calc ou no word/excell 

6-) Deve-se separar os itens por categoria: 

a)- Higienização e limpeza; 

b)- Descartáveis; 

c)- Raios x; 

d)- Informática; 

e) - Impressos; 

f)- Papelaria e escritório; 

g)- Bem patrimonial. 

7-) Por meio da média do consumo diário levantado pelo responsável pelo 

almoxarifado são solicitados os quantitativos necessários para a formalização do 

processo de aquisição; 

8-) Deverão ser impressas separadamente, as telas por itens conforme descrito acima; 

9-) Na tela Relatórios: Sugestão de compras do sistema Wareline modulo de ESTOQUE 

deve-se clicar no campo Código/Produto para gerar novamente a janela com a relação 

dos itens. 

10-) Nesta tela, no campo inferior esquerdo deve-se clicar no campo: PESQUISAR POR 

CÓDIGO selecionando todos os itens desejados. Em seguida clicar em OK; 

12-) Após o OK o sistema voltará para a tela RELATÓRIO; SUGESTÃO DE COMPRAS já 
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com os itens selecionados para compra por categorias. 

13-) Na mesma tela clica-se no campo GERAR SOLICITAÇÃO e será aberta uma nova 

janela com o nome: GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA, onde aparecerá o nome do 

colaborador que está fazendo a solicitação de compra e o motivo da compra. 

Estes motivos estão descritos em memorandos conforme solicitação de cada 

responsável por departamento e poderão ser diversos, conforme a necessidade e 

demandas dos setores. 

As solicitações de compras não rotineiras deverão ser solicitadas a partir de 

memorando, apresentando as respectivas justificativas necessárias para uso do bem 

ou produto a serem adquiridos e  do preenchimento de formulário constante no 

PORTAL na área do Módulo ALMOXARIFADO,  com o nome de TERMO DE REFERENCIA 

PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (EXCETO MAT/MED DE ROTINA) A SER 

ENCAMINHADO JUNTO COM A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE. 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 

Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos 

materiais de consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o 

pedido ao constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade 

mínima para atender satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até 

a compra de nova remessa. 

Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início de 

mês  com previsão de consumo para 1 (um) mès. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a 

saída de materiais durante o período de um mês e requisita a quantidade necessária 

para atender por mais um mês, sempre observando o disposto no Item 2.5 da 

Instrução Normativa Nº. 205 de 08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra 

volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas 

características normais de uso, também daqueles propensos ao obsoletismo. Para a 

aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento de, no mínimo, três 
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orçamentos. Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a média e faz a 

requisição de compra em sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa aos 

orçamentos, à Divisão de Compras quando necessário. 

Como já descrito anteriormente após seleção dos insumos no sistema em que foi 

gerado uma nova listagem, esta é enviada para autorizo para o Diretor Administrativo 

que aprovará ou não a solicitação da compra. 

Este material listado no sistema fará parte de um novo ícone no Sistema 

CONECTE/HOSPITALAR com o nome SUPRIMENTOS/UTILITÁRIOS/COMPRAS, 

conforme figura 4 

Figura 4 

 

 

Nesta aba o sistema permite que se façam as correções, exclusões e inserções de 

novos itens caso tenham sido levantadas necessidades a posterior. Podendo 

modificar inclusive a quantidade solicitada ou solicitação de outro determinado item 

que por ventura tenha sido esquecido na fase de levantamento de necessidades. 
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O sistema não libera as quantidades dentro das medias calculadas. Caso seja 

necessário solicitar um item a mais do que o previsto pelo sistema ou a menos, esta 

solicitação deverá ser realizada diretamente no modulo COMPRAS e não passando 

pelo ESTOQUE/SUGESTÃO DE COMPRAS. 

Ao entrar no referido ícone COMPRAS, poderão ser anexadas informações de 

especificação do produto a ser adquirido, também imagens, especificações técnicas, 

observações, etc.. 

 Tendo o cuidado de realizar todo o processo de uma só vez porque ao inserir os dados 

no sistema, a tela estará disponível automaticamente para a Diretoria Administrativa 

autorizar e validar o processo de compra. 

Os documentos deverão ser impressos e ordenados por data. Para rastreabilidade 

deve ser feita pelo número do memorando na qual a solicitação é realizada. Esta 

solicitação então é remetida para a Diretoria administrativa e registrada no caderno 

de protocolo para acompanhamento e controle. 

O processo de compras é realizado pelo setor de compras no Escritório/CEM   em 

Goiânia e, acompanhado por meio do portal BIONEXO pelos responsáveis do setor de 

Compras. As solicitações deverão ser publicadas no Portal BIONEXO, em seguida no 

portal da Transparência/chamamentos no site da CEM  , para que as empresas tomem 

conhecimento  da necessidade de aquisição e possíveis participação das cotações. 

Apresentadas as propostas de melhor preço e exigências do Termo de Referência 

quando necessário, e aprovação da Superintendência do INSTITUTO/CEM   conforme 

recurso autorizado e alocado pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Após autorizada e realizada a compra, o Setor de Compras da INSTITUTO/CEM   envia 

por e-mail a autorização de compras chamada “BIONEXO ou ORDEM DE COMPRA” 

em formato PDF, essas informações  estão constantes no SISTEMA  do Portal Bionexo. 

O Responsável pelo almoxarifado imprimirá esse relatório do Bionexo em duas vias, 

sendo que na primeira via serão anotadas as alterações necessárias como alteração 
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do telefone, endereço entre outros dados do fornecedor caso necessário. A segunda 

via irá para o setor financeiro para fins de pagamento da nota fiscal. É por meio deste 

relatório que a compra deverá ser acompanhada. 

Obs.: Os produtos não poderão ser recebidos sem o Relatório de Confirmação de 

Compras, ou seja, sem o BIONEXO conhecido como ORDEM DE COMPRA. 

MODELO DO RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS 

RECEBIMENTO DO PRODUTO 

O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente 

designado, no caso o Almoxarifado da unidade de saúde - Hutrin, uma vez que todo o 

registro de entrada e distribuição de material deverá ser de responsabilidade do 

Almoxarifado. 

A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido 

satisfaz às especificações contratadas. São considerados documentos hábeis para o 

recebimento de materiais ou equipamentos: Nota Fiscal, e Nota Fiscal/Fatura e termo 

ou Nota de Transferência. Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: 

descrição do material/produto, quantidade, unidade de medida; código; data da 

entrega; fabricante; embalagem, se caixa, se unidade, se litros, etc.; preço unitário e 

preço total; quantidades entregues de acordo com a quantidade solicitada. 

 Observando-se que, quando o material/produto não corresponder com exatidão ao 

que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o responsável do 

Almoxarifado, providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega. Na 

rotina para Recebimento de materiais a empresa transportadora deve aguardar sua 

vez para o atendimento do recebedor do almoxarifado, devendo este: Retirar a ordem 

de compra “ BIONEXO” e conferir com a nota fiscal enviada pelo fornecedor. Receber 

o material apenas se o valor da nota fiscal for igual ou menor do que o valor total da 

ordem de compra “BIONEXO”. 

O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o responsável do 
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Almoxarifado, indicar o local adequado para colocar material/produto. O responsável 

pelo Almoxarifado deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de 

volumes e unidades dos produtos/itens entregues de acordo com a ordem de compra 

“BIONEXO” e nota fiscal. 

No ato do recebimento, se o responsável pelo Almoxarifado verificar que houve danos 

nas embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso da nota fiscal: Embalagem 

danificada sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização. Depois de 

acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor deve datar, assinar 

e carimbar no canhoto da nota fiscal. 

Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por 

meio de compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes 

casos, atentar-se quanto à natureza da operação, muitas vezes caracterizada “Simples 

Remessa”. Para tanto, deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição. 

Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, o 

Almoxarifado deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o 

responsável pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o 

Almoxarifado deve escrever no verso da “Nota Remessa / Devolução” e justificar o 

motivo da devolução e providenciar, em comum acordo com o fornecedor, o meio 

mais eficiente para devolução do material. Toda entrega de material adquirido por um 

órgão público deve ser realizado no Almoxarifado, salvo quando o mesmo não possa ou não 

deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, qualquer que seja o local de recebimento, o 

registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado. 

A conferência da nota deverá ser rigorosa, porém caso haja não conformidades com 

a nota e não com o produto, este não deixa de ser recebido, para posteriormente as 

não conformidades da nota sejam resolvidas diretamente com fornecedor que deverá 

remeter nova nota fiscal corrigida ou carta de correção. 

Durante a conferência do produto, se houver necessidade da avaliação de 

determinado setor específico como a engenharia clínica, o coordenador de 
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enfermagem, o mesmo é convocado para validarem e atestarem o produto a serem 

recebido. Assim deverá se processar com todos àqueles que fizeram solicitação de 

compras que não estão dentro do rol de produtos rotineiros, exemplo, estetoscópios, 

oxímetros, etc. quando da entrega do produto que deverá ser acompanhada pelos 

responsáveis solicitantes dos mesmos que munidos do relatório da confirmação de 

compras “Bionexo”, deverão proceder com o recebimento da mercadoria. 

Caso este relatório não esteja no sistema ou em mãos, é solicitado ao setor de 

compras/CEM   via telefônica e e-mail a cópia do referido relatório. Caso o produto 

não esteja de acordo com o relatório Bionexo, este não poderá ser recebido. O 

fornecedor deverá atentar-se para as especificações da ordem de Compra cotada 

durante o processo no portal bionexo. Essas conferidas e validadas pelos interessados 

solicitantes. 

É retirada cópia da nota fiscal que deverá ser atestada pelo responsável do setor 

solicitante datando e assinando. Esta será arquivada no caderno de controle de atesto 

do Almoxarifado. Procedimento valido para todos que realizou a conferência e 

validação no ato da entrega do produto. 

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL 

Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e quantidades 

adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado WARELINE 

de acordo com a ordem de compra e nota fiscal. Após o lançamento, o Almoxarifado valida  

com dois carimbos atestando a nota fiscal: Um de atesto e outro lançado no estoque dando 

seu acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente neste caso Diretoria 

Administrativa. 

O lançamento da nota fiscal se dá por meio do sistema Wareline, pelo modulo estoque: 

Ao entrar no sistema Wareline, no modulo estoque clica-se em movimentações, depois 

entrada de materiais, em seguida entrada de nota fiscal (E1). 
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Ao entrar na Movimentação: Entrada de nota fiscal ( E1 ), clica-se em novo e inicia o 

lançamento da nota fiscal. Se o pedido já estiver no sistema, deve-se selecionar o campo 

pedido do sistema e prosseguir com o lançamento colocando todos os dados solicitados tais 

como: Código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, condições de 

pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota fiscal e em 

seguida realizar a conferência dos itens já importados pelo pedido do sistema, em seguida 

realiza uma conferência geral para averiguar a certeza de todos dos dados, inclusive os 

respectivos valores unitário e valor toral e, por fim, clica em salvar para concluir o lançamento 

da nota fiscal. 

Caso, o pedido não esteja lançado no sistema pelo setor de compras deve-se seguir com o 

mesmo procedimento, porém não selecione o campo pedido do sistema. Prossegue 

selecionando o código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, 

condições de pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota 

fiscal e clicar em selecionar itens, neste caso seleciona todos os itens mencionados na nota 

fiscal com as quantidades e os valores corretos, valores unitários e valor total uma vez que 

neste lançamento os itens ainda não estão disponíveis no sistema, em seguida realiza uma 
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conferência geral para averiguar a certeza de todos os dados e, por fim, clica em salvar para 

concluir o lançamento da nota fiscal. 

Após o lançamento da nota fiscal, e validação da mesma através dos carimbos adequados 

mencionados anteriormente, o responsável pelo lançamento da nota fiscal faz um 

memorando encaminhando a nota fiscal para Diretoria Administrativa, para posterior envio 

para o departamento Financeiro/CEM   para pagamento. 

Todos os memorandos de envio são protocolados no caderno de protocolo para controle dos 

memo. enviados, para futuras rastreabilidades, caso se façam necessários. 

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO 

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que 

devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando 

condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação 

plena do edifício e a ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem 

dos materiais: 

Verificação das condições de recebimento do material; 

Identificação do material; 

Guarda na localização adotada; 

 Informação da localização física de guarda; 

 Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento; 

 Separação para distribuição. 

 Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um 

Almoxarifado, de forma que se possam obter as seguintes condições: 

Máxima utilização do espaço; 

Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos); 

Pronto acesso a todos os itens; 

Máxima proteção aos itens estocados; 
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Boa organização; 

Satisfação das necessidades dos clientes. No projeto de um Almoxarifado devem ser 

verificados os seguintes aspectos: Itens a serem estocados (itens de grande 

circulação, peso e volume); Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso 

(altura, largura); Prateleiras e estruturas (altura e peso); Piso (resistência). 

Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função 

de parâmetros como: fragilidade, combustão, volatilização, oxidação, explosão, 

intoxicação, radiação, corrosão, volume, peso, forma. Os materiais sujeitos à 

armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o modo como os 

materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se analisar, 

em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de 

arranjo físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao 

fluxo de materiais. Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer 

os meios necessários à perfeita identificação da localização dos materiais. 

Normalmente é utilizada uma simbologia (codificação) alfanumérica que deve indicar 

precisamente o posicionamento de cada material estocado, facilitando as operações 

de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o responsável por este sistema e 

deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico dos espaços disponíveis 

por área de estocagem. 

Em seguida, os produtos recebidos são alocados/estocados em seus lugares, 

categorias por categoria, ou seja, família por família de produtos. Sendo os produtos 

organizados por ordem. Os mesmos também devem ser organizados de acordo com 

o sistema PEPS ( PEPS – Primeiro que entra, primeiro que saí ), para evitar que 

produtos venham ter sua validade vencida no estoque por descuido. 

A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou 

necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por 

meio de requisição específica - no nosso caso requisição eletrônica. 

DISPENSAÇÃO DO PRODUTO 
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Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em 

estoque, sendo assim, o Almoxarifado possui atualmente mais de 150 itens em seu 

estoque cuja relação esta disponível para consulta na internet na página da UTFPR 

Câmpus Medianeira. Estes materiais são entregues mediante requisição própria 

assinada por um servidor previamente cadastrado no sistema informatizado do 

Almoxarifado. Para que um servidor possa requisitar um material em estoque é 

necessária a sua liberação para uso do sistema, tal liberação se dá por meio do 

preenchimento do Cartão de Assinatura conforme Figura 3. Por meio desta 

solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas autorizadas a retirar os 

materiais em estoque. 

A dispensação do produto é realizada a partir da necessidade de cada departamento 

da Unidade. 

Cada responsável técnico, deve acompanhar diariamente o consumo dos insumos e 

materiais pertinentes aos seus respectivos setores. 

A solicitação de matérias de consumo interno, deve ser feita no sistema Wareline na 

aba requisição eletrônica de acordo com o centro de custo solicitante. O requisitante 

após, realizar as solicitações dos insumos, deve realizar uma conferência antes de 

salvá-la, para ter a certeza de que os itens solicitados são e estão devidamente 

corretos. 
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O Departamento de Almoxarifado em suas atividades habituais realiza a conferência 

como também o controle das requisições de consumo interno. 

 O assistente do almoxarifado realiza a impressão de todas as requisições pendentes 

no sistema no período matutino, onde as mesmas passam por uma nova conferência 

pelo Responsável Técnico do Almoxarifado, justamente para melhor controle dos 

insumos e materiais disponíveis no departamento. 

Havendo necessidades de modificação na requisição analisada pelo responsável 

técnico do almoxarifado, é informado ao solicitante, para que corrija de acordo com 

as orientações do Almoxarifado, claro ambas as partes utilizando o bom senso. Isso 

apenas para um melhor controle no estoque dos produtos – conhecido como gestão 

do estoque. Após a adequação/edição da requisição a mesma estando habilitada de 

acordo com os padrões, poderá ser entregue. 

Os horários de solicitações de requisição de consumo interno para o Almoxarifado da 

Unidade – Hutrin é das 08h:00 as 10h:00 de segunda a sexta para setores que não 

podem estocar produtos como centro cirúrgico, clínica cirúrgica, clínica médica, 

administração dentre outros; podendo os mesmos retirarem seus produtos ou 
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aguardar a disponibilidade do almoxarifado para realizar dentro do cronograma de 

atividades diárias as entregas. Já para os setores que podem estocar materiais e 

insumos como pronto socorro, farmácia, etc. Esses terão todas as terças-feiras de 

cada semana para requisitarem via sistema wareline seus respectivos produtos para 

consumo semanal e os receberão todas as sextas de cada semana. 

È importante ressaltar que o Almoxarifado, não atende aos finais de semana e 

tampouco aos feriados, portanto todos os departamentos devem se programarem 

para não faltarem produtos em seus setores, mas devem solicitar de acordo com as 

demandas de uso para suprir as necessidades pertinentes a esse fim. 

O assistente administrativo do Almoxarifado tendo a requisição impressa adequada, 

realiza a separação dos itens solicitados e faz as entregas aos departamentos da 

Unidade. No ato do recebimento dos itens, o recebedor deve assinar a requisição 

comprovando que recebeu os materiais e insumos. A impressão assinada tanto pelo 

entregador, quanto pelo recebedor é utilizada para dar baixa no sistema para 

comprovar a retirada do produto e para liberar do estoque no sistema e em seguida 

a mesma é arquivada para futuras auditorias e controle das dispensações. 

CONTROLE DE ESTOQUE ( INVENTÁRIO ) 

Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais 

disponíveis no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada 

semestre, o Almoxarifado providencia junto ao departamento de TI ( Tecnologia da 

Informação ) e Diretoria Administrativa a solicitação da abertura do Inventário no 

período designado para os responsáveis pelo Inventário no Instituto/CEM  . 

O responsável pelo Almoxarifado do Hutrin, envia um e-mail para todo corpo de 

Diretoria e toda comissão de Inventario do Instituo/CEM  , solicitando a abertura do 

inventário para a data definida. Após a confirmação por e-mail da comissão de 

Inventário do Instituto/CEM  , é que o Almoxarifado local inicia a contagem dos itens. 

Antes de realizar as contagens dos produtos o Almoxarifado prepara para a realização 
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do Inventário, realizando a organização e separação dos produtos os deixando ao 

ponto de contagem, se for o caso separe até por lote. Em seguida o responsável pelo 

almoxarifado, imprime as listagens do inventário em duas vias: Sendo essas a relação 

dos itens a serem inventariados. 

Será impressa em duas vias, pois a contagem será feita duas vezes por colaboradores 

distintos, para ter a certeza de que a contagem esteja realmente correta. Após as duas 

contagens são confrontadas as listas para verificar se em algum item houve 

divergência, se houver, esse item deve ser conferido/contado novamente, agora por 

uma terceira pessoa, ou seja, não será contado por nenhum dos colaboradores que 

já havia cotado o item. Caso não tenha nenhuma divergência/discrepância, segue com 

Inventário. 

Em seguida o responsável pelo almoxarifado faz uma impressão de uma listagem de 

posição de estoque onde são transferidos os dados apurados através de todas as 

contagens para uma única lista, tendo divergências ou não; mas após a conferências 

realizadas pelo terceiro colaborador feito os confrontos com as duas listagens 

anteriores. 

Ao transcrever os dados para nova listagem de posição de estoque, é observado nesse 

momento todas as divergências para mais ou para menos, havendo quaisquer uma 

dessas citadas o responsável pelo almoxarifado grifa em pincel amarelo para 

correção. 

Após toda conferência na lista e grifadas as divergências, caso haja, a mesma é 

escaneada e enviada por e-mail para comissão de Inventário do Instituto/CEM  , para 

as futuras correções e finalização do Inventário. 

O responsável pelo Almoxarifado deve atentar por alguns detalhes: 

* Antes de iniciar o Inventário, deve abastecer todos os departamentos da Unidade, 

para que evite faltar materiais e insumos aos departamentos; 

* Deve-se enviar um e-mail para todos os responsáveis dos departamentos 
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informando sobre a data e horário do Inventario, para que os mesmos também se 

programem com suas equipes, para evitar maiores transtornos; 

* Deve-se anexar em murais um informativo sobre a realização do Inventário e sobre 

o cronograma de atendimento no setor; 

* Ao iniciar o Inventário é terminantemente proibido a movimentação no sistema de 

quaisquer espécies, salvo ações relacionados ao Inventário; sendo autorizado a 

movimentação no sistema após a finalização do mesmo. 

* Deve-se aguardar um email da comissão de Inventário do Instituto/CEM  , validando 

o Inventario e finalizando o mesmo. 

Após seguir atentamente todas as orientações acima, e finalizado o Inventário, o 

Almoxarifado, poderá voltar as atividades normais. 

 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 
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Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Assistente Administrativo 

– Chefe Seção 

  

Revisão  Qualidade   

Revisão  Scih   

Aprovação  Diretor Administrativo   

Aprovação  Diretor-Geral   

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E HOTELARIA 

1) LAVANDERIA 

O INSTITUTO CEM entende seu setor de lavanderia como um dos principais serviços de apoio ao 

atendimento dos pacientes. O processamento de roupa e sua distribuição em perfeitas 

condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas as unidades do hospital, 

garantem excelência na eficiência global do hospital. 

Um bom sistema de processamento de roupa é fator de redução das infecções hospitalares. Por 

isso, aumenta nossa preocupação com a questão de planta física / layout da lavanderia 

hospitalar. Preveem-se medidas de controle de infecções, permitindo instalações de barreiras 

de contaminação que separariam a lavanderia em duas áreas distintas: 

Área contaminada ou suja, utilizada para separação e lavagem; 

Área limpa, utilizada para acabamento (centrifugação, secagem, dobragem) e guarda. 
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Seguindo a linha de aspectos físicos, o formato idealizado possibilitará um fluxo racional de 

trabalho de processamento de roupa, seguindo um fluxo progressivo, evitando cruzamento de 

circulações de atividades. A precaução fundamental é evitar que a roupa suje cruze ou entre em 

contato com a limpa, evitando re-contaminação, desperdício de tempo e baixo rendimento. 

Admite-se as seguintes formas: 

 

 

No que tange processamento da roupa, O INSTITUTO CEM cria um fluxo padronizado no qual 

decorremos abaixo: 

Coleta – Realizada preferencialmente em horários preestabelecidos, uma vez que a roupa suja 

deve permanecer o menor tempo possível na unidade. A roupa suja deve ser colocada em sacos 

de tecidos, sendo que roupas contaminadas devem ser acondicionadas em sacos plásticos. O 

deslocamento até a lavanderia será feito por carrinhos de transporte, sendo distintos dos usados 

para roupas limpas. 

Recepção – A roupa é retirada do carro de coleta, a fim de ser separada e pesada. 

Separação – Os sacos de roupas sujas são pesados e registrados para controle de custos. 

Posteriormente a roupa é classificada por grau de sujeira, tipo de tecido e cor, a fim de 

agrupamento de lavagem. 

Lavagem \ Centrifugação \ Secagem \ Calandragem  

Estocagem – A roupa limpa será estocada na rouparia. Neste local também serão separados e 

preparados os pacotes a serem distribuídos.  

Distribuição da roupa limpa – Cada unidade recebe sua cota de roupa para reposição de 

estoques nas rouparias setoriais. Este transporte será feito com carrinhos específicos para esta 
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finalidade. Nesta etapa, haverá um controle de entrega e retirada de roupa, por leito. 

O INSTITUTO CEM realizará treinamento constante para capacitar seus funcionários a exercer 

suas funções de forma segura (EPI´s) e com alto desempenho. Será desenvolvido um manual de 

rotinas da lavanderia, registro diário de processamento de roupas e manuais de equipamentos 

com o propósito de padronizar o trabalho. 

A  GESTÃO LAVANDERIA, fará os devidos levantamentos e serão encaminhados a Secretaria de 

Saúde, pois o recurso financeiro para este Serviço não é parte integrante do EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. 

2) GESTÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Executar serviços de armazenagem de materiais e equipamentos, bem como a aquisição 

daqueles que se fizerem necessários a consecução do objeto do presente 

Esta gestão praticada pelO INSTITUTO CEM tem como um dos pilares a logística do fluxo dos 

materiais, envolvendo compras, armazenagem, manuseio, movimentação e distribuição no 

âmbito da unidade de saúde. Busca-se um fluxo mais dinâmico, racional e eficiente na prestação 

do serviço de saúde.  

Para a consecução deste objeto, a equipe proverá a catalogação completa e integrada dos 

materiais, a captura de demanda nas áreas de atendimento e o serviço de abastecimento para 

todos os materiais adquiridos. Segue abaixo, separação por atividades: 

RECEBIMENTO 

Recebimento e controle dos materiais comprados e consignados; 

Conferência dos produtos recebidos a fim de garantir quantidades corretas, integridade física e 

visual das embalagens, especificações técnicas dos produtos e validades; 

Entrada, no sistema operacional de gerenciamento de estoques, dos produtos recebidos; 

Controle de pendências e prazos de entrega (follow-up); 

Subsidiar gestão de avaliação da capacidade de fornecedores (prazos, acuracidade, integridade); 

Gerar relatórios de consumo. 

ARMAZENAGEM 

Controle de estoque por categoria e tipo; 
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Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo; 

Alocação dinâmica de estoque, baseada em suas características; 

Controle de movimentação de estoque; 

Contagem de inventário. 

DISTRIBUIÇÃO 

Cronograma de distribuição 

Controle de atendimento de requisição de produtos 

Transferência de material 

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE 

Contagem física mensal 

Requisição através de estoque máximo/mínimo 

Rastreabilidade de lote 

Controle de giro 

Otimização dos estoque ideais 

Desenvolvimento de “kits”  

Elaboração de relatórios gerenciais e de custos 

Auditoria de processos e rotinas 

3) GESTÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

É sabido que unidades de saúde estão em constante adequação no que se refere a prestação de 

serviços mais seguros e de qualidade, atendendo as normas, ao surgimento de tecnologias que 

modificam os processos de prestação de cuidados à saúde, às exigências da sociedade por mais 

transparência e segurança, e aos critérios de avaliação e padronização para Acreditação. A 

consequência deste movimento é presença constante de obras de manutenção predial na 

criação de espaços físicos ideais. Também se soma a este resultado, a necessidade de receber, 

inspecionar e distribuir novos equipamentos, mobiliários e utensílios para esta constante 

inovação.  

O INSTITUTO CEM se credencia, contando com sua equipe multidisciplinar, levantar 
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periodicamente necessidades de intervenções estruturais na unidade física, atentando a 

instalação de novos equipamentos, da adequação a legislação e de possíveis expansões da área 

predial. 

Portanto o objetivo destes serviços de manutenção é assegurar que itens de relevância não 

sejam negligenciados em prol da crescimento financeiro ou desempenho funcional.  

Acima de tudo isso, está o Patrimônio, qual deve ser zelado de forma integral sobrepondo a 

exequibilidade de qualquer projeto no ponto de vista técnico, legal, econômico, das demandas 

operacionais, restrições e da segurança do sistema e do paciente. 

4) GESTÃO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

Proporcionar condições de vigilância do edifício, instalações e áreas externas 

Via de regra, o CEM, para realizar a vigilância em estabelecimentos hospitalares, realiza um 

levantamento da estrutura física do local, fluxo de movimento e localização geográfica. Suas 

características estão descritas abaixo: 

Estrutura Física: o espaço ocupado pelas instalações físicas do estabelecimento definirá a 

necessidade de instalação de equipamentos, tais como CFTV, alarmes e sensores (incêndio, 

movimento). Determinará também a quantidade de profissionais envolvidos neste processo e 

quais capacitações deverão ter conforme o local onde prestarão serviços. 

Fluxo de movimento: quantidade de pessoas circulando nas dependências do estabelecimento 

entre atendimentos, funcionários e prestadores de serviço, fornecedores e visitantes. Em 

setores considerados restritos torna-se interessante o uso de equipamentos controladores de 

acesso e/ou identificação prévia do visitante. 

Localização Geográfica: vias de acesso ao estabelecimento, localização em bairro movimentado 

ou com pouco trânsito de veículos e transeuntes.  

Somando-se a este levantamento, reiteramos pontos como: controle de acesso de 

fornecedores, colaboradores, pacientes, acompanhantes, visitantes, ou seja, um controle geral 

de todos que circulam pelo hospital; rondas periódicas, periféricas e internas; serviço de 

orientação ao cliente, atendimento ao público em geral; controle de chaves e crachás; controle 

e segurança de estacionamento, dentre outras atividades. Posteriormente ao levantamento 

destes dados, realiza-se a implementação de um plano de segurança específico. 

5) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO 
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 Portaria / Recepção – Seguindo esta linha atual de humanizar o atendimento em 

serviços de saúde, a recepção assume um papel importante, pois representa o primeiro 

contato do cliente na instituição e, por isso, tem grande peso na avaliação que ele fará 

em suas expectativas em relação a outros serviços. Logo O INSTITUTO CEM deseja 

oferecer um serviço de recepção dotada de atmosfera agradável principalmente com 

profissionais bem treinados e capacitados. Busca-se eficiência na triagem do público a 

fim de diminuir o tempo de espera e o erro de encaminhamento. Pretende-se também 

melhorar a integração entre processos de trabalhos das Portarias do PA e das Recepções 

dos diversos serviços internos, otimizar Recursos Humanos das Recepções, dividir 

papéis e responsabilidades e melhor o fluxo de pacientes e visitantes. 

 Refeitório – Nossa gestão busca assegurar a assistência nutricional, o controle higiênico-

sanitário e satisfação aos clientes internos e externos do hospital. Foco em mecanização 

de processos de produção das refeições e diminuição de processos manuais repetitivos. 

Neste contexto de ferramentas de gestão, se propõe a ideia de multifunção com 

multiprofissionais para auxiliares de cozinha e copeiros designada auxiliar de nutrição, 

pressupondo ganhos consideráveis no índice de absenteísmo (job rotation). 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS A SER IMPLEMENTADA  

ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DE PESSOAL 

Acreditamos que  é preciso garantir que todas as pessoas que fazem parte da empresa, 

independentemente do cargo que ocupem, sigam alguns valores, que pautem suas atitudes e 

comportamentos, para a realização de um trabalho de excelência e uma convivência harmoniosa 

entre todos.  

O capital humano tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações, pois elas entenderam 

que devem oferecer o suporte necessário para que essas pessoas desenvolvam novas 

aptidões e aperfeiçoem características que já possuem. 

As pessoas dentro das organizações que tiverem oportunidade de progressão, vão poder dar 

o melhor de si, originando resultados positivos para a empresa em questão. 

De uma forma geral, mudanças acontecem o tempo todo, nos negócios não é diferente. Diante 

disso, a área de Gestão de Pessoas tem como uma de suas principais funções aperfeiçoar 

constantemente, não só as suas ações, mas também os processos organizacionais internos, para 
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que assim os colaboradores estejam sempre preparados para atender às demandas do mercado 

e, assim, garantir que a empresa alcance os resultados extraordinários que almeja. 

Dentro de uma empresa é preciso que haja sempre coesão entre as ações de todos os 

departamentos e equipes que a compõem. Este processo é essencial, pois é através dele, ou seja, 

desta integração, que torna-se possível preparar os profissionais, bem como a organização como 

um todo, para trabalhar com excelência e, assim, atingir as metas e objetivos propostos. 

Uma boa gestão dos elementos de uma organização causa um crescimento contínuo, onde 

todos contribuem para um ambiente de eficiência e eficácia. 

De outro lado, a gestão de pessoas no setor público possui algumas particularidades. Ao 

contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos que 

apresentem características vantajosas para a organização, no setor público, a lei exige que 

as contratações sejam feitas mediante concursos públicos. 

É por esse motivo que no âmbito do setor público ações de desenvolvimento profissional são 

cruciais, pois os elementos podem aprender a progredir na carreira, e não aprendem só a 

cumprir as suas funções atuais de forma mais eficaz. 

A área de gestão de pessoas tem a responsabilidade de exercer práticas de gerenciamento, 

planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um ambiente profissional e 

positivo na organização. 

Por se tratar de uma unidade onde haverá empregados com vínculo público e celetistas, a 

gestão das pessoas se baseará na valorização da pessoa, posto que a valorização e ascensão 

profissional estarão vinculadas ao quadro de carreira, no caso do colaborador estatutário. 

A QUALIDADE DA GESTÃO 

A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da Governança 

com a instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a Gestão Estadual 

e com o controle social. 

Compreende: 

 Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de Saúde; 

 Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças em direção 
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às Redes de Atenção à Saúde; 

 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos; 
 Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos. 

Outro aspecto relevante  é a confiança dos trabalhadores q u e se evidenciará pela possibilidade 

de realizar a prestação do serviço dentro de um ambiente satisfatório, com o amparo de 

insumos e equipamentos suficientes para a realidade local para a realização da atividade 

profissional, sem riscos para as partes, bem como com a segurança institucional de validação 

das ações. 

A construção de um bom clima organizacional perpassa tanto as condições físicas e 

operativas, quanto as condições psicologias do ambiente de trabalho. 

O apoio da sociedade se conquista a partir de um relacionamento franco, o que implica na 

qualidade da prestação do serviço. 

Esta ação se dará por meio da identificação das necessidades locais e pelo desenvolvimento 

de ações e campanhas voltadas para o interesse social, demonstrando que o hospital integra 

a cidade de Pirenópolis, contribuindo efetivamente no encaminhamento da solução de seus 

problemas. 

DAS ESTRATÉGIAS PARA MUDANÇA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados 

minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes 

Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários 

do SUS. 

Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de cultura 

organizacional, tais como: 

 tratar os empregados como ativos valiosos; 

  fornecer oportunidades para o crescimento e desenvolvimento, e  

 clarificar papéis e responsabilidades; 

 Construção, disseminação e sustentação da cultura organizacional; 
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 Buscar formas de aperfeiçoar todos os processos internos constantemente; 

 Elaborar planos de desenvolvimento dos colaboradores; 

 Incentivar a obtenção de conhecimento; 

 Fortalecer a integração entre as áreas; 

 Resolução de conflitos; 

 Comunicação assertiva com os colaboradores; 

 Recrutamento e seleção; 

 Implantar e obdecer a politica de recursos humanos dO INSTITUTO CEM .. 

Acreditamos que a importância desse tema na unidade hospitalar se dê pela caracteristica de que 

cada profissional da empresa tem personalidades, ambições e passados diferentes, por isso, a 

equipe de gestão de pessoas deve estar preparada para um papel além de um simples mediador.  

A área deve exercer: 

 Resolução de conflitos; 

 Cuidar dos interesses dos funcionários; 

 Estar atento a quaisquer fatores que ameacem o desenvolvimento de tarefas; 

 Garantir de que todos esteja felizes e motivados dentro da organização, resultando no 

crescimento contínuo da mesma. 

POLITICA INSTITUCIONAL PARA GESTÃO DE PESSOAS 

política institucional 
Versão  nº 001 

Revisão nº: 000 
Cópia Controlada 

gestão de pessoas Data:  POL.INST. 003 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as condições para agregar, integrar, incentivar, desenvolver, manter e acompanhar 
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pessoas no HUTRIN. 

2. REFERÊNCIA 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 

SAÚDE. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOEM SAÚDE. Política de educação e 

desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente na saúde: polos de 

educação em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

CHIAVENATO, I.  Gestão de pessoas. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN Todos os colaboradores do HUTRIN 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

Gestão de pessoas - é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que 

influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações.  

Educação permanente - encontro entre o mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. 

7. DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES 

Cumprir as obrigações e exigir que os colaboradores cumpram as suas, e que as obrigações 

sejam consistentes com a boa prática da instituição devendo atuar com foco nos resultados, 

ética e transparência; 

Assegurar a qualidade dos processos de recrutamento, seleção, movimentação e sucessão de 

pessoas, atendendo às demandas conforme o planejamento estratégico da força de trabalho e 

ao perfil de competências necessário ao sucesso dos negócios organizacionais com base nas 

normas e critérios do regulamento de Contratação de Pessoal dO INSTITUTO CEM ;  

Assegurar o nível adequado de capacitação e desenvolvimento das pessoas nas competências 
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profissionais necessárias ao atendimento dos processos, a humanização e a segurança do 

paciente; 

Manter ativo programa para integração e acompanhamento de profissionais recém admitidos; 

Assegurar a remoção, remanejamento, readaptação e reintegração do colaborador, se 

necessário; 

 Implantar e manter ativo programa de Educação Permanente;  

Promover a gestão do conhecimento visando o aperfeiçoamento contínuo dos processos, com 

foco na segurança do paciente e melhoria contínua; 

Estabelecer Plano de Capacitação anual para todos os colaboradores, inclusive para alta 

liderança, gerentes e/ou coordenadores, baseado em levantamento periódico das necessidades 

de cada categoria profissional; 

Incentivar e viabilizar a participação de servidores em cursos e eventos da sua área de atuação; 

Promover o acompanhamento contínuo do desempenho dos colaboradores, orientando o 

desenvolvimento na carreira, com foco em resultados e competências; 

Instituir Plano de Cargos e Salários; 

 Promover a gestão do clima organizacional, visando a melhoria contínua do nível de satisfação 

dos colaboradores; 

 Promover a segurança e a saúde ocupacional dos empregados, com  foco na prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais; 

Estabelecer e manter ativo programa de controle da saúde dos colaboradores, incluindo exames 

periódicos, uso de EPI, vacinas. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica 

9. INDICADORES 

Taxa de Absenteísmo; 

Pesquisa de clima organizacional. 
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10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

  Nome Cargo Data  Visto 

Elaboração  

 

Coord. da Divisão de 

Desenvolvimento de 

Recursos/HUTRIN 

 

  

Elaboração  Diretora de Recursos 

Humanos/HUTRIN 

  

Revisão  Diretor 

Administrativo 

 

  

Revisão  Coord. do NQSP   

Aprovação  Diretor Geral   

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 
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PROTOCOLOS DE RECURSOS HUMANOS 

PREENCHIMENTO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

 Descrever Processo para preenchimento do formulário de Requisição/Movimentação de 

Pessoal. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do Hospital de Urgências de 

Goiânia 

Coordenadores, Gerentes e 

Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

  Formulário de movimentação de pessoal; 

6. DEFINIÇÕES 

 Fluxograma no anexo. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

.7.1. NO CAMPO ´´REQUISIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS´´ 

Nos casos de Movimentação/Requisição de Pessoal,  o Solicitante, munido do formulário, 

deverá preencher os campos conforme segue: 

``Setor``: colocar a área que requer a abertura da vaga; 

``Requisitante``:será a pessoa responsável pela solicitação de preenchimento da vaga, com 

assinatura e carimbo; 

``   ``Data da solicitação``: é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

 ``Cargo solicitado``: deverá ser preenchido o nome do cargo que será exercido pelo futuro 

colaborador; 

``Data sugerida para início`` deve indicar em quanto tempo o setor terá a necessidade do 

colaborador no posto de trabalho; 

``Motivo da Contratação por Substituição``: deverá indicar exatamente o porque da contratação 

deste novo colaborador, com as opções: ``Desligamento`` (Caso a abertura da vaga se dê por 

desligamento de outro colaborador);``Troca de setor`` (Quando a abertura da vaga aconteceu 

porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, irá ser remanejado para outro 

departamento dentro da unidade);``Estágio`` (Contratação com vínculo de estágio), 

``Transferência`` (Quando a abertura da vaga aconteceu porque o colaborador que ocupa a 

vaga, atualmente, irá ser transferido para outra unidade); ``Promoção`` (Quando a abertura da 

vaga acontece porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, teve uma promoção) ou 

“Outros” quando o motivo não se encaixar em nenhuma das opções acima. O campo de 

``Substituição`` deverá ser preenchido nos casos de Desligamento, informando qual 

colaborador será/foi desligado e em “Desligado em” colocar a data de desligamento do 

colaborador. 

 ``Motivo da Contratação por AUMENTO DE QUADRO`` deve ser descrito o motivo pelo qual o 

solicitante está requerendo um aumento de pessoal no seu setor, justificando nas linhas 

disponibilizadas no formulário, na sequência e verso. 
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``Salário``; ``Insalubridade`` e ``Jornada de trabalho`` solicitar auxílio ao Departamento Pessoal 

sobre salário bruto, insalubridade e carga horária, em seguida, proceder preenchimento; 

``Sexo``, ̀ `Idade`` e ̀ `Escolaridade`` informar de acordo com o pré-requisito da função desejada; 

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá dar continuidade ao preenchimento do 

formulário, conforme segue: 

``Solicitação atendida com`` preencher: 

``Data oficial de Admissão`` inserir data de início das atividades no setor solicitante do 

candidato/colaborador; 

``Contratação de`` ou ``Movimentação de`` sinalizar se vaga foi preenchida via contratação de 

candidato ou com movimentação de colaborador interno, após informar nome do candidato 

mediante contratação ou colaborador mediante movimentação; 

 ``Processo seletivo nº`` se contratação, preencher o campo com número do processo seletivo; 

``De` e ``Para` `, preencher campo “de” apontando setor de  origem do colaborador e “para” 

setor de destino; 

7.2. NO CAMPO  ´´ALTERAÇÃO SALARIAL DE PESSOAL´´ 

Nos casos de alteração salarial de Pessoas o Solicitante, munido do formulário, deverá 

preencher os campos conforme segue: 

``Setor`` colocar a área que requer a alteração salarial; 

``Requisitante`` será a pessoa responsável pela solicitação de alteração salarial; 

``Data da solicitação`` é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

``Nome``  colocar o nome do colaborador para qual será solicitado o reajuste; 

``A partir de`` preencher com a data desejada para reajuste; 

``Motivo`` sinalizar motivo para solicitação de alteração salarial: ``Promoção`` (colaborador foi 

promovido a uma outra função);  ``Troca de setor`` (Colaborador irá para um novo setor no qual 
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receberá salário diferente);``Mudança de nível`` (Mudança de nível salarial dentro da tabela de 

cargos e salários); ``Aumento``(Quando solicitado aumento salarial). 

``Promovido para o cargo`` preencher nos casos de promoção com indicação do cargo desejado; 

``Salário atual``; ``Salário proposto``; ``Insalubridade atual`` e ``Insalubridade proposta`` 

solicitar auxílio ao Departamento Pessoal sobre valores do salário bruto e insalubridade, em 

seguida proceder preenchimento; 

7.3. NO CAMPO ´´DESLIGAMENTO DE PESSOAL´´ 

O solicitante do desligamento, munido do formulário, deverá preencher os campos conforme 

segue: 

``Setor`` colocar a área que requer o desligamento; 

``Requisitante`` será a pessoa responsável pela solicitação de desligamento; 

``Data da solicitação`` é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

´´Nome completo e Cargo ´´preencher os dados do colaborador; 

`` Iniciativa do empregado`` deve ser preenchido quando o motivo do desligamento se dê por 

pedido do colaborador; 

``Iniciativa do empregador`` deve ser preenchido quando o motivo de desligamento se dê por 

iniciativa da empresa; 

´´Justa causa´´ preenchido quando o desligamento se dê por justa causa; 

´´Sem justa causa´´  preenchido quando o desligamento se dê sem justa causa; 

´´Escore de avaliação de desempenho´´ deve ser incluída a nota da última avaliação de 

desempenho; 

´´Data do desligamento´´ deve ser preenchida a data em que o desligamento ocorrerá; 

7.4. NO CAMPO ´´ENCAMINHAMENTO´´ 
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O solicitante deverá recolher assinaturas dos responsáveis (Coordenação e Diretor da Área) e  

o Diretor de Área deverá colher a assinatura do Diretor Geral. Em seguida, o solicitante  deverá 

encaminhar ficha para o DDRH e realizar alinhamento sobre a necessidade da movimentação. 

DDRH encaminhará o formulário para o RH e RH deverá validar e recolher assinatura da 

Coordenação Regional. 

7.5. NO CAMPO ´´OBSERVAÇÕES GERAIS´´ 

O solicitante deverá detalhar o porquê e como se deu a tomada de decisão pelo setor nos casos 

de Desligamento, Abertura de vaga ou Alteração salarial. Nos casos de Requisição de Pessoal, 

também podem ser incluídos neste campo dados como especificações da vaga, perfil técnico e 

comportamental desejado, escala, etc. 

7.6. NO CAMPO ´´PARECER DO RECURSOS HUMANOS´´ 

Setor de Gestão de Pessoas irá emitir parecer de acordo com aquilo que foi alinhado com o 

solicitante e dirá qual a quantia estará liberada para a solicitação desejada, em seguida, em  

``Previsão de desembolso`` preencher o orçamento a ser liberado para atendimento à 

solicitação e ``Data`` preencher data do parecer do Departamento de Gestão de Pessoas. 

7.7. NO CAMPO ´´PARECER FINANCEIRO´´ 

Setor Financeiro deverá preencher ´´Sem dotação orçamentária´´ caso não exista possibilidade 

da liberação do orçamento indicado e ´´Dotação orçamentária prevista para´´ caso haja a 

possibilidade de liberação, indicando a data posteriormente. 

7.8. NO CAMPO ´´PARECER SUPERINTENDENTE´´ 

O Superintende deverá preencher indicando seu parecer sobre a solicitação 

7.9. NO CAMPO ´´DESPACHO FINAL/FECHAMENTO RECURSOS HUMANOS ´´ 

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá finalizar o preenchimento do formulário, 

indicando os detalhes do fechamento do processo. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 
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- Não aprovação por parte da diretoria do HUTRIN e/ou Coordenação do InstitutO INSTITUTO 

CEM da requisição/movimentação de pessoal. 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

- Arquivo de documentos no dossiê do colaborador. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 
  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   
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11. Anexos 
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Criar e aplicar critérios de avaliação, para escolha de profissional com perfil adequado para o 

local certo, dentro do hospital. 

2. REFERÊNCIA 

Gestão de Pessoas, I. Chiavenato, Ed. Campus, Rio de Janeiro – RJ, 11ª tiragem, 1999. Páginas 

77 a 130. 

Recursos Humanos – I. Chiavenato, Ed. Atlas, edição compacta – 3ª Ed. São Paulo – SP; 1995. 

Páginas 175 a 292. 

Código de Ética Profissional dos Psicólogos - Conselho Federal de Psicologia – 1996. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10. 12.1948 pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN. DDRH/DRH, Supervisores, Coordenadores, Gerentes e Direto-

res. 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Formulário para entrevista, kit completo de Teste AC, G36, Palográfico e Habilidades Sociais. 

5. DEFINIÇÕES 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL:  

PROCESSOS: 

  RECRUTAMENTO: É um processo organizacional que BUSCA  pessoas para participar de 
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um processo seletivo, tendo como finalidade atração de candidatos com requisitos adequados 

para possível ocupação do cargo. O recrutamento surge a partir de uma necessidade de pessoal, 

por acréscimo ou substituição. 

Tipos de Recrutamentos:  

 Recrutamento Interno: essa modalidade tem como objetivo aproveitar o potencial 

humano existente no hospital; motivar o desenvolvimento da carreira profissional e 

incentivar a fidelização dos colaboradores. Esse processo inicia-se com o preenchimento 

da RP de que a vaga será trabalhada internamente.  A divulgação da vaga se dá por edital 

interno (anexo) elaborado e divulgado pela DDRH/DRH. 

 Havendo candidatos inscritos: iniciar processo de Seleção Interna. 

 Não havendo candidatos inscritos: Acionar recrutamento externo. 

Recrutamento externo: essa modalidade têm como objetivo, recrutar candidatos no mercado 

para suprir as vagas existentes.  

. Requisitante:  RP: Requisição de Pessoal. 

. Edital: Documento que apresenta todos os requisitos necessários ao candidato, para participar 

do Processo Seletivo Simplificado, com divulgação no site do hospital. 

 Processo Seletivo: processo que avalia candidato, através do conhecimento técnico e de 

aptidão,  

. Aplicação de prova teórica:  é aplicado uma prova de conhecimento técnico, formulada 

corrigida pelo Coordenador solicitante.  

.  Aplicação de Testes Psicológicos: são aplicados teste de atenção concentrada, assimilação 

cognitiva, de personalidade e de habilidades sociais.  

. Entrevista Psicológica: instrumento utilizado para avaliar o histórico profissional, checagem de 

experiência profissional, comunicação escrita, verbal,  estabilidade profissional e relacional. 

. Laudo Psicológico: Instrumento que Sinaliza Habilidades: apresenta resultados, mensurados, 

de todos os testes, prova e entrevista individual, gerando um escores e informações 

relacionadas a assessoria de RH, relacionadas as descrições de cargo. O laudo é encaminhado  à 

chefia da área, para entrevista técnica. O candidato com melhor desempenho é encaminhado 

ao processo de admissão, com providências de lista de documentação e exame médico. 
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6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1. COMPETÊNCIA 

6.1.1. Compete ao Solicitante da vaga: emitir a Requisição/Movimentação de Pessoal (RP), à 

DDRH, conforme a necessidade do setor e dimensionamento do quadro de pessoal. Compete 

ainda, participar do processo seletivo, avaliando o perfil e as competências técnicas dos 

candidatos, após Assessoria da equipe de RH, responsável pelo Processo Seletivo  

6.1.2. Compete a Diretoria, juntamente com Administradora de RH, aprovar a RP de acordo com 

a origem da vaga, dimensionamento do quadro, exigência técnica e condição financeira. 

6.1.3. Compete ao Administrador de RH e Psicólogo Organizacional, recrutar e selecionar  os 

candidatos mais adequados para a organização, com base nos requisitos e no perfil exigido pelo 

cargo. Compete ainda, dar retorno aos candidatos, envolvidos no processo seletivo.  

6.1.4. Compete ao Executor Administrativo: convocar, abastecer banco de dados, registrar 

estatística e elaborar planilhas de. 

6.1.5. Compete ao Psicólogo Organizacional: aplicar instrumento de avaliação técnica e 

psicológica, registro e mensuração dos dados obtidos. Aplicação de testes, entrevista 

psicológica, dar retorno a candidatos avaliados,  assessorar, tecnicamente, chefias e 

profissionais, quanto aos instrumentos de avaliação.  

7. Tarefas Criticas/Especiais 

Feedback aos  candidatos. 

8. INDICADORES  

Absenteísmo, rotatividade de pessoal e  dimensionamento de pessoal. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

 Ficha de Inscrição; 

. Formulário para entrevista, declaração de recebimento de informações acerca do cargo. 

Informações acerca do  salário/benefícios; carga horária/escala e critérios de avaliação; 

Cadernos e folhas de respostas, de testes aprovados e validados para o Brasil. São eles: Teste de 

Atenção Concentrada; Teste de Assimilação Cognitiva e Teste de Habilidades  
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

  

TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Apresentar aos novos contratados, a instituição e normas de conduta básicas da instituição. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 
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3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Novos Contratados do InstitutO INSTITUTO CEM e de Empresas Terceirizadas. Chefes 

DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Computador/Data Show/Microfone/Passador de slides. 

6. DEFINIÇÕES 

É um treinamento oferecido aos novos contratados do Instituto GERIR e Empresas Terceirizadas 

para apresentar, em linhas gerais, a instituição que irá trabalhar, sob o ponto de vista da missão, 

visão, valores,  normas, riscos e benefícios.  

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Contratação: assinatura do contrato de trabalho; 

Após assinatura do contrato de trabalho, o novo colaborador participa do Treinamento de 

Integração; 

Palestras do treinamento: 

1.    Abertura com Diretor Geral; 

2.   Analista de Desenvolvimento e Treinamento: apresenta a Instituição, os serviços e 

organograma; 

3. Técnico de Segurança do Trabalho: apresenta o Hospital Regional de Trindade; 

4.  Coordenadora do DAP: apresenta informações sobre relações trabalhistas; 

5.  Representante do SESMT: apresentação os serviços prestados pelo Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

6.  Apresentação da Tecnologia da Informação: apresentação da política de  acesso serviço como 

programas utilizados, busca do serviço e suporte; 

7.  Assessora de Qualidade ONA: definição da qualidade, sua necessidade, expectativa, 

dimensões e princípios; 

8. Compliance: apresenta cumprimento de leis, regulamento e normas aplicadas às suas 

atividades; 

9. Serviço de Gerenciamento de Resíduos: administração do manejo de resíduos hospitalares; 
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10. Psicologia: apresenta os aspectos emocionais do paciente, acompanhante e profissionais. 

11. Gestão de Custos Hospitalares: importância, objetivos e metodologia; 

11. Segurança do Paciente: redução de riscos, danos desnecessários, associados à assistência 

em saúde, até o mínimo aceitável; 

12. CIHDOTT: apresenta o protocolo de doação de órgãos e tecidos para transplantes, dentro da 

instituição. 

13.    Serviço de Controle de Infecção Hospitalar: executa ações de prevenção e controle de 

infecção, relacionada a assistência a saúde.     

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES  

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Lista de presença e formulário de avaliação do treinamento 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   
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Validação  Diretor Geral   

DESCRIÇÃO E CARGOS POR COMPETÊNCIAS 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Descrever as funções detalhadas, as competências técnicas e comportamentais, necessárias a 

execução das funções. 

2. REFERÊNCIA 

De acordo com Classificação Brasileira de. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADEST 

Todos os setores da instituição. Chefes DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores 

dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulário de Descrição de Cargo. 

6. DEFINIÇÕES 

Desenho e especificações do cargo . 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

           - Identificação do cargo: espaço destinado ao nome do cargo que será descrito; 

- Lotação: espaço reservado ao nome do setor de lotação; 

- Data da Descrição: espaço destinado a data de preenchimento da descrição; 

- Unidade: nome da unidade, organização ao qual o cargo pertence; 

-  Descrição sumária da função: resumo das funções exercidas; 

- Descrição detalhada: neste campo será descrito todas as funções executadas; 
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- Descrições das competências técnicas: descrição de competências, relacionadas ao 

conhecimento profissional; 

- Requisitos de provimento: neste espaço será informado a educação formal e especialização; 

- Experiência funcional: requisito mínimo para exercer função; 

- Descrições das competências comportamentais: descrição de competências, relacionadas às 

atitudes e comportamentos; 

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES  

Alinhamento dos cargos as funções. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO          

      Formulário de Descrição de Cargos.         

  

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   



 

 

   242 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Assessorar na organização e viabilização, logística, de cada evento, buscando a otimização e 

eficácia. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN, que contratam profissionais. Supervisores, Coordenadores, 

Gerentes e Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

HUTRIN – Hospital de Urgências de Goiânia; 

DDRH – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

6.1. Conceitos: 

 É um processo de identificação, diagnóstico e análise do Comportamento de um profissional, 

dentro de um intervalo de tempo, considerando seu conhecimento teórico, técnico e sua relação 

com seus parceiros de trabalho;  

Política – Alinhar as ferramentas de Gestão de Pessoas, para diagnosticar e acompanhar o 

desenvolvimento profissional individual, a produtividade e a eficiência do trabalho; 
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Plano – Projeto Gestão de Pessoas.  

Norma - Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela direção do 

Hospital de Urgências de Goiânia que formaliza, para uso comum e repetitivo, um conjunto de 

princípios, características e regras sobre atividades e/ou produtos específicos. Tudo isso com a 

finalidade de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento.  

Procedimento Operacional Padrão ou Procedimento Gerencial - É o documento que contém a 

descrição do conjunto de técnicas das atribuições, atividades e responsabilidades inerentes a 

um processo. Nele especifica-se a forma de executar uma tarefa, organizando as atividades e 

responsabilidades do “COMO FAZER”, visando estabelecer e fixar rotinas, atividades ou 

instruções de trabalho através de procedimentos, estabelecendo uma linha de sequência lógica 

e dinâmica. Também são conhecidos como POP (Procedimento Operacional Padrão) ou PG 

(Procedimento Gerencial). 

Protocolo – De 6 em 6 meses, a DDRH encaminha às chefias, formulário de Avaliação de 

Desempenho Profissional Individual encaminhado para a DDRH, onde é entrevistado pela 

coordenadora da DDRH;  

    6.2. Composição de Documentos: 

1. Formulário de Avaliação de Desempenho Individual: identifica e avalia o desempenho do 

profissional no trabalho, sobre os seguintes indicadores: 

-  Frequência; Comportamento; 

-  Produtividade e Qualidade do Trabalho; 

1- Objetivo – Acompanhar o desenvolvimento do profissional no desempenho do trabalho, 

periodicamente;  

2- Referência – item que informa as referências externas (bibliografias, estudos, manuais, etc., 

de Instituições e Órgãos competentes ao assunto). Assim como referências internas 

(documentos normativos, podendo ser políticas, planos, normas e protocolos clínicos);  

3- Aplicabilidade – todos os profissionais recém contratados; 

4- Responsabilidade – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH/ 

Coordenadora: Huldra A. Cardoso; chefias e Diretores. 

5- Materiais Necessários – Computador, impressora e papel;  
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6- Definição –  Avaliação de Desempenho, no Período de Experiência: se refere aos primeiros 45 

dias de admissão e mais 45 próximos seguintes. Este período, o profissional e avaliado, na 

prática, quanto ao seu desempenho;  

7- Descrição do Procedimento – Fluxograma; 

7.7- Tarefas Crítica/Especiais – serve para reforçar algum ponto mais importante descrito no 

procedimento; 

8- Indicadores – Frequência/Pontualidade; Qualidade no Trabalho; Relacionamento interpessoal 

e de equipe;  

9- Documentos de Apoio: 

- Formulário de Avaliação de Desempenho: identifica e levanta dados que possibilitam 

acompanhar o desempenho do profissional no trabalho; 

Importante: Os anexos e/ou apêndices devem estar citados no campo “Documentos de Apoio”, 

bem como qualquer outro processo / norma / plano / protocolo, etc. 

10- Controle de Revisões Efetuadas – tabela com data e motivo das revisões ocorridas. 

    6.3. Ciclo de Aprovação 

Elaboração – Novembro de 2019;  

Revisão – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos.  

Revisão da DDRH –  DDRH –; 

Aprovação – Após a revisão da DDRH –;  

Finalização: 

Após a finalização do documento, não é permitido alterar o documento.  

Caso algum documento necessite alteração antes do prazo de validade, será criada uma nova 

versão com o motivo dessa criação, podendo ser: documento digitado fora da norma zero, erros 

de ortografia, nova rotina implantada, novo anexo ou informações na referência, etc.  

No momento da criação de uma nova versão, a antiga fica disponível em uma pasta de 

documentos obsoletos, no Núcleo de Qualidade. 

    6.4. Período de Revisão 

A periodicidade de revisão dos documentos acontecerá:  
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1. Plano - 01 ano  

2. POP / PG / Norma / Política / Protocolo Clinico - 02 anos  

Observação: O documento poderá ser alterado antes desse período sempre que houver 

alteração de rotina, legislação, anexo, etc., conforme descrito no item ciclo de aprovação. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1 Fonte do corpo do documento: 

O corpo de texto de todos os documentos deverá ser elaborado na Fonte ARIAL NORMAL, 

Tamanho 12. Mudanças na formatação e no tamanho desta fonte em lugares específicos serão 

especificadas a seguir.  

7.2 Formatação da impressão dos documentos:  

Os documentos devem ter suas páginas configuradas para impressão no seguinte padrão: Papel 

A4, margem superior 6 cm, inferior 4 cm, esquerda 2 cm, direita 1,5 cm, cabeçalho 2 cm e rodapé 

2 cm.  

7.3 Cabeçalho do documento  

Todos os documentos tais como: políticas, planos, procedimentos, normas e protocolos do 

HUTRIN, tem a logo da instituição no cabeçalho. 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Conseguir avaliação de desempenho fidedigna a realidade. 

8. INDICADORES  

Necessidade de treinamento. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 
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Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE APRENDIZAGEM  

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Analisar e viabilizar autorização para afastamento, para profissionais que participam de evento 

técnico/científico, fora da instituição. 

2. REFERÊNCIA 

Manual interno com critérios de liberação. 

3. APLICABILIDADE   4. RESPONSABILIDADES 

Todos os profissionais do HUTRIN. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

Diretores e  Coordenadores. 
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5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulários de autorização da chefia imediata ,comprovante de inscrição,   documento Interno 

que regulamenta os critérios de afastamento para participação em eventos de aprendizagem e 

computador. 

6. DEFINIÇÃO 

O formulário é apresentado com o seguinte conteúdo: 

Identificação do profissional que solicita o afastamento com nome, cargo e setor que trabalha; 

Nome, período e local do evento de aprendizagem; 

Campo reservado a chefia imediata para o parece, justificativa  e data; 

Parecer do recursos humanos, após verificação, em planilha, se o profissional requisitou 

afastamento para outro evento. 

A liberação para participação, em eventos de aprendizagem, segue critérios de controle que 

levantam e registram os seguintes itens, que liberará o profissional sem receber faltas no 

trabalho: 

Autorização da chefia imediata, sem prejuízo para o trabalho; 

Participação em um evento por ano; 

Ter o conteúdo do evento relacionado ao trabalho executado;            

 Pedido realizado com 15 dias de antecedência. 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Avaliação de uma solicitação no ano. 

8. INDICADORES  

Porcentagem de participação de eventos de aprendizagem. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Formulário para autorização de participação em evento. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 
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Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

SAÚDE BEM-ESTAR DO TRABALHADOR 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

- Descrever as ações e atividades humanizadas que estão contidas no Programa de Saúde e bem 

estar do trabalhador. 

2. REFERÊNCIA 

- Política Nacional de Humanização e outras afins. 

3. APLICABILIDADE       4. RESPONSABILIDADES 

Todos os colaboradores, pacientes e acompanhantes do HUTRIN. Divisão de 
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Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Extensão elétrica 

 Formulários 

 Maquina para cortar cabelo 

 Jalecos 

 Termo de compromisso 

 Ficha – Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário 

 Ficha de Inscrição do voluntário. 

6. DEFINIÇÕES 

 - O programa saúde e bem estar do Trabalhador visa promover alívio de estresse, bem estar e 

a manutenção do equilíbrio biopsicossocial dos colaboradores. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1. De acordo com a Lei nº9.608 de 18/02/1998, serviço voluntário é a atividade não 

remunerada prestada por uma pessoa física a entidade pública de qualquer natureza de fins não 

lucrativos, que tenha objetivos cívicos, cul-turais, educacionais, recreativos, científicos ou de 

assistência social, inclusive mutualidade. 

Todas as ações desenvolvidas no HUTRIN são realizadas com voluntários exceto o Projeto Hoje. 

Acontece em dois formatos: Indicação e Desenvolvimento autônomo. 

7.2. INDICAÇÃO 

7.2.1 A indicação ao DDRH é feita por colaborador do HUTRIN, pacientes e acompanhantes. 

7.2.2 Contato telefônico com a coordenação do grupo (musical, contador de histórias) e/ou 

cantor(a) solo ou instrumentista. 

7.2.3 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou solista 

e convida para conhecer a Unidade hospitalar. 

7.2.4 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita. 
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7.2.5 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa. 

7.2.6 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação. 

7.2.7 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades. 

7.2.8 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da 

apresentação. 

7.2.9 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um colaborador da 

DDRH. 

7.3. Desenvolvimento autônomo 

7.3.1 É realizada nas secretarias de cultura (municipal e estadual), grupos, clubes, associações, 

ONGs e afins, ações que correspondam com o perfil do HUTRIN. 

7.3.2 Quando necessário envia-se e-mail e/ou ofício da diretoria. 

7.3.4 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou solista 

e convida para co-nhecer a Unidade hospitalar. 

7.3.5 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita. 

7.3.6 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa. 

7.3.7 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação. 

7.3.8 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades. 

7.3.9 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da 

apresentação. 

7.3.10 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um colaborador da 

DDRH. 

7.4. PAE – Programa de Assistência Espiritual 

7.4.1 Pede-se que o voluntário participe do curso de voluntariado promovido pelo Centro 

Goiano de Voluntários/Organização das Voluntárias de Goiâs), uma vez que esse voluntário está 

presente semanalmente no hospital. 

7.4.2 É repassado ao voluntário, telefones de contato (por escrito) da OVG para agendar o dia 

do curso. 

7.4.3 Após o curso, o voluntário retorna ao hospital para preencher o Termo de Adesão ao 
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Trabalho Voluntário, ficha de inscrição do Voluntário(a), munidos de: 

- Carteira de identidade, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

- Arquivo de documentos no dossiê do colaborador. 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

ENTREVISTA E DESLIGAMENTO 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 
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1. OBJETIVO 

Registrar o desligamento, os motivos, o clima organizacional e o ambiente de trabalho. Além de 

ser um instrumento que auxilia na formação de diagnóstico de rotatividade e movimentação. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Os profissionais desligados do Instituto Gerir. Chefes DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e 

Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulário de Entrevista. 

6. DEFINIÇÕES 

Ferramenta que possibilita acesso a informações a cerca do nível de satisfação do profissional 

no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal e outros dados capazes de ajudar no 

diagnóstico organizacional. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO      

          Desligamento: por pedido do profissional ou a pedido do empregador; 

Após a efetivação do processo de desligamento, o profissional é encaminhado a Divisão de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde é entrevistado por uma Psicóloga. 

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Quando o profissional se recusa a ser entrevistado após a demissão.  

8. INDICADORES  

Rotatividade por setor e na organização. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO         

Formulário para a entrevista.         
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

 

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

PROPOSTA PARA REGIMENTO INTERNO DO HOSPITAL  

JUSTIFICATIVA  
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 Todos os Regimentos Internos da Unidade Assistencial de Saúde atualmente implantados, 

serão motivos de pauta de reunião para análise e se necessário, adequações pertinentes 

poderão ser implementadas a partir do padrão apresentado.  A Proposta para Regimento 

Interno do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN  será 

apresentada abaixo:  

  

PROPOSTA PARA REGIMENTO DO SERVICO DE ENFERMAGEM . 

PROCESSO DE ENFERMAGEM ,RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009  

O Instituto-Cem implantará resolução, conforme etapas abaixo e legislação vigente ; 

I - Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): processo deliberado, 

sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 

finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e 

sobre suas respostas em um dado momento do processo de saúde e doença;  

II - Diagnóstico de Enfermagem: processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados 

na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 

enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, e que constitui a 

base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados 

esperados;  

III - Planejamento de Enfermagem: determinação dos resultados que se esperam alcançar e das 

ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família 

ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas 

na etapa de Diagnóstico de Enfermagem; 

 IV – Implementação: realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem;  

V - Avaliação de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo de saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 

alcançaram o resultado esperado, e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações. 
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PROPOSTA PARA REGULAMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM  

   

INTRODUÇÃO  

 Este Regulamento representa a estrutura do corpo de Enfermagem do Hospital. Ele reflete a 

visão de profissionais de Enfermagem que lutam por uma profissão verdadeiramente 

preocupada com uma sociedade mais justa e mais humana. Em linhas gerais, são representados 

os aspectos diretivos, estruturais e políticos da enfermagem do Unidade de Saúde  e institui as 

normas gerais de funcionamento do Serviço de Enfermagem, (SE) aplicável a todos os 

profissionais lotados neste serviço.   

Este serviço interage em todas as áreas, de forma integrada e com a corresponsabilidade da 

qualidade no atendimento ao paciente e sua atuação é sempre feita com responsabilidade, 

competência, conhecimento técnico - científico e humanização.  

Ele se baseia em normas técnicas e administrativas para a sua realização.  

O presente Regulamento Interno norteará o Serviço de Enfermagem, pré - estabelecendo o seu 

posicionamento no organograma, assim como a descrição de cargos, funções, unidades de 

internação e finalidades do Serviço.  

ÍNDICE  

  

Capítulo I – Missão do Serviço de Enfermagem  

Capítulo II – Das Finalidades  

Capítulo III – Da Posição no Organograma  

Capítulo IV – Da Constituição  

Capítulo V – Da Competência dos Membros da Equipe  

Capítulo VI – Do Pessoal  

Capítulo VII – Organograma  

  

  

O presente Regimento foi elaborado segundo Normas do Conselho Regional de Enfermagem 
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(COREN), do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Regulamento Interno de 

Funcionamento do Hospital.  

  

CAPÍTULO I  

Missão do serviço de Enfermagem  

  

Promover o crescimento e desenvolvimento da equipe de enfermagem através do 

conhecimento técnico-científico, a fim de se atingir metas em excelência na qualidade dos 

serviços prestados, de forma humanizada e primando pela valorização do ser humano na sua 

integralidade, respeitando princípios éticos com dedicação, compromisso e amor.   

A missão do Hospital é atuar como hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência 

humanizada em saúde, com qualidade.  

  

CAPÍTULO II Das Finalidades  

  

Art. 1º - O Serviço de Enfermagem tem por finalidade:  

– Desenvolver com segurança e qualidade as atividades de assistência ao paciente, de forma 

participativa e humanizada, enaltecendo as potencialidades individuais e coletivas, tanto de 

quem presta o cuidado, como do sujeito de suas ações;  

– Participar do desenvolvimento da formação, do ensino, da pesquisa e da extensão de médicos, 

residentes, enfermeiros, alunos e outros profissionais da saúde, que forem executadas no 

Hospital;  

– Executar os cuidados de Enfermagem de todas as unidades do HSL, com atenção voltada ao 

paciente, considerando suas limitações e necessidades de estadia, locomoção, repouso e 

conforto;  

– Fundamentar-se numa filosofia condizente com a missão e com os objetivos do Hospital;  

– Promover um padrão de atendimento, estimulando a equipe ao desenvolvimento técnico-

científico, oferecendo a oportunidade de crescimento dentro das especialidades;  
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– Colaborar com os Programas de Ensino de Educação Continuada do Hospital;  

– Servir de campo de estágio, contribuindo com Escolas de Enfermagem e Instituições 

Educacionais conveniadas na formação dos profissionais para Equipe de  

Saúde;  

– Cumprir e fazer cumprir as normas Administrativas e Técnicas do HSL;  

– Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEN); do Conselho Federal de  

Enfermagem (COFEN) e do Conselho Regional de Enfermagem (COREN); X – Realizar e colaborar 

com os treinamentos e capacitações para os funcionários do HSL, em particular aqueles do 

Serviço de Enfermagem;  

– Desenvolver indicadores de qualidade e dados estatísticos nas unidades do  

HSL;  

– Desenvolver programas humanizados de atendimento, tanto para o paciente quanto para o 

profissional de enfermagem.  

  

CAPÍTULO III   Da Posição no Organograma  

  

Art. 2º - O Serviço de Enfermagem faz parte dos serviços técnicos, de atendimento direto ao 

paciente e é subordinado administrativamente ao Superintendente do HSL por meio de sua 

gerência, atuando junto às Diretorias Clínica/Técnica do Hospital.  

   

  

ORGANOGRAMA DE ENFERMAGEM  
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O SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE É FORMADO POR:  

  

Gerente de Enfermagem (especialista em Gestão e gerenciamento em Enfermagem);  

Coordenadoras de Enfermagem (especialistas na área de atuação); - Enfermeiros assistenciais;  

Técnicos/ Auxiliares de Enfermagem; - Secretária da Gerência de Enfermagem; -SEC.  

  

  

CAPÍTULO IV Da Constituição  
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Art. 3º - O Serviço de Enfermagem do Unidade de Saúde , constitui-se das seguintes unidades 

de trabalho de acordo com sua unidade de saúde quais podem variar:  

  

– Gerência de Enfermagem   

- Coordenadoria das Unidades    

- Coordenadoria da Unidade  

          VI--Coordenadoria da Central de Material e Esterilização (CME), compreendendo:  

 Expurgo da CME;  

 Sala de acondicionamento de material;  

 Sala de esterilização;  

 Arsenal de material estéril.  

- Unidade de Ambulatório, compreendendo:  

 Ambulatório de Especialidades;  

 Sala de Gesso;  

 Sala de Curativos;  

 Exames de Imagem;  

 Litotripsia.  

– Serviços de Assessoria:  

 Gerência de Risco do Hospital Sentinela;  

 Grupo Técnico de Estudos em Curativos;  

 Grupo de Estudo e Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);  

 Comissão de Ética em Enfermagem;  

 SEC.   
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CAPÍTULO V Da Competência  

  

Art. 4º - Ao Serviço de Enfermagem das Unidades de Internação compete:  

 Admitir pacientes adultos e pediátricos;  

 Executar procedimentos de pré e pós-operatório respeitando os princípios de 

humanização e qualidade;  

 Priorizar um ambiente tranqüilo e humanizado para o bem - estar do paciente;  

 Atender aos médicos, executando a prescrição com critérios éticos e científicos;  

 Colaborar com o Serviço de Controle e Infecção Hospitalar (SCIH);  

 Incentivar a execução de pesquisas científicas em assuntos de enfermagem e colaborar 

com as pesquisas dos demais profissionais da área da saúde;  

 Colaborar com o Serviço de Educação Continuada;  

 Cooperar com os demais Serviços do Hospital;  

 Preservar e controlar equipamentos, instrumentos, instalações, estoque de materiais, 

drogas e medicamentos colocados à sua disposição;  

 Apresentar relatório trimestral das atividades realizadas e do movimento estatístico;  

 Controlar e divulgar indicadores de qualidade da assistência de Enfermagem;  

 Colaborar com as Escolas de Enfermagem e outras Instituições de Ensino que 

mantenham convênio com o hospital para campo de estágio de seus alunos;  

 Manter e controlar os estoques mínimos de materiais, drogas e medicamentos;  

 Desenvolver programas de atendimento humanizado juntamente com as outras 

Unidades do Hospital.  

  

Art. 5º - Ao Serviço de Enfermagem da Unidade Centro de Material compete:  

Receber, preparar, esterilizar, armazenar e distribuir materiais, roupas cirúrgicas e 

instrumentais, utilizados nos Centros Cirúrgicos;  
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Manter em perfeito funcionamento os aparelhos de limpeza, inspeção e de materiais cirúrgicos;  

Realizar testes de segurança de esterilização, conforme rotina estabelecida pela chefia do setor 

e em concordância com o serviço de controle de Infecção Hospitalar do HSL;  

Efetuar o inventário anualmente, em período estabelecido pela Chefia;  

Elaborar relatórios trimestrais das atividades realizadas e do movimento estatístico de todo o 

material;  

Divulgar indicadores de qualidade;  

Colaborar com as Escolas de Enfermagem e outras Instituições de Ensino conveniadas com o 

hospital para campo de estágio de seus alunos;  

Executar pesquisas científicas em assuntos de enfermagem e colaborar com as pesquisas dos 

demais profissionais da área da saúde;  

Colaborar com o Serviço de Educação Continuada; X. Cooperar com os demais Serviços do 

Hospital;  

Realizar reuniões para planejamento de materiais de acordo com mapas     cirúrgicos.  

  

Art. 6º - Ao Serviço de Enfermagem das Unidades Críticas compete:  

Admitir o paciente na Unidade de Terapia Intensiva adulto, unidade coronariana e 

hemodinâmica;  

Manter a Unidade e o pessoal preparado para atendimento de rotina e qualquer atendimento 

de emergência;  

Atender a equipe médica e multidisciplinar no desempenho de suas  

atividades;  

Manter materiais e equipamentos em condições de uso imediato, bem como, medicamentos e 

drogas necessários ao uso nas emergências;  

Apresentar relatórios trimestrais das atividades realizadas e do movimento estatístico destas 

Unidades;  

Divulgar indicadores de qualidade;  

Executar pesquisas científicas em assuntos de enfermagem e colaborar com as pesquisas dos 
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demais profissionais da área da saúde;  

Colaborar com o Serviço de Educação Continuada;  

Cooperar com os demais Serviços do Hospital;  

Desenvolver programas de atendimento humanizado juntamente com as outras Unidades do 

Hospital.  

  

Art. 7º - Ao Serviço de Enfermagem da Unidade de Ambulatório compete:  

Prover número suficiente de profissionais de enfermagem para atender aos Serviços;  

Planejar o fluxograma para o atendimento, a fim de se minimizar o tempo do paciente na 

Unidade;  

Prestar orientação aos pacientes, após consulta e atendimento;  

Manter o Setor, seus equipamentos, materiais, drogas e medicamentos em quantidade e 

condições perfeitas para qualquer atendimento de emergência;  

Atender a equipe médica;  

Desenvolver assistência de enfermagem sistematizada no pré-operatório de cirurgia 

cardiovascular;  

Apresentar e gerenciar os resultados dos procedimentos de assistência cardiovascular;  

Controlar os gastos da Unidade e os individuais por paciente registrando-os adequadamente;  

Desenvolver programas de atendimento humanizado juntamente com as outras Unidades do 

Hospital.  

  

CAPÍTULO VII  

Do Pessoal  

  

 Art. 8º - À Gerente de Enfermagem compete:  

 Ser responsável técnica pelo Serviço de Enfermagem;  

 Organizar e dirigir o Serviço de Enfermagem, incentivando o trabalho em equipe;  
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 Executar o dimensionamento do Quadro de Enfermagem, atualizando-o anualmente 

no planejamento estratégico;  

 Supervisionar a descrição e a atualização regular de normas, rotinas e procedimentos 

técnicos;  

 Analisar e avaliar os cuidados de enfermagem prestados aos pacientes;  

 Desenvolver o planejamento estratégico anual, mensurando o seu cumprimento;  

 Colaborar com as Diretorias Técnica, Clínica e Superintendência;  

 Passar visita diariamente em todas as Unidades do HSL;  

 Incentivar a pesquisa científica na sua equipe;  

 Desenvolver o programa de reuniões e canal aberto com a equipe de Enfermagem;  

 Interagir com os demais Serviços de apoio do Hospital para facilitar e agilizar o 

atendimento ao paciente;  

 Prever materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao funcionamento das 

diversas Unidades, junto às Chefias de Serviços;  

 Incentivar a elaboração e a divulgação dos indicadores de qualidade em todas as 

Unidades e acompanhar os resultados;  

 Acompanhar os programas de estágios das Instituições de Ensino de Enfermagem que 

mantenham convênio com o  

 hospital, utilizando-o como campo de estágio para seus alunos;  

 Desenvolver programas de auditoria dos processos de Enfermagem;  

 Fazer cumprir a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE;  

 Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética em Enfermagem;  

 Desenvolver programas de atendimento humanizado juntamente com as outras 

Unidades do Hospital;  

 Supervisionar as Coordenações de Enfermagem, a fim de colaborar em suas decisões;  

 Supervisionar o SEC e trabalhar em parceria com ele;  
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 Realizar avaliação de desempenho anualmente da sua equipe de coordenadoras de 

enfermagem e SEC.   

  

Art.9º - Ao Profissional Enfermeiro Coordenador compete:  

 Coordenar os serviços desenvolvidos pelos profissionais Enfermeiros,  

 Técnicos e Auxiliares de Enfermagens nas Unidades afins;  

 Passar visita nos setores sob sua coordenação diariamente;  

 Auditar os procedimentos de enfermagem e aplicação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem - SAE, bem como os prontuários;  

 Executar diariamente remanejamento dos profissionais e checagem das escalas de 

trabalho;  

 Supervisionar as escalas de serviço desenvolvidas pelos profissionais Enfermeiros;  

 Participar das reuniões científicas ou administrativas e passar as informações devidas à 

equipe de trabalho;  

 Desenvolver trimestralmente reuniões com técnicos, auxiliares e profissionais 

enfermeiros;  

 Colaborar com a Gerência do Serviço de Enfermagem no desempenho de suas 

atividades, substituindo-a em suas ausências e/ou  impedimentos;  

 Avaliar técnicas e rotinas de Serviço, ajudando na implantação e nas mudanças;  

 Registrar ocorrências e alterações no tratamento aos pacientes;  

 Colaborar com o desenvolvimento do planejamento estratégico das Unidades afins;  

 Realizar avaliação de desempenho anualmente da equipe de enfermeiros de seus 

setores.  

  

Art. 10º  – À (Ao) Enfermeira (o) compete:  

 Atender às solicitações da Coordenação de Enfermagem;  

 Visitar diariamente os pacientes da Unidade, executando a SAE; III. Planejar a escala de 
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serviço da Unidade;  

 Supervisionar a realização dos procedimentos técnicos;  

 Prestar assistência ao paciente respeitando os princípios técnicos, éticos e científicos;  

 Elaborar rotinas e técnicas, e revisá-las periodicamente, em intervalos      máximos de 

dois anos;  

 Participar dos programas de Educação Continuada;  

 Elaborar os planos de assistência de enfermagem aos pacientes;  

 Acompanhar as visitas médicas sempre que possível e/ou solicitada; X. Assistir a 

passagem de plantão;  

 Controlar a assiduidade, pontualidade e disciplina dos funcionários sob sua 

responsabilidade;  

 Requisitar materiais e medicamentos;  

 Controlar os equipamentos, materiais e medicamentos;  

 Promover reuniões periódicas com os funcionários sob sua responsabilidade;  

 Participar de pesquisas em enfermagem;   

 Atender ao público e às visitas aos pacientes;  

 Colaborar com os alunos e professores nos estágios;  

 Realizar avaliação de desempenho anualmente da equipe de auxiliares / técnicos de 

enfermagem de seus respectivos setores.  

  

Art. 11º - Ao Técnico de Enfermagem compete:  

 Assistir a passagem de plantão;  

 Receber os pacientes admitidos e orientá-los na Unidade;  

 Executar os cuidados de enfermagem que foram planejados;  

 Executar procedimentos de Enfermagem de sua competência;  

 Executar os procedimentos do pré, trans e pós-operatório;  
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 Preparar os pacientes para os exames complementares de diagnóstico;  

 Realizar cuidados de higiene e alimentação dos pacientes;  

 Colaborar com a (o) Enfermeira (o) no cumprimento da escala de serviço e prescrição 

de enfermagem;  

 Comunicar a (o) Enfermeira (o) anormalidades com o paciente;  

 Anotar no prontuário do paciente os cuidados prestados e as observações;  

 Anotar no prontuário, diariamente, os materiais e medicamentos gastos na execução 

de técnicas;  

 Zelar pela manutenção e limpeza das dependências da Unidade;  

 Zelar pelos equipamentos de sua unidade;  

 Atender o público e visitas dos pacientes;  

 Colaborar com os alunos e professores nos estágios.  

  

Art. 12º - Ao Auxiliar de Enfermagem compete: I. Assistir a passagem de plantão;  

 Receber os pacientes admitidos e orientá-los na Unidade;  

 Executar os cuidados de enfermagem que foram planejados;  

 Executar procedimentos de enfermagem de sua competência;  

 Executar os procedimentos de enfermagem do pré, trans e pósoperatório;   

 Preparar os pacientes para os exames complementares de diagnóstico;  

 Realizar cuidados de higiene e alimentação dos pacientes;  

 Colaborar com a (o) Enfermeira (o) no cumprimento da escala de serviço  

 e prescrição de enfermagem;  

 Comunicar a (o) Enfermeira (o) anormalidades com o paciente;  

 Anotar no prontuário do paciente os cuidados prestados e as observações;  

 Anotar no prontuário, diariamente, os materiais e medicamentos gastos na execução 
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de técnicas;  

 Zelar pela manutenção e limpeza das dependências da Unidade;  

 Zelar pelos equipamentos de sua unidade;   

 Atender ao público e as visitas dos pacientes; XV. Colaborar com os alunos e 

professores nos estágios.  

  

CAPÍTULO VIII  

Do Pessoal, seus Requisitos e Deveres  

  

Art. 13º - Os requisitos exigidos para o cargo de Gerência do Serviço de Enfermagem são:  

 Certificado do COREN;  

 Diploma de Enfermeira (o);  

 Diploma ou Título de Especialização em área de gestão, ou gerenciamento em 

enfermagem e/ou Administração Hospitalar;  

 Experiência profissional de três anos no campo de coordenação;  

 Conhecimento geral para direção de um Bloco Operatório, Unidades Críticas e demais 

Serviços de um hospital;  

 Competência técnica-científica, capacidade de liderança, relacionamento e facilidade 

de trabalho em equipe;  

 Habilidades humanizadas no atendimento e trato com pacientes e  

 familiares;  

 Habilidades para desenvolver Programas de Qualidade.  

  

Art. 14º - Os requisitos exigidos para o cargo de Coordenação de Enfermagem são:  

 Certificado do COREN;  

 Cursos de especialização em áreas afins as quais coordena; III. Experiência profissional 
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de dois anos;  

 Conhecimento específico e abrangente para a área de Coordenação;  

 Competência técnica-científica, capacidade de liderança, relacionamento e facilidade 

de trabalho em equipe;  

 Habilidades humanizadas no atendimento e trato com pacientes e familiares.  

  

Art. 15º - Os requisitos exigidos para o cargo de Enfermeiro de Unidade são:  

 Certificado do COREN;  

 Ser especialista na área de escolha e ter visão abrangente nos cuidados ao paciente;  

 Habilidades humanizadas no atendimento e trato com pacientes e familiares;  

 Dinamismo, versatilidade, bom relacionamento e trabalho em equipe;  

 Competência técnico-científica e qualidades para interagir e agir com rapidez;  

 Ter experiência de um ano na área de atuação.  

  

Art. 16 - Os requisitos para o cargo de Técnico de Enfermagem são: I. Certificado do COREN 

dentro de sua categoria;  

 Habilidades humanizadas no atendimento e trato com pacientes e familiares;  

 Habilidades técnicas e conhecimento científico, liderança, espírito de cooperação, 

trabalho em equipe, disciplina, respeito à hierarquia; IV. Ter experiência de seis meses 

na área de atuação.  

  

Art. 17º 0- Os requisitos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem são:  

 Certificado do COREN dentro de sua categoria;  

 Habilidades humanizadas no atendimento e trato com pacientes e  

 familiares;  

 Habilidades técnicas e conhecimento científico, liderança, espírito de cooperação, 
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trabalho em equipe, disciplina, respeito à hierarquia; IV. Ter experiência de seis meses 

na área de atuação.  

  

CAPÍTULO IX   

 DO HORÁRIO DE TRABALHO  

  

Art. 18º - O Serviço de Enfermagem manterá carga horária da unidade saúde, respeitando a 

quantidade permitida de  horas diárias, e ou através de escalas de revezamento e de acordo 

com a legislação trabalhista vigente no país.  

  Art. 19º - Todo funcionário do Serviço de Enfermagem deverá se apresentar ao trabalho 

devidamente uniformizado e no horário determinado em escala.  

  

Art. 20º - Os funcionários trabalharão de acordo com a escala elaborada mensalmente pela 

Enfermeira da Unidade, coordenação e gerência de enfermagem, seguindo a escala diária de 

trabalho específico.  

  

Art. 21º - Todo funcionário deverá prorrogar o seu plantão, em casos de emergência, se for 

determinado pela Enfermeira da Unidade, Coordenação ou Gerência de Enfermagem.  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 22º - O pessoal de enfermagem não poderá receber de clientes e familiares, pagamentos 

referentes aos serviços prestados durante sua jornada normal de trabalho.  

  

Art. 23º - O Regimento do Serviço de Enfermagem deverá ser cumprido por todos os 

funcionários do Serviço de Enfermagem.  

  

Art. 24º - Os serviços de Assessoria, estabelecidos no inciso VIII do Art. 3º deverão desenvolver 

suas próprias normativas, observadas a legislação vigente e as normas do presente Regulamento 
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Interno.  

  

Art. 25º - Esse Regulamento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 

legislações pertinentes, por implantação ou desativação de unidades ou serviços que 

desenvolvam atividades de enfermagem, ou ainda, por iniciativa da gerente de enfermagem.  

Parágrafo 1º-As alterações propostas neste artigo deverão ser submetidas à aprovação do 

Conselho de Administração dO INSTITUTO CEM HSL.  

  

Art. 26º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela gerente do Serviço 

de Enfermagem, em conjunto com o Superintendente.  

 Art. 27º 0 - O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, no 

quadro de avisos do HSL, após ser aprovado pelo Conselho de Administração do Hospital.  

PROPOSTA PARA REGIMENTO DO CORPO CLINICO 

O Corpo Clínico 

É o conjunto de médicos que atuam de modo permanente e regular numa instituição de 

assistência médica, seja um hospital, uma casa de saúde, uma policlínica, etc. Às vezes o corpo 

clínico é também chamado de corpo médico, porém a nomenclatura mais usual e consagrada 

pela tradição é corpo clínico! 

Sendo composto única e exclusivamente por médicos, não deve ser confundido com corpo 

assistencial, expressão que se refere ao conjunto dos profissionais, inclusive os médicos, que 

prestam assistência num hospital: enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, etc.). 

RESOLUÇÃO CFM nº 1.481/97 

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de 

setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 e, 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes gerais para a elaboração de Regimentos 

Internos dos estabelecimentos de assistência médica do País, que assegurem condições de 

relacionamento harmonioso entre instituições e profissionais visando a melhoria da assistência 

prestada à saúde da população; 
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CONSIDERANDO que nesses Regimentos devem estar claramente expressos os deveres e 

direitos dos médicos e dos dirigentes das instituições prestadoras de assistência médica, visando 

garantir o exercício ético da Medicina; 

CONSIDERANDO, ainda, ser obrigatório o registro e aprovação desses Regimentos nos Conselhos 

Regionais de Medicina, conforme dispõe a Resolução CFM 1.124/83; 

CONSIDERANDO o aprovado em Sessão Plenária de 08 de agosto de 1997, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar que as instituições prestadoras de serviços de assistência médica no País 

deverão adotar nos seus Regimentos Internos do Corpo Clínico as diretrizes gerais abaixo 

relacionadas. 

Art. 2º. Os Diretores Técnico e Clínico das Instituições acima mencionadas terão o prazo de 60 

dias para encaminhar ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição em que atuam 

documentação comprobatória do atendimento a esta Resolução, a saber: 

Parágrafo 1º. Cópia do Regimento Interno com as devidas alterações; 

Parágrafo 2º. Cópia da ata da Assembléia de Corpo Clínico que aprovou o Regimento Interno 

com as alterações previstas nesta Resolução. 

Parágrafo 3º. Caso o Regimento Interno da Instituição já atenda o previsto nesta Resolução, os 

Diretores Técnico e Clínico deverão encaminhar cópia do mesmo e da ata da Assembléia que o 

aprovou. 

Art. 3º. Revogar a Resolução CFM nº 1.445/94. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília-DF, 08 de agosto de 1997. 

WALDIR PAIVA MESQUITA 

Presidente 

ANTÔNIO HENRIQUE PEDROSA NETO 

Secretário-Geral 

Publicada no D.O.U. de 08.09.97 Página 19.802 

Publicada no D.O.U. de 20.05.98 Página 106 (republicada) 
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"DIRETRIZES GERAIS PARA OS REGIMENTOS INTERNOS DE CORPO CLÍNICO DAS ENTIDADES 

PRESTADORAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO BRASIL" 

DEFINIÇÃO: O Corpo Clínico é o conjunto de médicos de uma instituição com a incumbência de 

prestar assistência aos pacientes que a procuram, gozando de autonomia profissional, técnica, 

científica, política e cultural. 

Obs. Nas instituições em que a expressão "corpo clínico" designar a totalidade de profissionais 

de nível superior que nela atuem, estas diretrizes aplicar-se-ão ao conjunto de médicos reunidos 

sob qualquer outra denominação. 

OBJETIVOS: O Corpo Clínico terá como objetivos, entre outros: 

- contribuir para o bom desempenho profissional dos médicos; 

- assegurar a melhor assistência à clientela da Instituição; 

- colaborar para o aperfeiçoamento dos médicos e do pessoal técnico da Instituição; 

- estimular a pesquisa médica; 

- cooperar com a administração da Instituição visando a melhoria da assistência prestada; 

- estabelecer rotinas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

COMPOSIÇÃO: O Regimento Interno deverá prever claramente as diversas categorias de 

médicos que compõem o Corpo Clínico, descrevendo suas características, respeitando o direito 

do médico de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter 

filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 

instituição (Art. 25 do Código de Ética Médica). 

ORGANIZAÇÃO DO CORPO CLÍNICO: O Regimento Interno deverá prever a existência do Diretor 

Técnico e do Diretor Clínico, sendo este obrigatoriamente eleito pelo Corpo Clínico, de forma 

direta e secreta, com mandato de duração definida. Da mesma forma se procederá em relação 

à Comissão de Ética da Instituição. A existência de Conselhos e outras Comissões e de outros 

Órgãos deverá ser explicitada, prevendo-se a representação do Corpo Clínico. As competências 

dos Diretores Técnico e Clínico e da Comissão de Ética estão previstas em Resoluções específicas 

do Conselho Federal de Medicina. 

ELEIÇÃO: O Diretor Clínico, seu substituto e os membros da Comissão de Ética serão eleitos por 

votação direta e secreta em Processo Eleitoral especialmente convocado com essa finalidade, 
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com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, por maioria simples de votos. 

COMPETÊNCIAS: O Regimento Interno deverá discriminar as competências do Corpo Clínico, 

garantindo aos seus integrantes, de acordo com sua categoria: 

- freqüentar a Instituição assistindo seus pacientes, valendo-se dos recursos técnicos 

disponíveis; 

- participar das suas Assembléias e Reuniões Científicas; 

- votar e, conforme a categoria pertencente, ser votado; 

- eleger o Diretor Clínico e seu substituto, Chefes de Serviço, bem como a Comissão de Ética 

Médica; 

- decidir sobre a admissão e exclusão de seus membros garantindo ampla defesa e obediência 

às normas legais vigentes. 

- colaborar com a administração da instituição, respeitando o Código de Ética Médica, os 

regulamentos e as normas existentes. 

DELIBERAÇÕES: O Corpo Clínico deliberará através de Assembléias convocadas com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação com quórum mínimo de 2/3 dos 

membros e em segunda convocação, após 1 hora, com qualquer número, decidindo por maioria 

simples de votos, exceto para a exclusão de membros, quando serão exigidos 2/3 dos votos. 

Mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, o Corpo Clínico poderá convocar assembléias 

extraordinárias, com antecedência mínima de 24 horas. 

DIREITOS E DEVERES: O Regimento Interno deverá prever os direitos dos seus integrantes, 

respeitando como fundamentais: 

- a autonomia profissional; 

- a admissão e exclusão de membros será decidida pelo Corpo Clínico garantindo-se ampla 

defesa e obediência às normas legais vigentes; 

- o acesso à Instituição e seus serviços; 

- a participação nas Assembléias e Reuniões; 

- o direito de votar, e conforme o caso, ser votado; 

- de receber a remuneração pelos serviços prestados de forma o mais direta e imediata possível; 
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- compete aos membros do Corpo Clínico, a decisão final sobre a prestação do serviço médico 

do hospital. Fica resguardado no limite dos preceitos éticos o direito do médico decidir 

autonomamente em atender pacientes vinculados a convênios mesmo quando aceitos pelo 

Corpo Clínico. 

- comunicar falhas observadas na assistência prestada pela Instituição e reivindicar melhorias 

que resultem em aprimoramento da assistência aos pacientes. 

Os deveres dos integrantes do Corpo Clínico também deverão ser claramente expressos, 

prevendo-se, inclusive, a possibilidade de punições no âmbito da Instituição, por fatos de 

natureza administrativa, através de sindicância, garantindo-se ampla defesa aos acusados. A 

penalidade de exclusão deverá ser homologada em assembléia do Corpo Clínico. Devem ser 

claramente mencionados os deveres de: 

- obediência ao Código de Ética Médica, ao Estatuto e ao Regimento Interno da Instituição; 

- assistir os pacientes sob seu cuidado com respeito, consideração, e dentro da melhor técnica, 

em seu benefício; 

- colaborar com seus colegas na assistência aos seus pacientes, quando solicitado; 

- participar de atos médicos em sua especialidade ou auxiliar colegas, quando necessário. Para 

a prática, em outra área diferente da que foi admitido deve o médico interessado cumprir as 

formalidades previstas para o ingresso no Corpo Clínico. 

- cumprir as normas técnicas e administrativas da Instituição; 

- elaborar prontuário dos pacientes com registros indispensáveis à elucidação do caso em 

qualquer momento; 

- colaborar com as Comissões específicas da Instituição. 

- deverá também o médico restringir sua prática à(s) área(s) para a(s) qual(is) foi admitido, 

exceto em situações de emergência. 

Caberá aos médicos que se julgarem prejudicados por decisões de qualquer natureza, recurso 

ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição em que se encontra registrada a Instituição. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO CORPO CLÍNICO  

O Unidade de Saúde, constituída juridicamente como entidade de direito privado no município 

de , inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº , administrado pela Diretoria 
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eleita em Assembléia Geral, na forma de seu Estatuto Social. 

O Regimento Interno do Corpo Clínico da Unidade de Saúde, objetiva disciplinar normas de 

relacionamento ético, técnico, científico e administrativo direcionadas a todos os médicos que 

utilizam as instalações da instituição no exercício de suas atividades profissionais, de acordo a 

Resolução nº1481/97, do Conselho Federal de Medicina e normas estabelecidas neste 

Regimento.  

CAPÍTULO I - Conceituação  

Artigo 1º- O Corpo Clínico da Unidade de Saúde é composto pelos profissionais médicos, 

devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, respeitadas 

as exigências deste Regimento para admissão.   

Artigo 2º- Quer por suas relações individuais, quer coletivas, o Corpo Clínico obedecerá sempre 

aos princípios norteadores da Ética Médica e o Código Brasileiro de Deontologia, tendo os seus 

membros autonomia profissional no exercício de suas funções, respeitando o disposto neste 

Regimento.  

Artigo 3º- O Corpo Clínico é o responsável direto pelo tratamento de todos os pacientes Unidade 

de Saúde, devendo observar e manter o mais elevado nível técnico-científico com a finalidade 

de ministrar o melhor tratamento possível aos pacientes.  

CAPITULO II – Dos Objetivos do Corpo Clínico  

Artigo 4º - O Corpo Clínico terá os objetivos seguintes:  

- Contribuir para o bom desempenho profissional dos médicos.  

- Assegurar a melhor assistência à clientela da instituição.  

- Colaborar para o aperfeiçoamento dos médicos e do pessoal técnico da Instituição.  

- Estimular a pesquisa médica.  

- Cooperar com a administração da Instituição visando à melhoria da assistência prestada.  

VI- Estabelecer rotinas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

  

CAPITULO III – Da Composição do Corpo Clínico  

Artigo 5º - Os membros do Corpo Clínico serão compostos nas seguintes categorias:  
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- Médicos Diretores Estatutários  

- Médicos Diretores Não Sócios  

- Médicos Efetivos  

- Médicos Contratados  

- Médicos Credenciados  

Artigo 6º - São Médicos Diretores Estatutários os profissionais que detêm ações do capital social 

e participam ativamente da vida hospitalar.  

Artigo 7º - São Médicos Diretores Não Sócios aqueles profissionais que recebem alçada 

formalmente outorgada pela Diretoria Estatutária para administração de áreas ou projetos de 

amplo espectro de ação.  

Artigo 8º- São Médicos Efetivos aqueles profissionais contratados ou não que participam 

continuamente da vida hospitalar a mais de 5 (cinco) anos escolhidos ou contratados pelos 

Médicos Diretores, podendo exercer o direito de voto nas reuniões do Corpo Clínico e comissões 

que fizerem parte ou forem chamados a compor.  

Artigo 9º - São Médicos Contratados aqueles que prestam serviços ao Hospital por certo período 

de tempo ou com vínculo empregatício, cumprindo determinações da Diretoria, no que tange a 

plantão, podendo participar das reuniões do Corpo Clínico, bem como fazer parte de comissões 

que forem criadas, com direito de voto.  

Artigo 10º - São Médicos Credenciados aqueles profissionais que esporadicamente internam 

seus pacientes no Hospital, sem qualquer vínculo ou limitação de tempo, devendo observar 

estritamente o que dispõe este Regimento quanto às normas de credenciamento, sendo-lhes 

facultado participar das reuniões do Corpo Clínico, podendo exercer o direito de votar, mas não 

serem votados.   

Artigo 11º - Os membros do Corpo Clínico respondem, individualmente, civil, penal, eticamente 

e administrativamente pelos seus atos profissionais.  

CAPITULO IV - Da Direção   

Artigo 12º – O Unidade de Saúde  ., será dirigido por dois Médicos Diretores, aos quais caberão, 

em conjunto, todas as decisões afetas ao funcionamento do Hospital, atribuindo-lhes poderes 

de mando e direção.  
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Artigo 13º - Os Médicos Diretores que irão dirigir o Hospital serão eleitos em Assembléia Geral 

Ordinária, pelos acionistas que representam a maioria do Capital Social, com mandato de 2 

(dois) anos, permitida a reeleição por novos períodos.  

Artigo 14º – Caberá à Assembléia Geral Ordinária dos médicos que compõe o Corpo Clínico a 

escolha entre eles de um Diretor Clínico, que será o responsável pelo Corpo Clínico do Hospital, 

enquanto que o outro deterá as funções administrativas, sendo este eleito pelos acionistas.  

Artigo 15º - Compete ao Médico Diretor Clínico:  

- Observar, cumprir e fazer cumprir este Regimento, assim como, tomar conhecimento, para as 

providências necessárias, de todas às solicitações do Corpo Clínico e atender as solicitações da 

Diretoria Administrativa do Hospital.  

- Dirigir e coordenar a assistência médica da instituição.  

- Tomar as providências para que todo paciente hospitalizado tenha seu médico assistente, 

desde a internação até a alta.  

- Zelar pelo correto preenchimento dos prontuários por parte dos médicos integrantes do corpo 

clínico.  

- Requisitar da Diretoria todo o material necessário para a qualidade de atendimento médico, 

visando sempre manter o mais elevado nível de eficiência.  

- Convocar, presidir e dirigir as reuniões do Corpo Clínico e nomear comissões internas.  

VII- Convocar nos termos deste Regimento Assembléia Geral Ordinária (AGO) e, quando julgar 

necessário, por solicitação do Corpo Clínico ou da Diretoria, convocar Assembléia Geral 

Extraordinária (AGE); encaminhando à Diretoria cópias integrais das convocações das 

Assembléias e dos extratos das atas.  

VIII - Representar o Hospital e o Corpo Clínico em assuntos médicos, legais e sociais, sempre que 

necessário.  

IX- Elaborar o organograma funcional dos serviços médicos dando conhecimento ao Corpo 

Clínico, bem como zelar pelo perfeito funcionamento, além de coordenar os demais serviços 

hospitalares.  

– Observar e fazer cumprir as Normas Técnicas emitidos pelos órgãos superiores de Assistência 

Médica.  
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– Conjuntamente com o Médico Diretor Administrativo, deliberar sobre a aceitação de pedidos 

de credenciamento e suas renovações, alteração das Normas Técnicas, reavaliação do Corpo 

Clínico e, imposição da pena de exclusão ou descredenciamento aos Médicos 

Credenciados/Circulantes.  

XII- Receber pedidos de abertura de Sindicância contra os membros do Corpo Clínico, 

encaminhando-os à comissão de Ética Médica, a quem compete o poder de decisão. XIII – Propor 

a instauração de Sindicância perante a Comissão de Ética Médica, por atos praticados 

contrariamente à ética ou a direito, por qualquer um dos membros do Corpo Clínico.  

- Fiscalizar o exercício profissional na instituição.  

– Impedir que o médico do Corpo clínico realize procedimentos não reconhecidos pela 

comunidade cientifica ou não consagrados como atos médicos.  

– Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica e pelo Regimento Interno do Corpo 

Clínico da Instituição.  

- Conjuntamente com o Médico Diretor Administrativo, contratar médicos com ou sem vínculo 

empregatício, atribuindo e definindo-lhes funções e normas de trabalho, assim como indicar os 

Médicos Efetivos com as funções estabelecidas nesse Regimento. XVIII - Determinar que nas 

cirurgias eletivas o médico se assegure previamente das condições indispensáveis à execução 

do ato, inclusive, quanto à necessidade de ter como auxiliar outro médico que possa substituí-

lo em seu impedimento.  

Artigo 16º – Compete ao Médico Diretor Administrativo:  

I – Observar, cumprir e fazer cumprir este Regimento, assim como atender às solicitações do 

Corpo Clínico e da Diretoria Clínica.  

Representar o Hospital e sua direção em assuntos administrativos, legais e sociais, interna ou 

externamente, sempre que necessário.  

Elaborar as normas de serviços administrativos dos médicos dando conhecimento a todo o 

Corpo Clínico, bem como zelar pelo seu perfeito funcionamento, além de coordenar os demais 

serviços hospitalares.  

Conjuntamente com o Médico Diretor Clínico, deliberar sobre a aceitação de pedidos de 

credenciamentos e suas renovações, alteração das Normas Técnicas, reavaliação do Corpo 

Clínico e, imposição da pena de exclusão ou descredenciamento aos Médicos 
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Credenciados/Circulantes.  

Observar e fazer cumprir todas as normas reguladoras da atividade hospitalar, e bem assim, às 

leis sociais, fiscais, éticas emanadas dos órgãos superiores.  

Assessorar o Médico Diretor Clínico quando este convocar as reuniões do Corpo Clínico, bem 

como, na nomeação das comissões internas.  

Tomar assento nas Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e nas Assembléias Gerais 

Extraordinárias (AGE) quando convocadas, secretariando o seu presidente, lavrando de tudo 

extrato da ata.  

Receber pedidos de abertura de Sindicância contra os membros do Corpo Clínico, 

encaminhando-os à comissão de Ética Médica, a quem compete o poder de decisão. IX- 

Conjuntamente com o Médico Diretor Clínico, contratar médicos com ou sem vínculo 

empregatício, atribuindo e definindo-lhes funções e normas de trabalho, assim como indicar os 

Médicos Efetivos com as funções estabelecidas neste regimento. X- Definir as normas de 

internação de pacientes emanadas a pedido escrito dos Médicos Credenciados/Circulantes, 

devendo os mesmos observarem na íntegra essas normas, sob pena de não poderem realizar as 

internações solicitadas.  

CAPITULO V - Competência  

Artigo 17º - Ao Corpo Clínico compete:  

- Cumprir este Regimento Interno.  

- Utilizar-se dos mais modernos meios científicos disponíveis para o tratamento dos pacientes, 

com finalidade de propiciar-lhes conforto e rápido restabelecimento. III- Prestar assistência 

médica aos pacientes, independentemente de cor, raça, religião, sexo, idade e situação social 

ou política.  

– Cooperar com a administração da Instituição visando à melhoria da assistência prestada.  

- Participar na educação sanitária da população.  

- Contribuir para o aprimoramento dos padrões profissionais.  

- Eleger o Diretor Clínico e o seu vice-diretor, bem como a Comissão de Ética Médica, conforme 

o caso.  

- Preservar e zelar pelo bom nome do Hospital e seu Corpo Clínico, assim como cumprir os 



 

 

   280 

ditames do Código de Ética Médica, denunciando os profissionais que não o fizerem.  

- Participar das reuniões do Corpo Clínico bem como das atividades do Centro de Estudos do 

Hospital, acompanhando sempre a evolução dos meios de ensino e treinamento nos cursos 

criados para atender profissionais que atuam junto aos pacientes. X - Promover e incentivar, 

sempre que possível,  pesquisas científicas, desde que aprovadas pela Comissão respectiva e 

zelar para que não se executem tratamentos discutíveis do ponto de vista ético ou científico.  

CAPITULO VI – Direitos e Deveres  

Artigo 18º – São direitos dos médicos:  

- Participar de reuniões científicas.  

- Mecanismos imparciais de cadastramento, recadastramento e exclusão.  

III- Comunicar falhas e ocorrências observadas, no sentido de garantir o aprimoramento 

constante da qualidade dos serviços prestados.  

IV – Participar das Assembléias e reuniões, conforme o caso. V – Votar, e, conforme o caso ser 

votado.  

Artigo 19º – São deveres dos médicos:  

– Obedecer ao Código de Ética Médica e este Regimento e as Normas Técnicas e Administrativas 

da Instituição.  

– Assistir os pacientes sob os seus cuidados,  tratando-os com respeito, consideração e dentro 

da melhor técnica, em benefício dos pacientes.   

– O médico anestesiologista deverá assistir os pacientes sob os seus cuidados até a alta na 

Recuperação Pós Anestésica – RPA.  

- Colaborar com os colegas na assistência aos seus pacientes, quando solicitado. V – Participar 

de atos médicos em suas especialidades ou área de atuação, conforme suas habilitações clínicas.  

VI – Restringir sua prática médica à área na qual foi cadastrado, segundo habilitações 

previamente informadas e autorizadas, exceto em situações de urgência e emergência. VII – 

Elaborar corretamente o prontuário médico dos pacientes com registro indispensável à 

elucidação do caso.  

– Zelar pelo bom nome do Unidade de Saúde Santa Joana e do próprio Corpo Clínico.  
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- Colaborar com as Comissões da Instituição.   

- Não internar paciente em nome de Médico Credenciado/Circulante para ser assistido por 

médico não credenciado.  

-  Não realizar a marcação de ato cirúrgico ou obstétrico em nome de um profissional médico e 

sua realização por outro.  

- Na realização de ato cirúrgico, deverá o médico assistente contar com a participação de auxiliar 

médico necessário ao porte da intervenção.  

Parágrafo Único: O descumprimento dos deveres pelo integrante do Corpo Clínico sujeitará o 

infrator às penalidades previstas neste Regimento Interno.  

CAPÍTULO VII – Da Admissão   

Artigo 20º – O profissional médico que pretender ser credenciado como Membro do Corpo 

Clínico do Unidade de Saúde  ., deverá apresentar para o cadastramento, incluindo, mas não se 

limitando, os documentos seguintes, caracterizados como Normas Técnicas:  

- Preenchimento de ficha cadastral específica fornecida pelo Hospital.  

– Cópia autenticada da carteira de identidade de médico com Registro no CREMESP.  

- Cópia autenticada do Certificado de Residência Médica.  

IV- Cópia autenticada do Título de Especialista na área de atuação.  

V – Cópias de Certificados de atualizações específicas atendendo as exigências de cada 

especialidade, conforme protocolos de segurança definidos pela Diretoria Clínica em conjunto 

com os Diretores de cada Departamento, disponibilizado em comunicado interno (como por 

exemplo: ACLS para anestesiologistas, Curso de Reanimação Neonatal para Neonatologia 

(dentro do período de validade), dentre outros).  

- Fornecer duas fotos 3x4 recentes.  

- Carta de apresentação de, no mínimo, 3 (três) médicos já cadastrados pelo Hospital há pelo 

menos 5 (cinco) anos, devendo pertencer à mesma especialidade médica na qual pretende 

credenciar-se o candidato.  

- Cópia do comprovante de quitação da anuidade junto ao CREMESP.  

- Cópia do comprovante de inscrição junto ao INSS e na PMSP.   
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– Declaração assinada de que o profissional médico recebeu, aceita e se compromete a cumprir 

este Regimento Interno.  

Parágrafo Primeiro – A aprovação do cadastro pelos Médicos Diretores habilitará o médico a 

exercer sua profissão nas dependências do Unidade de Saúde  ., válido por um período de 12 

(doze) meses, nos quais o credenciado gozará de todos os direitos e obrigações inerentes.  

Parágrafo Segundo: Findo o período estabelecido de validade do credenciamento, deverá haver 

a renovação a pedido do interessado, através de solicitação por escrito, dirigida ao Médico 

Diretor Clínico, sujeita a novas exigências, confirmação das atuais ou reavaliação profissional do 

credenciado.  

Parágrafo Terceiro: Não atendidas às exigências ou na eventualidade de não confirmação das 

informações que constem do cadastro, fica a critério exclusivo dos Diretores Médicos a 

aceitação ou não da renovação.  

Parágrafo Quarto: Fica desde já determinado que as Normas Técnicas previstas para o 

credenciamento, aqui regulamentadas, serão revistas pelos Diretores Médicos a cada período 

de 12 (doze) meses, quando será também reavaliado todo o Corpo Clínico do Hospital.  

CAPÍTULO VIII - Penalidades  

Artigo 21º – Ficam instituídas as seguintes penalidades, aplicadas aos Médicos Credenciados ou 

Circulantes, por decisão conjunta dos Médicos Diretores Clínico e Administrativo:  

- Advertência reservada  

– Descredenciamento  

- Exclusão  

Parágrafo Primeiro: Sendo aplicadas as punições definidas no item “I” deste artigo por três 

vezes, será o Médico excluído a critério dos Médicos Diretores. Não sendo mais admitido nos 

quadros do Corpo Clínico.  

Parágrafo Segundo: Sendo aplicada a punição definida no item “II” deste artigo, por uma vez, 

será o Médico excluído a critério dos Médicos Diretores. Não sendo mais admitido nos quadros 

do Corpo Clínico.  

Parágrafo Terceiro: A exclusão definida no item “III” deste Regimento é definitiva, implicando 

na proibição do médico em exercer sua profissão nas dependências do Hospital, além de arcar 
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com as sanções de natureza civil e penal atinentes.  

Parágrafo Quarto: Na hipótese de se observar danos causados ao Hospital ou a terceiros, fica o 

médico responsável obrigado à sua reparação incontinenti, sem prejuízo do que dispõe a letra 

“III”, sob pena de serem tomadas às medidas judiciais aplicáveis à espécie.  

Parágrafo Quinto: A aplicação da pena dependerá da gravidade da infração apurada, 

independentemente da ordem estabelecida neste artigo.    

Artigo 22º – Será punido com exclusão dos quadros do Corpo Clínico do Hospital, a critério 

exclusivo dos Diretores Médicos, o Médico Credenciado/ Circulante que:  

- Não observar estritamente o que determina este Regimento Interno, notadamente o disposto 

nas exigências contidas no art. 20 e seus incisos.  

- Não solicitar o pedido de renovação de seu credenciamento, decorrido o prazo estabelecido 

no parágrafo primeiro do artigo 20º.  

- Fornecer dados ou informações pessoais que não correspondam à realidade, desde que 

efetivamente comprovados.  

- Cometer atos, no desempenho de sua profissão que evidenciem despreparo para a carreira 

médica, sob o ponto de vista técnico e ético.  

Cometer crime nas dependências do Hospital, relacionado ou não ao atendimento prestado ao 

paciente.  

Abandonar suas funções, sem motivo justo, com prejuízo ao paciente sob sua responsabilidade.  

- Prática de atos médicos que atentem à filosofia moral e cristã do Hospital.  

- Prática de atos pessoais que o desabonem.  

- Violar o sigilo médico, de modo a denegrir a imagem do Hospital e/ou causar dano ao paciente.  

- Não obedecer às normatizações do Código de Ética Médica.  

Parágrafo Único: – Tratando-se de prestação de serviços que envolvem conhecimento técnico e 

científico, no trato do desempenho da profissão, fica desde já estabelecido que, a critério 

exclusivo dos Diretores Médicos e, a qualquer momento, o Médico Credenciado/Circulante que 

não atender às exigências aqui contidas, transgredindo este Regimento Interno, será 

sumariamente descredenciado, com as implicações daí advindas.  
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CAPÍTULO IX – Reuniões  

Artigo 23º - A assembléia Geral Ordinária será realizada uma vez por ano, em data a ser definida 

e deverá ser convocada pelos Médicos Diretores com antecedência de 10 (dez) dias.   

Artigo 24º - O Corpo Clínico deliberará através de Assembléias convocadas com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação com quórum mínimo de 2/3 dos membros, e 

em segunda convocação, após 1(uma) hora, com qualquer número, decidindo por maioria 

simples de votos.  

Artigo 25º - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas tanto pelos Diretores como por 

1/3 dos membros efetivos e contratados, sempre que matéria exigir observando-se 

antecedência mínima de 24 horas.  

Artigo 26º - As decisões serão tomadas por votação nominal ou simbólica e maioria simples dos 

membros presentes.  

Artigo 27º - As convocações deverão ser feitas por escrito, acompanhadas da respectiva pauta.   

CAPÍTULO X - Das Comissões  

Artigo 28º – O Médico Diretor Clínico poderá criar comissões específicas destinadas a auxiliá-lo 

na melhoria das condições de atendimento dos pacientes, sempre que assim entender 

necessário, bem como acatando pedido do Médico Diretor Administrativo.  

Artigo 29º – Ficam desde já criadas as seguintes comissões que terão o caráter permanente:  

I- Comissão de Ética Médica II- Comissão Científica  

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

Comissão de Farmácia e Padronização de Medicamentos  

Comissão de Convênios  

Comissão de Revisão de Prontuário  

VII - Comissão de Revisão de Óbitos   

Artigo 30º – A Comissão de Ética Médica será composta de três membros efetivos e três 

suplentes, eleitos dentre os Médicos Efetivos do Corpo Clínico, com mandato de 2(dois) anos, 

podendo ser reeleitos por outros períodos, competindo-lhes:   

Zelar pela observância estrita do Código de Ética Médica.  
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Emitir e divulgar pareceres médicos/ científicos.  

Julgar, quando solicitada, os processos técnico-administrativos relativos a transgressões éticas 

praticadas pelos membros do Corpo Clínico, definindo as punições.  

Propor à Diretoria Médica Clínica, quando for o caso, o encaminhamento às autoridades 

superiores para apuração de responsabilidades.  

Elaborar seu regimento interno e, manter em arquivo cópia de todos os procedimentos que 

adotar.  

Artigo 31º – A Comissão Científica será composta de três Membros Efetivos, escolhidos pelos 

Médicos Diretores Clínico/Administrativo, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução, competindo-lhe:  

Organizar programação de atividades científicas do Hospital, entre outros, como criação de 

cursos, palestras, debates, seminários, congressos, dentre outros.  

Pugnar pela aquisição e estabelecimento de recursos técnicos e humanos.  

Julgar projetos de pesquisa científica do Corpo Clínico.  

Supervisionar programa de formação técnica médica, de acordo com o plano de ensino 

estabelecido pelos membros efetivos do Corpo Clínico, desde que aprovados pelo Médico 

Diretor Clínico, dirigidos para aqueles que lidam com pacientes.  

Elaborar seu regimento interno e, manter em arquivo cópia de todos os procedimentos que 

adotar.  

Artigo 32º – A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar será composta de três Membros 

Efetivos, escolhidos pelos Médicos Diretores Clínico/Administrativo, com mandato de 2 (dois) 

anos, permitida a recondução, competindo-lhe:  

O estabelecimento de normas de comunicação compulsória de Infecção Hospitalar.  

Estabelecer programas de análise estatística.  

Dar assistência ao órgão técnico (laboratório) na pesquisa da fonte de Infecção hospitalar 

encontrada.  

Comunicar imediatamente os casos de Infecção Hospitalar aos Médicos Diretores 

Clínico/Administrativo.  
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Estabelecer e dirigir planos de prevenção à Infecção hospitalar.  

Emitir pareceres técnicos, elaborar seu regimento interno e manter em arquivo cópia de todos 

os procedimentos que adotar.  

Artigo 33º – A Comissão de Farmácia e Padronização de Medicamentos será composta de pelo 

menos dois membros, escolhidos pelos Médicos Diretores Clínico/Administrativo, sendo que um 

deles será necessariamente o Farmacêutico do Hospital, competindo-lhe:  

A manutenção do estoque de medicamentos e materiais utilizados pelo Corpo Clínico.  

Manter controle rígido dos medicamentos e, em especial, aqueles definidos pelas autoridades 

médicas e sanitárias.  

Atender à solicitação dos médicos do Corpo Clínico quanto ao fornecimento dos medicamentos 

necessários ao tratamento clínico ou cirúrgico dos pacientes.  

Comunicar imediatamente qualquer irregularidade encontrada, sob pena de responsabilidade 

funcional.  

Artigo 34º – A Comissão de convênios será composta de pelo menos 2 (dois) membros, 

escolhidos pelos Médicos Diretores, sendo um deles integrantes do Corpo Clínico e outro da 

Diretoria Médica Administrativa, competindo-lhe:  

   

Adotar a tabela da AMB, com seu CH pleno para honorários médicos e procedimentos em geral, 

como valor mínimo de referência.  

Proceder à elaboração de um Regimento que satisfaça a ambas as partes, após sua aprovação, 

pelo Diretor Médico Administrativo, ficará fazendo parte integrante deste regimento, como 

anexo.  

Artigo 35º – A Comissão de Revisão de Prontuário será composta pelo Diretor Clínico, chefe do 

Departamento de Enfermagem e 2(dois) representantes do Corpo Clínico, sendo sua 

constituição, competência e finalidade definida nos parágrafos abaixo:   

Os 2(dois) representantes do Corpo Clínico serão indicados pela Diretoria do Hospital, após 

prévia consulta e aquiescência dos membros.   

A duração do mandato será 2(dois) anos, podendo o mesmo ser prorrogado por períodos 

subseqüentes.  



 

 

   287 

A substituição de qualquer membro poderá ocorrer em qualquer época, desde que haja 

impedimento manifesto no prosseguimento das funções, sendo o novo integrante indicado pela 

Diretoria do Hospital.  

Artigo 36º A comissão de Revisão de Prontuário tem a seguinte competência:  

- Verificar se constam nos prontuários obrigatoriamente a identificação do paciente – anamnese 

– exames físicos – exames complementares e seus respectivos resultados -  hipóteses 

diagnosticas – diagnóstico definitivo – tratamento efetuado.   

- Verificar o registro diário da evolução clínica do paciente, prescrição médica diária com data e 

hora, solicitação de exames complementares, instruções médicas dirigidas ao Corpo de 

Enfermagem, programação de conduta, intercorrências clínicas, descrição de atos cirúrgicos, 

entre outros.   

- Verificar as anotações pertinentes ao Setor de enfermagem, a saber: anotação periódica dos 

sinais vitais, evolução de enfermagem, intercorrências nos diversos períodos – curativos – 

checagem da medicação administrada etc.  

- Verificar a obrigatoriedade do profissional que atendeu o paciente em escrever de forma 

legível fazendo constar sua assinatura e carimbo ou nome legível com respectiva inscrição no 

CREMESP.  

V- Verificar anotações do tipo de alta ou condição do óbito que deverá constar no encerramento 

do prontuário.  

Artigo 37º - São finalidades da Comissão de Revisão de Prontuário:  

- Promover a divulgação para o Corpo Clínico e de Enfermagem da obrigatoriedade de manter 

os registros em prontuário conforme disposto na Resolução 70/95 do CREMESP e Resolução 

CFM nº 1.638/2002.  

- Alertar membros do Corpo Clínico e de Enfermagem sobre eventuais falhas havidas e 

detectadas nas revisões efetuadas.  

- Assessorar a Direção Clínica e Técnica da Instituição em assuntos de sua competência.  

- Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica discutindo resultados e avaliações 

feitas.  

- Procurar por todos os meios que estejam ao seu alcance a contínua melhoria do padrão dos 
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prontuários dos pacientes internados no Hospital.  

Artigo 38º- A Comissão de Revisão de Óbitos, será composta por 09 (nove) Representantes do 

Corpo Clínico das diversas especialidades médicas da entidade sendo sua constituição, 

competência e finalidade definida nos parágrafos abaixo:  

Os 09 (nove) representantes desta Comissão serão indicados pela Diretoria do Hospital após 

prévia consulta e aquiescência dos membros.  

A duração do mandato será 2 (dois) anos, podendo o mesmo ser prorrogado por períodos 

subseqüentes.  

A substituição de qualquer membro poderá ocorrer em qualquer época, desde que haja 

impedimento manifesto no prosseguimento das funções, sendo o novo integrante indicado pela 

Diretoria do Hospital.  

Artigo 39º - São de competência da comissão de Óbito:  

- Reunir-se regularmente para avaliar a totalidade de óbitos ocorridos no Hospital, com 

periodicidade mínima de (3) três meses, de acordo com o número de óbitos.  

- Realizar reuniões extraordinárias na ocorrência de situações especiais.  

- Elaborar relatórios destinados ao Diretor Clínico e à Comissão de Ética Médica, quando 

necessário ou quando solicitado pela Diretoria Clínica.  

IV - Registrar todas as reuniões em livro Ata.  

CAPITULO XI - Disposições Gerais   

Artigo 40º – Os casos omissos e aqueles aqui não previstos serão resolvidos ou regulamentados 

através de Assembléia Extraordinária, que é soberana sobre a matéria atinente ao Regimento 

Interno do Unidade de Saúde, convocada especificamente para este fim.   

Artigo 41º - O Unidade de Saúde  . tem por finalidade  a prestação de serviços hospitalares e de 

maternidade, assistência médico-social, científica e atividades correlatas, pautando-se pela 

filosofia da moral cristã, ética profissional e zelo no trato do atendimento a todos os que o 

procuram.  

Artigo 42º – Todo o disposto neste Regimento Interno, de aplicação geral, entrará em vigor nesta 

data, devendo ser observado em sua íntegra por todos aqueles que prestam serviços, trabalham 

ou utilizam suas dependências, visando à convivência harmônica e a realização de suas 
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finalidades com a máxima eficiência.   

Artigo 43º - Este Regimento revoga, expressamente, o Regimento Anterior.  

C) IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS:  

PROPOSTA DE MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS;   

Os Manuais de Protocolos Assistenciais serão apresentados no ANEXO I  

MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS   

  

Este documento apresenta a sugestão de modelo para implantação de MANUAL DE 

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS   

INTRODUÇÃO   

A assistência de enfermagem sem suporte teórico e padronização adequados favorece o 

exercício profissional imperito, negligente ou imprudente, podendo ocasionar danos à clientela, 

problemas legais e éticos aos profissionais e descrédito da classe pela sociedade.  

A construção de Protocolos assistenciais em enfermagem deve atender aos princípios legais e 

éticos da profissão, aos preceitos da prática baseada em evidências, às normas e regulamentos 

do Sistema Único de Saúde, em suas três esferas de gestão, e da instituição onde será utilizado.  

Vantagens têm sido apontadas para o uso de protocolos de assistência, tais como:  

 maior segurança aos usuários e profissionais, redução da variabilidade de ações de 
cuidado, melhora na qualificação dos profissionais para a tomada de decisão 
assistencial, facilidade para a incorporação de novas tecnologias,  

 inovação do cuidado, uso mais racional dos recursos disponíveis e maior transparência 
e controle dos custos. Ainda como vantagens, protocolos facilitam o  

 desenvolvimento de indicadores de processo e de resultados, a disseminação  
 de conhecimento, a comunicação profissional e a coordenação do cuidado.  

Desvantagens também são apontadas sobre o uso de protocolos de assistência, mas a maior 

parte é decorrente do não atendimento às recomendações de construção de protocolos ou do 

desconhecimento dos princípios da prática baseada em evidências.  

A criação e adaptação desordenadas de protocolos, resultando em recomendações vagas ou 

não adequadas às características locais, e a ausência de validação pela equipe de profissionais e 

usuários são falhas na construção dos protocolos, mas não da sua utilização. P 
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reocupações com a construção de protocolos em situações em que as evidências são fracas, 

temor de que os profissionais com capacitação deficitária se apoiem integralmente neles, 

restringindo sualiberdade de tomada de decisão são objeções equivocadas.  

Profissionais com pouca experiência ou desatualizados vão se beneficiar da existência de 

protocolos e seus clientes ficarão mais protegidos.  

Profissionais muito experientes e atualizados, caso optem por não utilizar o protocolo, deverão 

ter segurança teórica e prática que justifiquem sua decisão.  

A prática baseada em evidências alicerça-se nos princípios: trabalhar com as melhores 

evidências disponíveis, considerar a experiência do profissional, a realidade local e a preferência 

do  cliente. Assim, não é alienada das condições da realidade, mas propõe que a literatura 

científica de boa qualidade seja o grande apoio para a tomada de decisão sobre o cuidado.  

A existência de protocolo não anula a autonomia profissional – o profissional é sempre 

responsável pelo que faz ao utilizar ou não um protocolo. Ao optar por não seguir um protocolo 

institucional, o profissional deve ter bem claras as razões para não fazê-lo, quais evidências 

científicas dão suporte a essa decisão e compreender que responderá individualmente por sua 

conduta. Se seguir um protocolo institucional também continuará sendo responsável pelo que 

faz, mas nesse caso, terá o endosso da instituição. 

CONCEITUAÇÃO   

Os protocolos assistenciais dizem respeito à descrição minuciosa de linhas de cuidado 

especificas, integrando na sua estrutura as normas, rotinas e procedimentos relativos ao 

problema/condição de saúde determinada. São um conjunto de dados que permitem direcionar   

o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção de um 

problema.   

Protocolo descreve uma situação específica de assistência/cuidado, com detalhes operacionais 

e especificações sobre o que fazer, quem fazer e como fazer. Conduz os profissionais nas 

decisões de assistência para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever 

ações de avaliação/diagnóstica ou de cuidado/tratamento, como o uso de intervenções 

educacionais, de tratamentos com meios físicos, de intervenções emocionais,  sociais e 

farmacológicas, independentes de enfermagem ou compartilhadas com outros profissionais. 

Um protocolo contém vários procedimentos.   
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Na maioria das vezes, os protocolos são multiprofissionais e interdisciplinares, pois visam ao 

atendimento integral do ser cuidado. O avanço científico e tecnológico se contrapõe com 

trabalhos isolados, fragmentados, onde ganha ênfase o trabalho em equipe multiprofissional.   

Nesta concepção, o protocolo vem refletir o desejo de um trabalho compartilhado, consolidado 

e que aponta para resultados que irão trazer um grande diferencial ao processo de  trabalho.   

Um protocolo deve ser construído de maneira coletiva, com bases solidas ético, legais e 

científicas. A saúde baseada em evidências deve ser o norte dos protocolos. Os protocolos 

eliminam as decisões baseadas apenas no conhecimento adquirido na prática cotidiana 

individual.   

A atividade do cuidar, além de complexa, exige confiabilidade à assistência prestada por meio 

de procedimentos seguros. A construção de protocolos é imprescindível para a execução das 

ações nas quais a enfermagem está envolvida.   

O grande objetivo dos protocolos é:  

 resguardar o serviço, pois: agilizam e uniformizam o atendimento;   
 facilitam condutas descentralizadas; diminuem a margem de erro;  
 importantes nos processos de Gestão do atendimento à clientela;   
 muito valorizados atualmente por possibilitar qualidade e eficácia nos serviços; 

facilitam o gerenciamento de pendências judiciais (Min. da Saúde e medicamentos de 
alto custo etc.);   

 melhora a qualidade de serviços prestados aos clientes; padroniza as condutas; 
melhora o planejamento e controle da Instituição, dos seus procedimentos e dos 
resultados;   

 garante maior segurança; otimiza a utilização dos recursos operacionais; reduz custos; 
rastreia todas as atividades operacionais e clínicas; realiza um controle mais apurado 
sobre os estoques; pode gerar um prontuário   

 eletrônico; otimiza a produtividade dos trabalhadores; garante uma assistência livre de 
riscos e danos aos paciente (CANAVEZI, 2008).   

  

MODELO PADRÃO DE PROTOCOLO   

LOGOMARCA DA EMPRESA/INSTITUIÇAO   

(TÍTULO DO PROTOCOLO)   

1. Introdução   

2. Revisão de literatura: análise sistemática das evidências científicas, que justificam as ações 
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propostas. O protocolo deve conter gradação da recomendação das evidências, considerações 

sobre segurança das ações e mau uso potencial em diferentes cenários e localização; custo-

efetividade e escassez potencial de recursos.   

3. Objetivo(s): informar claramente a(s) situação (es) e as categorias de pacientes para a(s) 

qual(is) o protocolo foi organizado, assim como o grupo de profissionais que o implementará.   

4. Recursos físicos e materiais (se houver)   

5. Atribuições de cada categoria profissional   

6. Fluxograma: representação esquemática do manejo do paciente desde a entrada na unidade, 

até a resolução do caso.   

7. Atividades: descrição do que, quem e como fazer em cada situação.   

8. Resultados esperados e indicadores   

9. Plano de implantação: previsão de treinamento e validação com datas específicas.   

10. Notas importantes   

11. Referências   

OS PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I 

 

PROPOSTA DE MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA FATURAMENTO DE 

PROCEDIMENTOS 

MANUAL DE FATURAMENTO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
MANUAL (FATURAMENTO) 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
POP no.  Página  

 

A APRESENTAÇÃO 

O Setor de Faturamento está subordinado à Diretoria Administrativa, devendo obedecer sempre 

o preconizado pelo instrumento máximo desta instituição, o Manual de Gestão do Hospital. O 

Setor de Faturamento é responsável pela conferencia dos prontuários, pela confecção e envio 

das contas hospitalares dos clientes internos e externos, SUS e dos demais convênios 
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contratados pelo Hospital. 

A IMPORTÂNCIA 

No Setor de Faturamento são elaboradas contas hospitalares dos diversos clientes que 

adentrem o hospital, sendo de fundamental importância que o serviço esteja sempre atualizado 

no que diz respeito às normas, diretrizes, portarias, tabelas e demais informações necessárias 

para a execução de suas atividades. É importante também que mantenha um bom 

relacionamento com todos os profissionais envolvidos no atendimento ao cliente e com os 

convênios credenciados ao Hospital. Tais atitudes dinamizam o processo e dão credibilidade ao 

serviço, que é um importante instrumento para determinação da qualidade dos serviços 

prestados pelo Hospital. 

AS FINALIDADES 

O Setor de Faturamento tem por finalidades: 

I. Confeccionar as contas de todos os clientes que adentram o hospital, tanto internados 

como externos, conforme se respectivo convênio, segundo tabelas e normas firmadas mediante 

contrato prévio; 

II. Conservar os sistemas de registros de todas as despesas, tais como: materiais de 

consumo, medicamentos e exames complementares, para posteriores cobranças dos clientes 

de convênios, organizações, seguradoras e previdenciárias; 

III. Confecção de relatórios de produção do faturamento encaminhando-o à Diretoria que 

darão subsídios para tomada de decisões, avaliações do desempenho e da produtividade de 

instituição. 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 ASSESORIA ADMINISTRATIVA 

 FATURAMENTO 

A ORGANIZAÇÃO 

O Setor de Faturamento encontra-se subdividido nos seguintes serviços: 

I. Contas de Clientes Conveniados Internados: 
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a. Atualização de tabelas do Ministério da Saúde; 

b. Emissão de Autorização Internação Hospitalar (AIH); 

c. Fechamento Geral Mensal. 

II. Contas Pronto Socorro: 

a. Fechamento geral mensal; 

b. Gerar e emitir fechamento das FAA´s. 

III. Exames Externos: 

a. Fechamento geral mensal; 

b. Gerar e Emitir fechamento das SADTS externos. 

DOS RECURSOS HUMANOS E SEUS REQUISITOS 

O quadro de pessoal do Setor de Faturamento é composto por: 

I. Líder de Faturamento, devendo possuir os seguintes requisitos: 

a. Instrução Mínima – Ensino Superior Completo em Instituição reconhecida pelo MEC; 

b. Conhecimento em Faturamento Hospitalar (todos os módulos); 

c.  Capacidade de Motivação e Liderança; 

d. Capacidade de administração; 

e. Elevado grau de compreensão. 

II. Auxiliar de Faturamento, devendo possuir os seguintes requisitos: 

a. Instrução mínima – Ensino Médio Completo; 

b. Conhecimentos técnicos referentes a faturamento Hospitalar; 

c. Espírito de colaboração e disciplina; 

d. Condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência. 

III. Auxiliar Administrativo, devendo possuir os seguintes requisitos; 

a. Instrução mínima – Ensino Médio completo; 

b. Conhecimentos técnicos referentes a Faturamento Hospitalar; 

c. Espirito de colaboração e disciplina; 
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d. Condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência. 

AS COMPETÊNCIAS 

A Líder de Faturamento compete: 

I. Zela para que sejam devidamente documentados os serviços prestados aos clientes 

internados de SUS e Exames Externos, evitando assim glosas; 

II. Manter-se atualizado às novas deliberações da administração do hospital, convênios e 

órgãos competentes; 

III. Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados; 

IV. Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários dos clientes; 

V. Comunicar a Diretoria quaisquer anormalidades; 

VI. Frequentar cursos no que refere a Faturamento hospitalar; 

VII. Programar e desenvolver métodos de trabalho; 

VIII. Comparecer as reuniões quando convocado; 

IX. Cuidar para que o ambiente de trabalho sofra uma continuidade de respeito mútuo 

entre os colaboradores da seção; 

X. Cumprir e fazer cumprir o Regimento desta seção; 

XI. Fornecer quando necessário dado faturado para que a administração elabore relatórios; 

XII. Controlar e zelar por todos os equipamentos da seção; 

XIII. Acompanhar o desempenho de seus colaboradores; 

XIV. Elaborar escalar de serviço prevendo férias; 

XV. Desenvolver programas de treinamentos aos colaboradores. 

Ao Auxiliar de Escritório – Faturamento, compete: 

I. Estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da 

instituição; 

II. Elaborar conta hospitalar de serviços prestados a clientes internados de convênios e SUS 

e Exames Externos, atendidos pelo hospital; 

III. Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados pelo 
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órgão competente e pela administração do hospital; 

IV. Comunicar ao Coordenador de Faturamento quaisquer informações julgadas 

necessárias. 

Ao Auxiliar Administrativos, compete: 

I. Estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da 

instituição; 

II. Acompanhar os procedimentos por parte dos médicos no quesito de preenchimento 

correto das solicitações, descrição de procedimento e avaliações; 

III. Controlar o conteúdo e o preenchimento dos prontuários; 

IV. Checar e encaminhar cópias dos prontuários dos clientes externos (paciente) saídos 

quando solicitados; 

V. Cumprir e fazer cumprir o regulamento do hospital e respeitar a hierarquia; 

VI. Estar sempre solicito com as pessoas; 

VII. Após a alta hospitalar, óbitos e transferências, organizar e encaminhar os prontuários 

ao faturamento; 

VIII. Repor impressos e materiais de escritório nos setores de faturamento; 

IX. Colaborar com as equipes multiprofissionais das unidades; 

X. Zelar pela ordem do ambiente e do serviço em geral; 

XI. Preservar a integridade da Instituição, cliente externo ( paciente/familiares), 

acompanhantes e colegas de trabalho. 

O HORARIO DE TRABALHO 

O Setor de Faturamento trabalha no horário das 08:00 às 17:00 segunda a sexta-feira sempre 

com intervalo de 1h para almoço. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

AS NORMAS 

Os colaboradores do Setor de Faturamento obedecerão às seguintes Normas Administrativas: 

I. Cumprir o horário de trabalho estabelecido; 
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II. Estar devidamente uniformizado e identificado; 

III. Nenhum colaborador poderá ausentar-se do trabalho sem autorização do seu superior 

ou da Diretoria; 

IV. A seção deverá informar mensalmente á Diretorias os valores faturados; 

V. A seção deverá fornecer mensalmente dados para a elaboração de relatórios 

financeiros; 

VI. A seção seguirá determinação de cobranças firmadas em contrato entre o Hospital e 

Convênios. 

OS DIREITOS E DEVERES E PROIBIÇÕES 

São direitos da equipe: 

I. Seguir os direitos descritos na CLT (código da Legislação Trabalhista), acordos e dissídios 

coletivos da categoria; 

II. O trato entre superiores e subordinados deve ter sempre cunho de cordialidade e de 

respeito mútuos. Essa atitude deverá ser mantida mesmo quando um superior tenha que 

reprimir atos de indisciplina, deverá faze-lo com energia, porém serenamente em local 

apropriado; 

III. A Líder de Faturamento espera que todos os colaboradores cooperem com seus 

superiores, expondo-lhe suas ideias e seus pontos de vista, visando sempre melhorar o trabalho 

que lhes cumpre executar; 

IV. É dever do Líder de Faturamento atacar e ouvir, sempre com atenção e cortesia, seus 

subordinados e outros que deles se aproximem, com o propósito de lhes dizer ou propor 

matérias sobre o serviço ou outro ponto qualquer, que venha a propiciar melhorias na 

assistência ao cliente externo (paciente), ou no próprio Setor, desde que seja obedecida a 

hierarquia. 

São deveres da equipe: 

I. Durante o período de trabalho, os colaboradores deverão estar uniformizados e 

devidamente identificados; 

II. Comunicar ao responsável imediato quaisquer intercorrências; 

III. Justificar ao seu responsável a sua ausência ao trabalho; 
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IV. Dedicar assistência direta e indireta ao cliente externo (paciente), executando com 

presteza, zelo e atenção os trabalhos que lhe forem confiados; 

V. Tratar com a máxima humanidade todas as pessoas que mantiverem contato com o 

hospital, sem preferências individuais, esforçando-se para atendê-las  

Prontamente; 

VI. Zelar pela economia do material do Hospital e pela conservação do que for confiado à 

sua guarda e utilização, comunicando ao superior imediatos quaisquer quebras, perdas ou 

extravios; 

VII. Comunicar ao superior imediato mudança de residência, estado civil e numero de 

pessoas dependentes, para que possa ser encaminhado ao Recursos Humanos; 

VIII. Comunicar todo acidente de trabalho, imediatamente após sua ocorrência, não 

excedendo 24 horas de prazo da sua comunicação. 

São proibidos para a equipe: 

I. Fazer quaisquer comentários sobre operações ou casos clínicos, como também revelar 

segredos e assuntos pertinentes ao Hospital, e, mais particularmente do cargo ou função que 

exerça; 

II. Fuma, nas dependências internas do hospital; 

III. Manter-se dentro das dependências do hospital executando outras ocupações, bem 

como permanecer nelas fora do seu horário de serviço; 

IV. Organizar, dentro das dependências do Hospital, rifas, subscrições, vendas e compras 

ou outras iniciativas não autorizadas pela Diretoria, bem como tornar parte nelas; 

V. Usar mensageiros ou outros colaboradores do Hospital para recados ou trabalhos 

pessoais; 

VI. Sentir-se de uso de telefones ou impressos do Hospital, para assuntos estranhos do 

serviço; 

VII. Manter consigo bebidas alcoólicas ou drogas entorpecentes, em quaisquer 

dependências do Hospital, ou traze-las para essas mesma dependências; 

VIII. Participar de jogos de diversões como baralho, dados ou qualquer outra modalidade 

que envolvam dinheiro ou não, dentro das dependências do Hospital. 
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IX. Usar termos ou atitudes indecorosas ou desrespeitosas, trocar insultos, mesmo a titulo 

de brincadeira, alterações com terceiros ou companheiros de trabalho, ainda que por razões de 

serviço, devendo qualquer questão ser discutida com os respectivos Superiores; 

X. Agir, por qualquer modo, contra os interesses do Hospital. 

AS PUNIÇÕES 

São punições aplicáveis aos colaboradores: 

Nas falhas técnicas e ou administrativas, inicialmente receberá orientação e acompanhamento. 

Nos casos de reincidência serão aplicadas as punições cabíveis pela CLT que são: 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência escrita; 

III. Suspensão; 

IV. Demissão por justa causa. 

O tipo de punição aplicada será de acordo com a avaliação da chefia e da Diretoria, não 

necessariamente seguindo a ordem acima descrita, nos casos considerados como grave ou 

gravíssimo, podem ocorrer imediatamente demissão por justa causa. 

AS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todo colaborador de Setor de Faturamento deverá ter conhecimento do presente Regimento. 

É função da Líder de Faturamento manter este Regimento devidamente disponibilizado, 

acessível e atualizado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Regimento serve como instrumento de definição de atividades e instalação de 

autoridade, devendo ser observado na integra por todos os colaboradores do Setor de 

Faturamento e aplicado a todos sem qualquer exceção. 

As atividades desenvolvidas pelo Setor de Faturamento estarão detalhadamente descritas nos 

Processos, devendo ser atacadas integralmente por seus colaboradores.  

Os casos omissos neste Regimento deverão ser resolvidos pela Líder de Faturamento e Diretoria 

deste Hospital. 

O presente Regimento deverá obrigatoriamente sofrer revisão a periódica após a primeira 
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aprovação e/ou sempre que o setor houver quaisquer alterações que devam constar neste 

documento. 

O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação e assinatura de Líder de 

Faturamento e diretoria deste Hospital. 

 

Elaborado por: 

 

Aprovado por: 

 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS 

  

POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS 

Código:     

DOS009 

 

 

 

Elaborado em:  

Aprovado em: 

Revisado em :  
  
  

Elaboração e revisão: 

 

Aprovação:  

 
 

OBJETIVO 

Identificar , analisar , atuar e monitorar os custos de maior impacto na saúde financeira da 

INSTITUTO CEM 

RESPONSABILIDADE 

Elaboração e revisão: Diretor da Qualidade com apoio do Comitê da Qualidade 

Aprovação: Diretor Técnico/Diretor Administrativo 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

A política de gestão de custos deve ser do conhecimento dos colaboradores do nível tático 

(financeiro) e aprovada pela alta diretoria 

DESCRIÇÃO 

Promover a eficiência dos processos e a sustentabilidade financeira da INSTITUTO INSTITUTO 

CEM é requisito fundamental para garantir a oferta de serviço de excelência aos nossos clientes. 
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Neste contexto , a política da gestão deve garantir : 

 o modelo de gerenciamento de custos 

 a análise de custo dos processos 

 a análise de custo dos procedimentos 

 o gerenciamento dos contratos  

 um programa para uso racional de recursos financeiros  

 a identificação dos riscos associados a administração e estabelecer ações de melhoria 

 o monitoramento dos indicadores financeiros e de desempenho 

 os fluxos de faturamento , cobranças e glosas 

 a adequação dos custos às condições do cliente , inclusive nas cortesias 

 o mapeamento das fontes de receitas e despesas 

 parcerias com os fornecedores 

SIGLAS 

Não aplicável 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RDC 63 de 2011 – Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde 

Curso de Formação de Consultores para Acreditação em Saúde – IBES 2017 http://ibeskih.com/curso/manual-

ona-ead/ 

Introdução a gestão de custos - MS / OPS – 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/introducao_gestao_custos_saude.pdf 

RDC 63 de DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011 que Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde 

PROPOSTA DE MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO;  

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

 Versão  nº  

 Revisão nº 
Cópia Controlada 
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ALMOXARIFADO Data:   POP.QUA.001 

 

1. OBJETIVO 

 

O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do material 

adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades operacionais dos setores 

integrantes da estrutura hospitalar do Hospital de Urgências de Trindade. Sendo assim, o 

Almoxarifado tem como suas principais funções: Receber e conferir os materiais adquiridos 

ou cedidos de acordo com o documento de compra (Termo de Transferência, Termo de 

Empréstimo e Nota Fiscal) ou equivalentes; Receber, conferir, armazenar e registrar os 

materiais em estoque; Registrar em sistema Wareline as notas fiscais dos materiais 

recebidos/adquiridos e encaminhar a Diretoria Administrativa para o envio ao Departamento 

de Contabilidade e Finanças as notas fiscais para pagamento; Elaborar estatísticas de 

consumo por materiais e centros de custos para previsão das compras; Elaborar balancetes 

dos materiais existentes e outros relatórios solicitados; Preservar a qualidade e as 

quantidades dos materiais estocados; Viabilizar o inventário semestral dos materiais 

estocados; Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas 

dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente; Organizar e manter atualizado o 

registro de estoque do material existente; Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e 

programação de aquisição e o fornecimento de material de consumo; Estabelecer normas de 

armazenamento dos materiais estocados; Estabelecer as necessidades de aquisição dos 

materiais de consumo para fins de reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição. 

Normatizar os procedimentos de entrada e saída de insumos/materiais adquiridos pelo 

HUTRIN; Garantir recebimentos dos materiais no que se refere à quantidade, qualidade e 

prazo de vencimento; Normatizar o acesso de pessoas no setor de almoxarifado; Assegurar 

de forma atualizada a quantidade e periodicidade dos materiais estocados ( sistema de 

estoques máximos e mínimos); Garantir a integridade dos materiais armazenados, quanto à 

conservação, qualidade e limpeza dos produtos estocados; Suprir a demanda do HUTRIN em 
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todos os seus setores/departamentos, conforme a disponibilidade de estoque e prioridade. 

2. REFERÊNCIA 

A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela Instrução 

Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar, com 

minimização de custos, o uso de material através de técnicas modernas que atualizam e 

enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do 

material nas diversas atividades. Para tal considera-se material como sendo uma designação 

genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, 

matérias primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das 

organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo 

de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos 

economicamente aproveitáveis. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos setores da Unidade Hospitalar 

– Hutrin. 

Responsáveis Técnicos, Supervisores, 

Coordenadores, Gerentes e Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sistema wareline; 

Sites para pesquisa de mercado; 

Materiais de Papelaria e Escritório; 

Computador; 

Acesso a chamadas externas via telefone; 

Impressora e 

Sala com refrigeração. 
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6. DEFINIÇÕES 

INSTITUTO INSTITUTO CEM – Instituto CEM 

SISTEMA WARELINE: Sistema gerenciador administrativo e assistencial do HUTRIN 

ALM – ALMOXARIFADO.   

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

O levantamento de necessidade de aquisição é setorizado por áreas: 

* Aquisição de materiais administrativos; 

* Insumos, 

 * Bens patrimoniais, 

 * Higienização e limpeza, 

 * Papelaria e escritório, 

 * Insumos radiológicos, 

 * Insumos químicos, 

 * Materiais de proteção individual, 

 * Produtos descartáveis, 

 * Insumos Hospitalares utilizados na Assistência, 

 * Materiais de Informática, 

 * Impressos, 

 dentre outros fornecidos pelo setor de almoxarifado, registrado no sistema, no ícone 

Suprimentos e utilitários. 

Código 094 

É feito o levantamento de necessidades de aquisição bem como a guarda e gerenciamentos 
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dos produtos de acordo com a competência. 

O levantamento é realizado a partir da consulta no sistema wareline no módulo ESTOQUE – 

RELATÓRIOS- SUGESTÃO DE COMPRAS onde será aberta a janela: 

1-) comprar o equivalente a, que deverá ser preenchida com: 1.6 

2-) No campo Quantidade atual originário dos estoques deverá ser preenchido com o número 

00094, que corresponde ao setor em questão. 

3-) Logo após devera ser clicado em CÓDIGO/PRODUTO, onde aparecerão todos os itens para 

fazer o filtro da relação de materiais a serem adquiridos, selecionando-os todos e  clicando 

em OK em seguida. 

4-) Clicar em imprimir, logo após o sistema gerará a relação dos itens desta área. 

5-) A tela deverá ser salva em planilha no libre office/calc ou no word/excell 

6-) Deve-se separar os itens por categoria: 

a)- Higienização e limpeza; 

b)- Descartáveis; 

c)- Raios x; 

d)- Informática; 

e) - Impressos; 

f)- Papelaria e escritório; 

g)- Bem patrimonial. 

7-) Por meio da média do consumo diário levantado pelo responsável pelo almoxarifado são 

solicitados os quantitativos necessários para a formalização do processo de aquisição; 

8-) Deverão ser impressas separadamente, as telas por itens conforme descrito acima; 

9-) Na tela Relatórios: Sugestão de compras do sistema Wareline modulo de ESTOQUE deve-

se clicar no campo Código/Produto para gerar novamente a janela com a relação dos itens. 

10-) Nesta tela, no campo inferior esquerdo deve-se clicar no campo: PESQUISAR POR 

CÓDIGO selecionando todos os itens desejados. Em seguida clicar em OK; 
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12-) Após o OK o sistema voltará para a tela RELATÓRIO; SUGESTÃO DE COMPRAS já com os 

itens selecionados para compra por categorias. 

13-) Na mesma tela clica-se no campo GERAR SOLICITAÇÃO e será aberta uma nova janela 

com o nome: GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA, onde aparecerá o nome do colaborador que 

está fazendo a solicitação de compra e o motivo da compra. 

Estes motivos estão descritos em memorandos conforme solicitação de cada responsável por 

departamento e poderão ser diversos, conforme a necessidade e demandas dos setores. 

As solicitações de compras não rotineiras deverão ser solicitadas a partir de memorando, 

apresentando as respectivas justificativas necessárias para uso do bem ou produto a serem 

adquiridos e  do preenchimento de formulário constante no PORTAL na área do Módulo 

ALMOXARIFADO,  com o nome de TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS (EXCETO MAT/MED DE ROTINA) A SER ENCAMINHADO JUNTO COM A SOLICITAÇÃO 

DO DIRETOR DA UNIDADE. 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 

Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos materiais de 

consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o pedido ao constatar que 

os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para atender 

satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a compra de nova remessa. 

Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início de mês  

com previsão de consumo para 1 (um) mès. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a saída de 

materiais durante o período de um mês e requisita a quantidade necessária para atender por 

mais um mês, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução Normativa Nº. 205 de 

08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num 

curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles 

propensos ao obsoletismo. Para a aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento 

de, no mínimo, três orçamentos. Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a 

média e faz a requisição de compra em sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa 

aos orçamentos, à Divisão de Compras quando necessário. 

Como já descrito anteriormente após seleção dos insumos no sistema em que foi gerado uma 

nova listagem, esta é enviada para autorizo para o Diretor Administrativo que aprovará ou 
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não a solicitação da compra. 

Este material listado no sistema fará parte de um novo ícone no Sistema 

CONECTE/HOSPITALAR com o nome SUPRIMENTOS/UTILITÁRIOS/COMPRAS, conforme figura 

4 

Figura 4 

 

 

Nesta aba o sistema permite que se façam as correções, exclusões e inserções de novos itens 

caso tenham sido levantadas necessidades a posterior. Podendo modificar inclusive a 

quantidade solicitada ou solicitação de outro determinado item que por ventura tenha sido 

esquecido na fase de levantamento de necessidades. 

O sistema não libera as quantidades dentro das medias calculadas. Caso seja necessário 

solicitar um item a mais do que o previsto pelo sistema ou a menos, esta solicitação deverá 

ser realizada diretamente no modulo COMPRAS e não passando pelo ESTOQUE/SUGESTÃO 

DE COMPRAS. 

Ao entrar no referido ícone COMPRAS, poderão ser anexadas informações de especificação 

do produto a ser adquirido, também imagens, especificações técnicas, observações, etc.. 



 

 

   308 

 Tendo o cuidado de realizar todo o processo de uma só vez porque ao inserir os dados no 

sistema, a tela estará disponível automaticamente para a Diretoria Administrativa autorizar e 

validar o processo de compra. 

Os documentos deverão ser impressos e ordenados por data. Para rastreabilidade deve ser 

feita pelo número do memorando na qual a solicitação é realizada. Esta solicitação então é 

remetida para a Diretoria administrativa e registrada no caderno de protocolo para 

acompanhamento e controle. 

O processo de compras é realizado pelo setor de compras no Escritório/INSTITUTO INSTITUTO 

CEM em Goiânia e, acompanhado por meio do portal BIONEXO pelos responsáveis do setor 

de Compras. As solicitações deverão ser publicadas no Portal BIONEXO, em seguida no portal 

da Transparência/chamamentos no site da INSTITUTO CEM, para que as empresas tomem 

conhecimento  da necessidade de aquisição e possíveis participação das cotações. 

Apresentadas as propostas de melhor preço e exigências do Termo de Referência quando 

necessário, e aprovação da Superintendência do INSTITUTO INSTITUTO CEM conforme 

recurso autorizado e alocado pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Após autorizada e realizada a compra, o Setor de Compras da INSTITUTO INSTITUTO CEM 

envia por e-mail a autorização de compras chamada “BIONEXO ou ORDEM DE COMPRA” em 

formato PDF, essas informações  estão constantes no SISTEMA  do Portal Bionexo. 

O Responsável pelo almoxarifado imprimirá esse relatório do Bionexo em duas vias, sendo 

que na primeira via serão anotadas as alterações necessárias como alteração do telefone, 

endereço entre outros dados do fornecedor caso necessário. A segunda via irá para o setor 

financeiro para fins de pagamento da nota fiscal. É por meio deste relatório que a compra 

deverá ser acompanhada. 

Obs.: Os produtos não poderão ser recebidos sem o Relatório de Confirmação de Compras, 

ou seja, sem o BIONEXO conhecido como ORDEM DE COMPRA. 

MODELO DO RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS 

RECEBIMENTO DO PRODUTO 

O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente 

designado, no caso o Almoxarifado da unidade de saúde - Hutrin, uma vez que todo o registro 
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de entrada e distribuição de material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado. 

A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido satisfaz 

às especificações contratadas. São considerados documentos hábeis para o recebimento de 

materiais ou equipamentos: Nota Fiscal, e Nota Fiscal/Fatura e termo ou Nota de 

Transferência. Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do 

material/produto, quantidade, unidade de medida; código; data da entrega; fabricante; 

embalagem, se caixa, se unidade, se litros, etc.; preço unitário e preço total; quantidades 

entregues de acordo com a quantidade solicitada. 

 Observando-se que, quando o material/produto não corresponder com exatidão ao que foi 

pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o responsável do Almoxarifado, providenciará 

junto ao fornecedor a regularização da entrega. Na rotina para Recebimento de materiais a 

empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do recebedor do 

almoxarifado, devendo este: Retirar a ordem de compra “ BIONEXO” e conferir com a nota 

fiscal enviada pelo fornecedor. Receber o material apenas se o valor da nota fiscal for igual 

ou menor do que o valor total da ordem de compra “BIONEXO”. 

O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o responsável do Almoxarifado, 

indicar o local adequado para colocar material/produto. O responsável pelo Almoxarifado 

deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de volumes e unidades dos 

produtos/itens entregues de acordo com a ordem de compra “BIONEXO” e nota fiscal. 

No ato do recebimento, se o responsável pelo Almoxarifado verificar que houve danos nas 

embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso da nota fiscal: Embalagem danificada 

sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização. Depois de acompanhado e 

conferido toda a entrega do material, o recebedor deve datar, assinar e carimbar no canhoto 

da nota fiscal. 

Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por meio de 

compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos, atentar-se 

quanto à natureza da operação, muitas vezes caracterizada “Simples Remessa”. Para tanto, 

deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição. 

Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, o 

Almoxarifado deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o responsável 
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pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o Almoxarifado deve escrever no 

verso da “Nota Remessa / Devolução” e justificar o motivo da devolução e providenciar, em 

comum acordo com o fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Toda 

entrega de material adquirido por um órgão público deve ser realizado no Almoxarifado, salvo 

quando o mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, qualquer 

que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no 

Almoxarifado. 

A conferência da nota deverá ser rigorosa, porém caso haja não conformidades com a nota e 

não com o produto, este não deixa de ser recebido, para posteriormente as não 

conformidades da nota sejam resolvidas diretamente com fornecedor que deverá remeter 

nova nota fiscal corrigida ou carta de correção. 

Durante a conferência do produto, se houver necessidade da avaliação de determinado setor 

específico como a engenharia clínica, o coordenador de enfermagem, o mesmo é convocado 

para validarem e atestarem o produto a serem recebido. Assim deverá se processar com 

todos àqueles que fizeram solicitação de compras que não estão dentro do rol de produtos 

rotineiros, exemplo, estetoscópios, oxímetros, etc. quando da entrega do produto que deverá 

ser acompanhada pelos responsáveis solicitantes dos mesmos que munidos do relatório da 

confirmação de compras “Bionexo”, deverão proceder com o recebimento da mercadoria. 

Caso este relatório não esteja no sistema ou em mãos, é solicitado ao setor de 

compras/InstitutO INSTITUTO CEM via telefônica e e-mail a cópia do referido relatório. Caso 

o produto não esteja de acordo com o relatório Bionexo, este não poderá ser recebido. O 

fornecedor deverá atentar-se para as especificações da ordem de Compra cotada durante o 

processo no portal bionexo. Essas conferidas e validadas pelos interessados solicitantes. 

É retirada cópia da nota fiscal que deverá ser atestada pelo responsável do setor solicitante 

datando e assinando. Esta será arquivada no caderno de controle de atesto do Almoxarifado. 

Procedimento valido para todos que realizou a conferência e validação no ato da entrega do 

produto. 

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL 

Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e quantidades 

adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado WARELINE 
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de acordo com a ordem de compra e nota fiscal. Após o lançamento, o Almoxarifado valida  

com dois carimbos atestando a nota fiscal: Um de atesto e outro lançado no estoque dando 

seu acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente neste caso Diretoria 

Administrativa. 

O lançamento da nota fiscal se dá por meio do sistema Wareline, pelo modulo estoque: 

Ao entrar no sistema Wareline, no modulo estoque clica-se em movimentações, depois 

entrada de materiais, em seguida entrada de nota fiscal (E1). 

 

Ao entrar na Movimentação: Entrada de nota fiscal ( E1 ), clica-se em novo e inicia o 

lançamento da nota fiscal. Se o pedido já estiver no sistema, deve-se selecionar o campo 

pedido do sistema e prosseguir com o lançamento colocando todos os dados solicitados tais 

como: Código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, condições de 

pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota fiscal e em 

seguida realizar a conferência dos itens já importados pelo pedido do sistema, em seguida 

realiza uma conferência geral para averiguar a certeza de todos dos dados, inclusive os 

respectivos valores unitário e valor toral e, por fim, clica em salvar para concluir o lançamento 
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da nota fiscal. 

Caso, o pedido não esteja lançado no sistema pelo setor de compras deve-se seguir com o 

mesmo procedimento, porém não selecione o campo pedido do sistema. Prossegue 

selecionando o código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, 

condições de pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota 

fiscal e clicar em selecionar itens, neste caso seleciona todos os itens mencionados na nota 

fiscal com as quantidades e os valores corretos, valores unitários e valor total uma vez que 

neste lançamento os itens ainda não estão disponíveis no sistema, em seguida realiza uma 

conferência geral para averiguar a certeza de todos os dados e, por fim, clica em salvar para 

concluir o lançamento da nota fiscal. 

Após o lançamento da nota fiscal, e validação da mesma através dos carimbos adequados 

mencionados anteriormente, o responsável pelo lançamento da nota fiscal faz um 

memorando encaminhando a nota fiscal para Diretoria Administrativa, para posterior envio 

para o departamento Financeiro/INSTITUTO INSTITUTO CEM para pagamento. 

Todos os memorandos de envio são protocolados no caderno de protocolo para controle dos 

memo. enviados, para futuras rastreabilidades, caso se façam necessários. 

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO 

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem ser 

definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que 

preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a ordenação 

da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais: 

Verificação das condições de recebimento do material; 

Identificação do material; 

Guarda na localização adotada; 

 Informação da localização física de guarda; 

 Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento; 

 Separação para distribuição. 

 Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um Almoxarifado, de 
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forma que se possam obter as seguintes condições: 

Máxima utilização do espaço; 

Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos); 

Pronto acesso a todos os itens; 

Máxima proteção aos itens estocados; 

Boa organização; 

Satisfação das necessidades dos clientes. No projeto de um Almoxarifado devem ser 

verificados os seguintes aspectos: Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso 

e volume); Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso (altura, largura); Prateleiras 

e estruturas (altura e peso); Piso (resistência). Dependendo das características do material, a 

armazenagem pode dar-se em função de parâmetros como: fragilidade, combustão, 

volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, radiação, corrosão, volume, peso, forma. Os 

materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o modo 

como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se analisar, 

em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de arranjo 

físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de materiais. 

Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários à 

perfeita identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma simbologia 

(codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada material 

estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o 

responsável por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico 

dos espaços disponíveis por área de estocagem. 

Em seguida, os produtos recebidos são alocados/estocados em seus lugares, categorias por 

categoria, ou seja, família por família de produtos. Sendo os produtos organizados por ordem. 

Os mesmos também devem ser organizados de acordo com o sistema PEPS ( PEPS – Primeiro 

que entra, primeiro que saí ), para evitar que produtos venham ter sua validade vencida no 

estoque por descuido. 

A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou 

necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por meio de 
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requisição específica - no nosso caso requisição eletrônica. 

DISPENSAÇÃO DO PRODUTO 

Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em estoque, sendo 

assim, o Almoxarifado possui atualmente mais de 150 itens em seu estoque cuja relação esta 

disponível para consulta na internet na página da UTFPR Câmpus Medianeira. Estes materiais 

são entregues mediante requisição própria assinada por um servidor previamente cadastrado 

no sistema informatizado do Almoxarifado. Para que um servidor possa requisitar um 

material em estoque é necessária a sua liberação para uso do sistema, tal liberação se dá por 

meio do preenchimento do Cartão de Assinatura conforme Figura 3. Por meio desta 

solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas autorizadas a retirar os materiais 

em estoque. 

A dispensação do produto é realizada a partir da necessidade de cada departamento da 

Unidade. 

Cada responsável técnico, deve acompanhar diariamente o consumo dos insumos e materiais 

pertinentes aos seus respectivos setores. 

A solicitação de matérias de consumo interno, deve ser feita no sistema Wareline na aba 

requisição eletrônica de acordo com o centro de custo solicitante. O requisitante após, 

realizar as solicitações dos insumos, deve realizar uma conferência antes de salvá-la, para ter 

a certeza de que os itens solicitados são e estão devidamente corretos. 
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O Departamento de Almoxarifado em suas atividades habituais realiza a conferência como 

também o controle das requisições de consumo interno. 

 O assistente do almoxarifado realiza a impressão de todas as requisições pendentes no 

sistema no período matutino, onde as mesmas passam por uma nova conferência pelo 

Responsável Técnico do Almoxarifado, justamente para melhor controle dos insumos e 

materiais disponíveis no departamento. 

Havendo necessidades de modificação na requisição analisada pelo responsável técnico do 

almoxarifado, é informado ao solicitante, para que corrija de acordo com as orientações do 

Almoxarifado, claro ambas as partes utilizando o bom senso. Isso apenas para um melhor 

controle no estoque dos produtos – conhecido como gestão do estoque. Após a 

adequação/edição da requisição a mesma estando habilitada de acordo com os padrões, 

poderá ser entregue. 

Os horários de solicitações de requisição de consumo interno para o Almoxarifado da Unidade 

– Hutrin é das 08h:00 as 10h:00 de segunda a sexta para setores que não podem estocar 

produtos como centro cirúrgico, clínica cirúrgica, clínica médica, administração dentre outros; 

podendo os mesmos retirarem seus produtos ou aguardar a disponibilidade do almoxarifado 
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para realizar dentro do cronograma de atividades diárias as entregas. Já para os setores que 

podem estocar materiais e insumos como pronto socorro, farmácia, etc. Esses terão todas as 

terças-feiras de cada semana para requisitarem via sistema wareline seus respectivos 

produtos para consumo semanal e os receberão todas as sextas de cada semana. 

È importante ressaltar que o Almoxarifado, não atende aos finais de semana e tampouco aos 

feriados, portanto todos os departamentos devem se programarem para não faltarem 

produtos em seus setores, mas devem solicitar de acordo com as demandas de uso para 

suprir as necessidades pertinentes a esse fim. 

O assistente administrativo do Almoxarifado tendo a requisição impressa adequada, realiza a 

separação dos itens solicitados e faz as entregas aos departamentos da Unidade. No ato do 

recebimento dos itens, o recebedor deve assinar a requisição comprovando que recebeu os 

materiais e insumos. A impressão assinada tanto pelo entregador, quanto pelo recebedor é 

utilizada para dar baixa no sistema para comprovar a retirada do produto e para liberar do 

estoque no sistema e em seguida a mesma é arquivada para futuras auditorias e controle das 

dispensações. 

CONTROLE DE ESTOQUE ( INVENTÁRIO ) 

Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais disponíveis no 

estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada semestre, o 

Almoxarifado providencia junto ao departamento de TI ( Tecnologia da Informação ) e 

Diretoria Administrativa a solicitação da abertura do Inventário no período designado para os 

responsáveis pelo Inventário nO INSTITUTO CEM . 

O responsável pelo Almoxarifado do Hutrin, envia um e-mail para todo corpo de Diretoria e 

toda comissão de Inventario dO INSTITUTO CEM , solicitando a abertura do inventário para a 

data definida. Após a confirmação por e-mail da comissão de Inventário dO INSTITUTO CEM , 

é que o Almoxarifado local inicia a contagem dos itens. 

Antes de realizar as contagens dos produtos o Almoxarifado prepara para a realização do 

Inventário, realizando a organização e separação dos produtos os deixando ao ponto de 

contagem, se for o caso separe até por lote. Em seguida o responsável pelo almoxarifado, 

imprime as listagens do inventário em duas vias: Sendo essas a relação dos itens a serem 

inventariados. 
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Será impressa em duas vias, pois a contagem será feita duas vezes por colaboradores 

distintos, para ter a certeza de que a contagem esteja realmente correta. Após as duas 

contagens são confrontadas as listas para verificar se em algum item houve divergência, se 

houver, esse item deve ser conferido/contado novamente, agora por uma terceira pessoa, ou 

seja, não será contado por nenhum dos colaboradores que já havia cotado o item. Caso não 

tenha nenhuma divergência/discrepância, segue com Inventário. 

Em seguida o responsável pelo almoxarifado faz uma impressão de uma listagem de posição 

de estoque onde são transferidos os dados apurados através de todas as contagens para uma 

única lista, tendo divergências ou não; mas após a conferências realizadas pelo terceiro 

colaborador feito os confrontos com as duas listagens anteriores. 

Ao transcrever os dados para nova listagem de posição de estoque, é observado nesse 

momento todas as divergências para mais ou para menos, havendo quaisquer uma dessas 

citadas o responsável pelo almoxarifado grifa em pincel amarelo para correção. 

Após toda conferência na lista e grifadas as divergências, caso haja, a mesma é escaneada e 

enviada por e-mail para comissão de Inventário dO INSTITUTO CEM , para as futuras correções 

e finalização do Inventário. 

O responsável pelo Almoxarifado deve atentar por alguns detalhes: 

* Antes de iniciar o Inventário, deve abastecer todos os departamentos da Unidade, para que 

evite faltar materiais e insumos aos departamentos; 

* Deve-se enviar um e-mail para todos os responsáveis dos departamentos informando sobre 

a data e horário do Inventario, para que os mesmos também se programem com suas 

equipes, para evitar maiores transtornos; 

* Deve-se anexar em murais um informativo sobre a realização do Inventário e sobre o 

cronograma de atendimento no setor; 

* Ao iniciar o Inventário é terminantemente proibido a movimentação no sistema de 

quaisquer espécies, salvo ações relacionados ao Inventário; sendo autorizado a 

movimentação no sistema após a finalização do mesmo. 

* Deve-se aguardar um email da comissão de Inventário dO INSTITUTO CEM , validando o 

Inventario e finalizando o mesmo. 
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Após seguir atentamente todas as orientações acima, e finalizado o Inventário, o 

Almoxarifado, poderá voltar as atividades normais. 

 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA A GERENCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 

MANUAL DO ALMOXARIFADO 

1.1 Recebimento 

Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao 

fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. 

As atribuições básicas do recebimento são: 

o Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais; 

Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada; 

o Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte 

com os volumes a serem efetivamente recebidos; 

o Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto 

a possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas 

nos respectivos documentos; 

o Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 

Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 

o Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de 

pagamento ao fornecedor; 

 Liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado. 

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo 

fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais compõe um 

sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é caracterizada 

como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e 

contábil. O recebimento compreende quatro fases: 
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 Entrada de materiais; 

 Conferência 

 quantitativa; 

 Conferência qualitativa; 

 Regularização. 

1.1.1 Entrada de Materiais 

A recepção dos veículos transportadores representa o início do processo de recebimento que 

tem como objetivos: 

 A recepção dos veículos transportadores; 

 A triagem da documentação suporte para o recebimento; 

 Constatação se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, foi autorizada; 

 Constatação se a compra autorizada está no prazo de entrega contratual; 

 Constatação se o número do documento de compra consta na Nota Fiscal; 

 Cadastramento no sistema das informações referentes às compras autorizadas. 

As compras não autorizadas ou em desacordo com a programação de entrega devem ser 

recusadas, transcrevendo-se os motivos no verso da Nota Fiscal. Outro documento que serve 

para as operações de análise de avarias e conferência de volumes é o "Conhecimento de 

Transporte Rodoviário de Carga", que é emitido quando do recebimento da mercadoria a ser 

transportada. 

As divergências e irregularidades insanáveis constatadas em relação às condições de contrato 

devem motivar a recusa do recebimento, anotando-se no verso da Nota Fiscal as circunstâncias 

que motivaram a recusa, bem como nos documentos do transportador. O exame para 

constatação das avarias é feito através da análise da disposição das cargas, da observação das 

embalagens, quanto a evidências de quebras, umidade, dentre outros danos. 

Os materiais que passaram por essa primeira etapa devem ser encaminhados ao Almoxarifado. 

Para efeito de descarga do material no Almoxarifado, a recepção é voltada para a conferência 

de volumes, confrontando-se a Nota Fiscal com os respectivos registros e controles de compra. 

1.1.2 Conferência Quantitativa 
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1) a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal 

corresponde efetivamente à recebida. 

1.1.3 Conferência Qualitativa 

Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina. A análise 

de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento adequado do material. 

São utilizados no processo de inspeção: a especificação de compra do material e alternativas 

aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre outros. 

A depender da quantidade, a inspeção pode ser total ou por amostragem, utilizando-se de 

conceitos estatísticos. A análise visual tem por finalidade verificar o acabamento do material, 

possíveis defeitos, danos à pintura, etc. A análise dimensional tem por objetivo verificar as 

dimensões dos materiais, tais como largura, comprimento, altura, espessura, diâmetro. Os 

ensaios 

específicos para materiais mecânicos e elétricos comprovam a qualidade, a resistência 

mecânica, o balanceamento e o desempenho de materiais ou equipamentos. 

1.1.4 Regularização 

Caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da conferência 

qualitativa e quantitativa, respectivamente, por meio do laudo de inspeção técnica e pela 

confrontação das quantidades conferidas e faturadas. O processo de Regularização poderá dar 

origem a uma das seguintes situações: 

 Liberação de pagamento ao fornecedor; 

 Liberação parcial de pagamento ao fornecedor;  

 Devolução de material ao fornecedor; 

 Reclamação de falta ao fornecedor; 

 Entrada do material no estoque. 

Os procedimentos de regularização, visando à confrontação dos dados, objetivando recontagem 

e aceite ou não de quantidades remetidas em excesso pelo fornecedor, envolvem os seguintes 

documentos: 

 Nota Fiscal; 
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 Conhecimento de transporte rodoviário de carga;  

 Documento de contagem efetuada; 

 Relatório técnico da inspeção;  

 Especificação de compra; 

 Catálogos 

 Técnicos; 

 Desenhos. 

O material em excesso ou com defeito será devolvido ao fornecedor, dentro de um prazo de 10 

dias a contar da data do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal de Devolução, emitida pela 

empresa compradora. 

1.2 Armazenagem 

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem ser 

definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que 

preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a ordenação 

da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais: 

 Verificação das condições de recebimento do material; Identificação do material; 

 Guarda na localização adotada; 

 Informação da localização física de guarda; 

 Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento; Separação para 

distribuição. 

 Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um Almoxarifado, 

de forma que se possam obter as seguintes condições: 

 Máxima utilização do espaço; 

 Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos); Pronto acesso 

a todos os itens; 

 Máxima proteção aos itens estocados;  

 Boa organização; 
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 Satisfação das necessidades dos clientes. 

 No projeto de um Almoxarifado devem ser verificados os seguintes aspectos: 

 Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume); 

 Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso (altura, largura); 

 Prateleiras e estruturas (altura e peso); Piso (resistência). 

Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função de 

parâmetros como: fragilidade, combustão, volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, 

radiação, corrosão, volume, peso, forma. 

Os materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o modo 

como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se analisar, em 

conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de arranjo físico 

mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de materiais. 

Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários à perfeita 

identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma simbologia 

(codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada material 

estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o responsável 

por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico dos espaços 

disponíveis por área de estocagem. 

1.3 Distribuição 

A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou 

necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por meio de 

requisição específica. 

2 LEGISLAÇÃO 

A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela Instrução Normativa 

Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar, com minimização de custos, 

o uso de material através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com 

as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades. 

Para tal considera-se material como sendo uma designação genérica de equipamentos, 

componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias primas e outros itens 
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empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, 

independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, 

aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. 

3 ALMOXARIFADO CEM 

Os espaços destinados à guarda e conservação dos materiais visam atender as normas de 

segurança bem como a legislação federal que rege sobre a administração de Almoxarifado de 

órgãos públicos, garantindo assim que as instalações estejam adequadas para movimentação 

dos materiais, assim sendo, adota procedimentos que visam assegurar o atendimento ideal às 

demandas da Universidade. 

Tendo como o principal objetivo deste Manual a documentação dos procedimentos realizados 

pela Divisão de Almoxarifado, seguem as rotinas detalhadas adotadas atualmente pelo 

Almoxarifado da CEM. 

3.1 Recebimento e Aceitação 

O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente 

designado, no caso o Almoxarifado, uma vez que todo o registro de entrada e distribuição de 

material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado. 

A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido satisfaz às 

especificações contratadas. 

São considerados documentos hábeis para o recebimento de materiais ou equipamentos: 

Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura; 

Termo de Cessão, Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta; Guia de 

Remessa de Material ou Nota de Transferência; 

Guia de Produção. 

Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do material, quantidade, unidade 

de medida e valor. 

Observando-se que, quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido, ou 

ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado pelo recebimento ou o Almoxarife, 

providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega. 

3.1.1 Rotina para Recebimento de Materiais 
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A empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do recebedor devendo 

este: 

 Retirar a Nota de Empenho e conferir com a Nota Fiscal enviada pelo fornecedor. 

Receber o material apenas se o valor da Nota Fiscal for igual ou menor do que o valor 

total da Nota de Empenho. Atentar-se com relação ao tipo de empenho: Ordinário ou 

Global. Quando ordinário, a entrega é feita na sua totalidade, se global, a entrega pode 

ser parcial. 

 O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o recebedor indicar o 

local adequado para o material. 

 O recebedor deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de volumes 

entregues de acordo com o recibo do frete. (Como o frete não é “a pagar”, não é deixada 

nenhuma via do recibo do frete, sendo viável anotar a transportadora que realizou o 

serviço). 

 No ato do recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas embalagens, 

deverá escrever ou carimbar no verso do recibo do frete: Embalagem danificada sujeito 

à conferência pelo solicitante e possível indenização. 

 Depois de acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor deve 

escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal: Recebido ...... volumes sujeito à 

conferência. 

 Finalizar o recebimento assinando e carimbando o canhoto da Nota Fiscal. 

Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por meio de 

compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos, atentar-se 

quanto 

 Natureza da Operação, muitas vezes caracterizada “Simples Remessa”. Para tanto, 

deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição. 

O Fluxograma 1 a seguir representa as etapas descritas anteriormente. 

 

Início 

Almoxarife recebe uma 
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via da Nota de Empenho 

Almoxarife lança a Nota de 

Empenho para controle 

 

Nota de Empenho 

arquivada até o 

Recebimento 

No recebimento, confere 

Nota Fiscal com Nota de 

Empenho 

NÃO SIM 

 

Entrar em contato com o SIM  Receber o material e conferir  

fornecedor para averiguação   embalagem e quantidade  

     

NÃO     

     

Recusa do Recebimento 

 Finalizar o recebimento assinando 

  

o canhoto da Nota Fiscal ou    

   

equivalente    
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Fim 

Fim 

3.1.2 Rotina para Aceitação de Materiais 

Finalizado o recebimento do material, o Almoxarife providenciará a conferência do mesmo 

conforme descrito abaixo e representado pelo Fluxograma 2: 

1. O Almoxarife deve identificar e solicitar ao responsável pelo material ou equipamento 

que realize a conferência. 

2. Quando o material é caracterizado como sendo de “consumo”, o responsável deve 

retirá-lo, mediante assinatura em protocolo específico ou similar. Quando for um bem 

considerado “permanente”, sendo necessário identificá-lo junto à Divisão de 

Patrimônio, o Almoxarife deve providenciar o formulário denominado “Conferência 

Técnica” (Figura 1). 

3. Após a devida conferência do material, o Almoxarife deve dar entrada em sistema 

informatizado, próprio da UTFPR, do referido bem e encaminhar a Nota Fiscal para 

pagamento, quando material de consumo, ou encaminhar o processo de compra para a 

Divisão de Patrimônio, quando bem permanente. 

4. Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, o 

Almoxarife deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o responsável 

pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o Almoxarife deve 

preencher a “Nota de Simples Remessa / Devolução” e providenciar, em comum acordo 

com o fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Esta Nota de 

Simples Remessa poderá também ser utilizada para envio de outros materiais. 

Figura 1: Conferência Técnica 
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3.2 Protocolo e Nota Fiscal 

De acordo com o Item 3 da Instrução Normativa Nº. 205 de 08/04/1988, toda entrega de 

material adquirido por um órgão público deve ser realizado no Almoxarifado, salvo quando o 

mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, qualquer que seja o 

local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado. 

O primeiro registro de entrada de um material se faz por meio de protocolo, que será utilizado 

também para conferência do material e envio da Nota Fiscal para pagamento. Neste protocolo 

são preenchidos os dados abaixo: 

 Data de chegada do material; 

 Número do empenho ou similar; 

 Número da Nota Fiscal ou 

 similar; Nome do Fornecedor; 

 Valor da Nota Fiscal ou similar; 

 Data de emissão da Nota Fiscal ou similar;  

 Descrição sucinta do material recebido; 

 Data da conferência e/ou entrega; 

 Assinatura do conferente; 

 Data de envio da Nota Fiscal; 

 Nome do Setor/Departamento que recebeu a Nota 

 Fiscal; Assinatura do recebedor da Nota Fiscal. 

Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e quantidades 

adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado próprio da 

UTFPR de acordo com a Nota de Empenho. Após o lançamento, o Almoxarife carimba a Nota 

Fiscal dando seu acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente. 

Em alguns casos, o Almoxarife pode constatar algumas divergências da Nota Fiscal com a Nota 

de Empenho, sendo assim, será necessário entrar em contato com o fornecedor para proceder 

com a correção das irregularidades ora encontradas. 

3.3 Aquisições de Materiais para o Estoque 
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Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos materiais de 

consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o pedido ao constatar que os 

materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para atender satisfatoriamente 

as necessidades dos setores requisitantes até a compra de nova remessa. 

16 

Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início de ano com 

previsão de consumo para 12 (doze) meses. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a saída de 

materiais durante o período de um ano e requisita a quantidade necessária para atender por 

mais um ano, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução Normativa Nº. 205 de 

08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto 

espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos 

ao obsoletismo. 

Para a aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento de, no mínimo, três orçamentos. 

Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a média e faz a requisição de compra em 

sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa aos orçamentos, à Divisão de Compras 

3.4 Requisições de Material 

Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em estoque, sendo 

assim, o Almoxarifado possui atualmente mais de 150 itens em seu estoque cuja relação esta 

disponível para consulta na internet na página da CEM. Estes materiais são entregues mediante 

requisição própria assinada por um servidor previamente cadastrado no sistema informatizado 

do Almoxarifado. 

Para que um servidor possa requisitar um material em estoque é necessária a sua liberação para 

uso do sistema, tal liberação se dá por meio do preenchimento do Cartão de . Por meio desta 

solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas autorizadas a retirar os materiais 

em estoque. 

Após o preenchimento e impressão da requisição, o servidor poderá se deslocar até ao 

Almoxarifado, onde o Almoxarife entregará os materiais solicitados e fará a baixa da referida 

requisição . 

3.5 Balanços Mensais do Movimento de Estoque 

Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais disponíveis no 
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estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada mês, o Almoxarife 

providencia junto ao sistema o relatório “Balancete por Saldo” relatório é encaminhado para o 

Departamento Financeiro e Contábil. 

Todos os relatórios deverão ser assinados pelo Almoxarife e Contador. Após a conferência dos 

relatórios, uma das vias é devolvida ao Almoxarifado para arquivamento, de forma a facilitar sua 

consulta quando necessário. 

3.6 Inventários e Tomada de Contas do Almoxarifado 

Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos por meio de 

inventários que poderão ser efetuados semanalmente, mensalmente ou anualmente. Os 

inventários consistem na verificação dos materiais existentes de acordo com os relatórios 

processados pelo sistema eletrônico do Almoxarifado. 

De acordo com o Artigo 88 do Decreto-Lei Nº. 200 de 25/02/1967, os estoques serão 

obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a Tomada Anual das Contas dos responsáveis 

objetivando verificar se os procedimentos estão de acordo com as disposições legais que a 

regulamentam. Portanto, a Tomada de Contas do Almoxarife tem por finalidade: 

 Relacionar e especificar detalhadamente o material existente em estoque; 

 Apurar o material em estoque para fins de transferência de responsabilidade; 

 Analisar os documentos que controlam as atividades de entrada e saída dos materiais; 

Avaliar as condições de armazenamento dos materiais estocados; 

 Avaliar a disposição física dos materiais a fim de verificar a praticidade na sua 

movimentação; 

 Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado como um todo a fim de verificar 

se o seu gerenciamento está se procedendo de maneira a satisfazer as necessidades a 

que se destina; 

 Apurar o material em estoque para fins de encerramento quando da extinção ou 

transferência de órgãos e entidades. 

 A Tomada de Contas do Almoxarifado pode ocorrer: 

 No final de exercício: elaborado no mês de dezembro de cada ano; 

 Na passagem de responsabilidade: quando houver mudança de responsável pelo 
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Almoxarifado; 

 No encerramento: quando o órgão for extinto ou transferido. 

Todos os trabalhos inerentes à Tomada de Contas devem ser efetuados por meio de uma 

Comissão específica composta de, no mínimo, três pessoas diferentes das que trabalham no 

Almoxarifado. 

 Compõe o processo de Tomada de Contas do Almoxarifado: 

 Portaria de nomeação da Comissão; 

 Relatórios de saldos e movimentações de materiais do estoque; Termo de 

Conferência; 

 Encaminhamentos; 

 Despacho do Diretor Geral do CEM. 

MANUAL DO CONTROLE PATRIMONIAL 

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE PATRIMONIAL 

A importância do controle patrimonial nas instituições, tanto públicas quanto privadas, dizem 

respeito principalmente à grande imobilização financeira decorrente da aquisição do parque 

instalado e da massa de custos adicionais decorrentes desses bens. 

Em 2006 a CEM contabilizou cerca de R$ 93,5 milhões nas contas de bens permanentes, esse 

acervo, agregado de cerca de R$ 5 milhões de bens em comodato, são responsáveis por um 

grande volume gasto com verbas de outras rubricas como material de consumo e/ou serviços. 

O controle dos bens permanentes da CEM é feito de forma descentralizada em cada Unidade 

Gestora, de modo a facilitar as operações e ampliar permitir maior autonomia por parte dessas 

unidades. 

O DSG tem como responsabilidade dar suporte técnico e orientação quanto à execução do 

controle patrimonial, e desde 2004 vem realizando várias ações nesse sentido. 

A primeira delas foi a realização do inventário geral da CEM, que culminou com a identificação 

de diversas situações que precisavam ser tratadas de modo a representar de forma realista o 

acervo patrimonial da Universidade. 

A partir disso, várias outras ações foram tomadas, a principal delas foi o desenvolvimento, 
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juntamente como Centro de Computação, do Sistema Interno de Controle Patrimonial - Sicpat, 

em substituição ao sistema ATM, integrando a atividade de controle do patrimônio móvel da 

CEM e fornecendo os meios necessários à atuação gerencial da Instituição e dos órgãos de 

controle e fiscalização internos externos 

O aplicativo, portanto, é uma ferramenta, uma parte integrante do controle patrimonial, e, de 

maneira alguma, esgota as funções inerentes a esta atividade. Funções como a identificação dos 

bens através da afixação de plaquetas e o inventário anual são fundamentais para que o controle 

seja completo e eficaz. 

A estrutura básica deste manual segue a estrutura de atividades relativas ao controle 

patrimonial, quais sejam: tombamento, transferência, movimentação, baixa e inventário. Em 

cada tópico são abordados aspectos conceituais, legislação e procedimentos a serem adotados 

em sua execução  

LEGISLAÇÃO 

. 

As operações inerentes ao controle patrimonial estão amparadas na seguinte legislação. 

Instrução Normativa número 205/88 da Sedap – que é o principal instrumento que rege o 

controle de material, tanto de consumo, quanto permanente, na Administração Pública Federal. 

Nela estão descritas as principais atividades a serem desenvolvidas pelos órgãos componentes 

da Administração Pública Federal, abordando os temas: 

a. Aquisição 

b. Racionalização 

c. Recebimento e aceitação 

. Armazenagem 

e. Requisição e distribuição 

f. Carga e descarga 

g. Saneamento de material 

h. Controles 

i. Renovação de estoque 
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j. Movimentação e controle 

k. Inventários físicos 

l. Conservação e recuperação 

m. Responsabilidade e indenização 

n. Cessão e alienação. 

CONTROLE PATRIMONIAL 

O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens móveis, adquiridos 

por recursos orçamentários e não orçamentários, que estão à disposição da Universidade 

Federal para a realização de suas atividades. 

Para a eficácia do controle patrimonial é fundamental a atualização constante dos registros de 

entrada, atualização, movimentação e saída de bens do acervo patrimonial. 

A operação de entrada é realizada através do Tombamento, as alocações internas são realizadas 

através da Transferência e da Movimentação, e a operação de saída é realizada através da Baixa 

de bens. 

Visando preservar a qualidade das informações, todo bem permanente deverá ser identificado 

individualmente, estar vinculado a um local específico e sob a responsabilidade de um servidor. 

A verificação dessas informações, bem como da qualidade do serviço realizado pelos Setores de 

Patrimônio, é realizada através dos Inventários. 

Deve ser controlado todo acervo da Instituição, seja de bens móveis ou imóveis, assim como 

todo bem não pertencente ao acervo, mas colocado à sua disposição para consecução dos 

objetivos institucionais (bens em comodato). 

MATERIAL PERMANENTE 

De acordo com o dicionário, patrimônio é “o conjunto de bens, direitos e obrigações 

economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou empresa” (Dicionário Houaiss da 

Língua portuguesa, p. 2151). 

Para efeito deste manual, a referência a patrimônio deve ser entendida como sendo o conjunto 

de bens móveis, também denominados, materiais permanentes. 

A Instrução Normativa 205/88 da Sedap define material como: 
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“... designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos 

em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades 

das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo 

de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos 

economicamente aproveitáveis”  

I - Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições 

de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

II - Fragilidade – material cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço 

ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade; 

III - Perecibilidade – material sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se 

deteriora ou perde sua característica normal de uso; 

IV - Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado 

sem prejuízo das características do principal; 

V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformação. 

Verificadas as condições acima citadas, devem ser analisados, por fim, mais dois parâmetros que 

complementam a definição final da classificação: 

a. A relação custo de aquisição/custo de controle do material, como previsto no item 3.1 

da IN N° 142 DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), que determina, nos casos 

dos materiais com custo de controle maior que o risco da perda do mesmo, que o controle 

desses bens seja feito através do relacionamento do material (relação-carga) e verificação 

periódica das quantidades. De um modo geral, o material de pequeno custo que, em função de 

sua finalidade, exige uma quantidade maior de itens, redunda em custo alto de controle, 

devendo ser, portanto, classificado como de consumo; 

b. Se o bem está sendo adquirido especificamente para compor o acervo patrimonial da 

Instituição. Nestas circunstâncias, este material deve ser classificado sempre como um bem 

permanente. 

Além disso, é importante frisar que a classificação do bem, para efeito de sua inclusão no sistema 

de controle patrimonial, deve ser coerente com a adotada no respectivo processo de aquisição. 

NÚMERO PATRIMONIAL 

Todo bem componente do acervo patrimonial deve ser identificado individualmente no 
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momento do seu tombamento. 

Essa identificação consiste na atribuição de um número patrimonial exclusivo e deve permitir 

aos agentes do controle patrimonial coletar informações relativas à localização, estado de 

conservação, situação desse bem face ao acervo, bem como o responsável por sua guarda e 

conservação. 

OPERAÇÃO PATRIMONIAL 

As operações patrimoniais consistem no registro de entrada, movimentações e saída de bens 

do acervo da instituição. 

A entrada de material permanente é denominada Tombamento. 

Às alterações da localização de bens na instituição denominamos Movimentação, quando não 

há troca pela responsabilidade por sua guarda, ou Transferência, quando há a transferência de 

posse e guarda para um novo responsável. 

A saída do bem do acervo patrimonial é denominada Baixa, é sempre resultado de processo 

apropriado que a justifique e deve ser sempre autorizada pelo gestor da Unidade. 

É importante salientar que o registro patrimonial tem sua correspondência no balanço 

financeiro da instituição, representando recursos imobilizados. 

O responsável institucional pelos recursos é sempre o Gestor, daí a importância de sua anuência 

e autorização nas operações que impliquem na entrada ou saída de recursos da Unidade. 

TOMBAMENTO 

Tombamento é o processo de inclusão (entrada) de um bem permanente no sistema de controle 

patrimonial da Universidade e, em alguns casos, no seu balanço contábil. Isso significa dizer que 

o bem que entra no acervo da instituição, apresentará igualmente um aporte de recursos no 

balanço patrimonial. 

Por interferir no balanço patrimonial, essa operação é atribuição exclusiva do responsável pelo 

controle patrimonial da Unidade. 

O tombamento deve ser realizado sempre no momento em que o bem entra fisicamente na 

instituição e envolve desde o lançamento dos bens no Sicpat até a assinatura e arquivamento 

dos Termos de Responsabilidade. 

A modalidade do tombamento é escolhida conforme a documentação referente ao bem 
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permanente, que indica a fonte de recursos e a origem física do bem. 

MODALIDADES DE TOMBAMENTO 

Aquisição 

É a modalidade de tombamento realizada quando o bem é adquirido através de recursos 

orçamentários ou extra-orçamentários. 

Toda aquisição de material através de despesa orçamentária é realizada por empenho. 

A nota fiscal terá sempre o nome e CNPJ no campo cliente. 

Comodato e Cessão 

Comodato e Cessão são denominações dadas ao empréstimo gratuito de um bem permanente 

que deve ser restituído após determinado prazo. 

O Comodato é o empréstimo realizado entre a CEM e empresas privadas, enquanto a Cessão é 

o empréstimo entre a CEM e outros órgãos públicos. Ambos são realizados através de contrato 

ou convênio. 

Como a posse do bem não pertence à CEM, um bem tombado por comodato não tem seu valor 

adicionado ao montante de entradas no acervo patrimonial da CEM. 

Quando ocorrer o retorno do bem ao seu proprietário, deverá ser realizada uma baixa por 

devolução. Caso o bem seja doado definitivamente à CEM o comodato deverá ser alterado para 

Doação. 

Doação 

A doação significa a transferência da propriedade de bens permanentes para a CEM. 

O termo de doação deve ser emitido pela entidade doadora e deve apresentar todos os 

elementos identificadores do bem tais como descrição detalhada, valor de aquisição, data de 

aquisição ou de entrega do bem à CEM. 

Fabricação 

Como o próprio nome indica o tombamento por fabricação ocorre quando bem tiver sido 

fabricado por alguma unidade da CEM. Pelo fato de a origem dos recursos de um tombamento 

por fabricação ser sempre a própria Instituição, não há necessidade de informar o documento 

relativo a esta origem. 
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“A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será realizada à vista de 

processo regular, com base na apropriação de custos feita pela unidade produtora ou, na falta 

destes, na valoração efetuada por comissão especial, designada para este fim.” 

E ainda em seu item 6.4.1, que, “O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à 

soma dos custos estimados para matéria-prima, mão-de-obra, desgaste de equipamentos, 

energia consumida na produção, etc.”. 

Incorporação 

O tombamento por incorporação é feito a partir de um ofício do dirigente da unidade 

determinando a operação (este documento, por convenção, equivale ao documento de origem 

do bem). Um tombamento por incorporação ocorre quando não é possível identificar a origem 

dos recursos de um bem que se encontre pelo menos a dois exercícios (anos) no acervo da 

unidade ou órgão. 

Para proceder ao tombamento por incorporação deveremos igualmente observar o disposto o 

item 6.4 da IN 205 que determina que na falta de possibilidade de apropriar custos de bens, 

deverá ser realizada avaliação por comissão especial que, após análise, arbitrará o valor de 

tombamento. 

AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS 

A afixação da plaqueta deverá ocorrer preferencialmente logo após o processo de tombamento, 

sendo executada pelo responsável pelo controle patrimonial na unidade. 

A plaqueta utilizada atualmente é confeccionada a partir de uma lâmina de alumínio com cola 

de alta resistência na parte posterior, é padronizada para toda a Instituição e identificada pelo 

termO INSTITUTO CEM – PATRIMÔNIO, seguido pelo número seqüencial crescente de oito 

dígitos mais um verificador, além de um código de barras. 

Há, porém, outra plaqueta de patrimônio, com desenho diferente, também padronizada para 

toda a CEM, mas que era usada nos tombamentos anteriores a 2005, pelo sistema ATM. Esta 

plaqueta deverá ser substituída progressivamente pela atual, a critério de cada Unidade. 

A plaqueta de patrimônio deve ser afixada em local bem visível – recomenda-se próximo à marca 

do bem – e de fácil acesso para uma leitora de código de barras. 

Para que haja boa aderência da cola, o local onde a plaqueta será afixada não deve ser áspero, 

necessitando estar limpo e seco. 
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Identificação de bens não plaquetáveis 

Em consonância com os princípios da racionalidade e economicidade previstas na Constituição 

Federal e no item 3.1.1. da Instrução Normativa 142/83 do Dasp, o controle patrimonial sobre 

bens permanentes deve ser compatibilizado com o custo do bem, já que seria inconcebível 

gastar mais para guardar ou controlar um bem do que para adquirir outro em seu lugar. 

Tendo em vista estes princípios, o emplaquetamento de bens cujas características físicas ou 

funcionais exigem um controle menos individualizado deve ser flexibilizado, sem, contudo, 

resultar num controle menos eficaz. 

As Instruções Normativas 142/83 Dasp e 205/88 Sedap prevêem que este controle pode ser 

realizado através da simples relação do bem (relação-carga) e da assinatura do Termo de 

Responsabilidade. Em outras palavras, o controle patrimonial sobre estes bens deve ser feito a 

partir de sua quantidade e localização e não da aferição das plaquetas ou etiquetas patrimoniais 

neles afixadas. 

No sistema de controle patrimonial, o bem continua a ser identificado pelo seu número 

patrimonial, e as operações de tombamento, transferência, movimentações e baixa deverão ser 

feitos normalmente. Apenas seu controle físico será feito através do seu quantitativo e 

localização. 

O responsável pelo controle patrimonial da Unidade de Controle deverá avaliar a necessidade 

da fixação da plaqueta no bem considerando o exposto acima. Para auxiliar na identificação, 

estão relacionadas abaixo algumas condicionantes que podem ser avaliadas na classificação do 

bem: 

Pela dimensão: bens de pequeno porte que não comportam a fixação 

da plaqueta. Exemplo: alguns tipos de câmera fotográfica digital. 

Pela funcionalidade: bem cuja função é conter ou transportar produtos líquidos ou gasosos, em 

que a reposição pressupõe a substituição do bem. Exemplos: extintor de incêndio, botijão de 

gás. 

Pela mobilidade: bens cuja utilização exija constante movimentação e assim torne o controle 

por plaqueta muito oneroso. Exemplos: carteira de estudante, cadeiras fixas sem braço. 

Pelo valor artístico ou histórico: bens de valor artístico ou histórico imensurável que possam ser 

danificados pela pura afixação da plaqueta. Exemplos: quadros ou objetos de arte. 
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Pela dificuldade de acesso: bens cuja localização (instalação) torne impraticável seu controle 

através de plaqueta de patrimônio. Exemplos: antena parabólica, aquecedor solar. 

MOVIMENTAÇÃO 

O processo de movimentação consiste na saída de um bem de seu local de guarda para 

manutenção ou empréstimo, sem a correspondente troca de responsabilidade, sendo emitida a 

Nota de Movimentação. 

No caso de empréstimo, deverá haver uma data provável de devolução do bem, caso não ocorra 

a devolução, caracteriza-se um procedimento de Transferência. 

TRANSFERÊNCIAS 

A transferência constitui na mudança da responsabilidade pela guarda e conservação de um 

bem permanente e ocorre nas seguintes situações: 

•Quando há alteração no responsável pelo local onde o bem está situação. 

• Quando o bem é transferido de um local de guarda para outro. 

Em função da descentralização e desvinculação de recursos na CEM, quando houver 

transferência entre Unidades Gestoras é necessário a confirmação do recebimento pela unidade 

de destino para que a transferência se efetive, uma vez que isso representará alteração no seu 

balanço patrimonial. 

Essa confirmação é denominada “Aceite de Transferência” e é importante para evitar que 

transferências sejam feitas de uma unidade para outra sem o expresso conhecimento do 

responsável pelo controle da unidade que recebe o bem. 

INVENTÁRIO 

Inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o 

saldo físico do acervo patrimonial em cada unidade gestora, o levantamento da situação dos 

bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos 

bens da unidade, bem como o saneamento do acervo. 

Tem também a função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio através 

dos resultados obtidos no levantamento físico. 

De acordo com a Instrução Normativa 205/88 da Sedap, são cinco os tipos de inventários físicos: 

“Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade 
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gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e 

das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências); 

Inicial: realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro dos 

bens sob sua responsabilidade; 

De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma 

unidade gestora; 

De extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da unidade 

gestora; 

Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por 

iniciativa do órgão fiscalizador.” 

Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito no SISG deverão ser efetuados por comissão 

designada pelo Gestor, ressalvados aqueles de prestação de contas, que deverão se subordinar 

às normas do Sistema de Controle Interno. 

COMISSÃO DE INVENTÁRIO 

A comissão inventariante é a comissão que deve executar o inventário físico dos bens 

permanentes. Ela deve ser formada por, no mínimo, três servidores do quadro permanente e 

não ter em sua formação servidores e/ou funcionários lotados no setor de patrimônio. 

As atribuições da Comissão de Inventário são: 

a. A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da unidade de controle 

patrimonial; 

b. A avaliação do estado de conservação destes bens; 

c. A classificação dos bens passíveis de disponibilidade; 

d. A identificação dos bens pertencentes a outras unidades acadêmicas ou órgãos 

administrativos e que ainda não foram transferidos para sua unidade de controle patrimonial; 

e. A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados; 

f. A identificação de bens patrimoniados que eventualmente não possam ser localizados; 

e 

g. A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do 
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inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do 

patrimônio da unidade de controle e as recomendações para corrigir as irregularidades 

apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso. 

BENS NÃO INVENTARIADOS 

Bens não inventariados são aqueles não localizados durante a realização de inventário, ou a 

qualquer momento. 

Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, o Dirigente da Unidade deverá 

designar Comissão de sindicância cujas atribuições principais são: 

• Verificar se há bens que se enquadrem nos termos do item 10.6 da IN 205/88 

recomendando sua baixa imediata. 

• Apurar as responsabilidades pela irregularidade conforme item 10 da IN 205/88, para os 

bens que não se enquadrem no item acima. 

• Elaborar relatório para o dirigente da Unidade Gestora com suas conclusões e 

recomendações. 

A instrução de sindicâncias bem como de outros processos administrativos estão dispostos no 

“Manual de sindicância investigativa, sindicância punitiva e processo administrativo disciplinar 

do servidor público federal” produzido pela Procuradoria Jurídica da CEM. 

DESFAZIMENTO 

O desfazimento de bens consiste no processo de exclusão de um bem do acervo patrimonial da 

instituição, de acordo com a legislação vigente e expressamente autorizada pelo dirigente da 

unidade gestora. 

Após a conclusão do processo de desfazimento deverá ser realizada a baixa dos bens nos 

registros patrimoniais. 

• Avaliação dos bens por comissão especialmente instituída pelo dirigente da unidade, 

cujas atribuições são: Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e 

antieconômicos); Avaliar os bens conforme sua classificação; Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características patrimoniais; Instruir os processos de desfazimentos conforme 

a classificação dos bens inservíveis. 

Em geral, o processo de desfazimento deverá ser composto por: 
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a. Portaria de designação da comissão de desfazimento 

b. Relação dos bens para desfazimento. 

c. Laudo de avaliação. 

d. Justificativa do desfazimento. 

e. Contrato, conforme a modalidade de desfazimento. 

f. Relação de bens baixados no processo. 

Devolução de bens em comodato 

A devolução corresponde a uma reversão do tombamento por Comodato e ocorre nos casos em 

que o bem deve ser devolvido para a instituição de origem. 

Não prescinde de processo formal de desfazimento, mas deve ser documentado através da 

cópia do Termo de Comodato do convenente e de ofício de autorização de baixa do dirigente da 

unidade. 

Erros de tombamento 

Configurada a existência de bens tombados indevidamente, o Setor de Patrimônio deverá 

comunicar, por escrito, ao dirigente da Unidade Gestora solicitando autorização para proceder 

à devida baixa visando preservar a correção do acervo. 

A autorização de baixa será dada mediante ofício da Diretoria da Unidade. 

MODALIDADES DE DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS 

Alienação 

Consiste na operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, 

permuta ou doação. 

Os bens a serem alienados deverão ter seu valor reavaliado conforme preços atualizados e 

praticados no mercado. 

O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a outros órgãos que dele 

necessitem. 

Venda 

Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos poderão ser vendidos 

mediante concorrência, leilão ou convite. 



 

 

   344 

Permuta 

A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as avaliações 

dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público. Nesse caso, devidamente justificado pela 

autoridade competente, o material a ser permutado poderá entrar como parte do pagamento 

de outro a ser adquirido, condição que deverá constar do edital de licitação ou do convite. 

Doação 

A doação poderá ser efetuada após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação. 

Material classificado como ocioso poderá ser doado para outro órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante 

de qualquer dos demais Poderes da União. 

Se o material for classificado como antieconômico, a doação poderá ser realizada para Estados 

e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, 

instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

O material irrecuperável poderá ser doado para instituições filantrópicas, reconhecidas de 

utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público. 

Inutilização ou abandono 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado como 

irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização 

ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, 

que serão incorporados ao patrimônio. 

A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital para 

pessoas, risco de prejuízo ecológico, ou inconveniente de qualquer natureza, para a 

Administração Pública Federal. 

O desfazimento por inutilização e abandono deverão ser documentados mediante Termos de 

Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de 

desfazimento. 
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Durante o processo de tombamento e distribuição do bem, o usuário deverá solicitar a geração 

dos Termos de Responsabilidade. 

Para isso deverá acionar o menu Tombamento, opção Gera Termo de Responsabilidade, verificar 

se todos os documentos estão marcados (veja a seta). 

Para confirmar a geração dos Termos de Responsabilidade o usuário deve acionar o botão 

[Salvar]. 

Renovação de Termos de Responsabilidade 

A renovação é uma operação que agrega todos os bens registrados para um determinado 

responsável por guarda em um novo Termo de Responsabilidade. 

Esse novo termo substitui todos os documentos anteriores. 

A renovação de termos pode ser automática ou por solicitação. 

Toda vez que se altera um responsável por local é gerado automaticamente um novo termo de 

responsabilidade, transferindo os bens para a guarda do novo servidor designado para aquele 

local. 

Pode-se solicitar a renovação dos TR’s de um determinado local através do menu Operacional, 

opção Renova TR por Local. 

Pode-se ainda solicitar a renovação dos TR´s de toda a unidade gestora através do menu 

Operacional, opção Renova TR’s Unidade. 

Impressão de Termos de Responsabilidade 

Após a geração de Termos de Responsabilidade é necessário sua impressão. 

Para imprimir os TR’s o operador deve ir ao menu Relatórios, opção Termos de Responsabilidade 

e o sistema apresentará a tela de pesquisa de dados abaixo. 

Essa tela é formada por três campos. 

O primeiro campo apresenta as opções de Termos de Responsabilidade. 

• TR’s impressos – que relaciona todos os TR´s impressos na UG 

• Tombados – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os relatórios 

para impressão de todos os TR’s de tombamento ainda não impressos. 
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• Transferidos – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os relatórios 

para impressão de todos os TR’s de transferência ainda não impressos. 

• Resp / Renovados – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os 

relatórios para impressão de todos os TR’s de Renovação ainda não impressos. 

O segundo campo permite pesquisar por um TR’s cujo numero é conhecido. 

O terceiro campo lista todos os TR’s impressos na Unidade Gestora. 

Após escolhido o tipo de TR, o sistema apresentará um relatório correspondente ao Termo ou 

Termos de Responsabilidade desejados. 

O procedimento de impressão será o mesmo já citado anteriormente. 

ALTERAÇÕES CADASTRAIS EM BENS 

Para se alterar alguma informação relativa a algum bem deve acionar o menu Operacional, 

opção Bens e Informações Complementares. 

A tela de pesquisa de dados tem como padrão do primeiro campo a opção Todos os Bens. 

Na segunda parte deve-se escolher o tipo de campo para pesquisa (no exemplo Num. Pat) e 

preencher o campo de pesquisa com a informação do bem (no caso o número patrimonial). 

Ao acionar o botão [Pesquisar] será mostrado no terceiro campo o bem procurado. 

Em seguida deve-se acionar o botão EXIBIR na parte inferior da tela. 

Será apresentado então a tela do bem selecionado para que seja realizada a inclusão das 

informações complementares para cada bem. 

Esse procedimento é realizado para cada bem individualmente. 

A qualquer momento após o tombamento de um bem, podem-se alterar as informações dessa 

tela. 

Dessa forma, pode-se: 

manter atualizadas todas as informações relativas ao bem, como por 

exemplo: estado de conservação, descrição (no caso de upgrade de 

computadores, por exemplo), informações do seguro, garantia, etc. 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS  
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OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE  

AGENDAMENTO, RECEPÇÃO DO PRONTO  

SOCORRO E INTERNAÇÃO  

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE / CAPACITAÇÃO. 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SAÚDE DO HUTRIN 

 

 Implementação de um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE responsável pela 

promoção do aprimoramento técnico-científico; pelo aperfeiçoamento, desenvolvimento e 

pela atualização dos profissionais das diferentes áreas da Instituição e, também, pela 

coordenação das atividades didáticas integradas às atividades de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos e científicas da unidade hospitalar.  

Ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE compete: 

 Incentivar, organizar e manter os recursos disponíveis para o aprimoramento técnico-

científico dos profissionais ; 

 Estimular a pesquisa e a produção de trabalhos científicos que busquem o 

aprimoramento dos profissionais, com base na portaria 230/2017-GAB/SES; 

 Promover em parceria com o RH da unidade á educação permanete em saude, a 

informação e comunicação social através das diretrizes preconizadas pela Portaria GM 

nº 1.996/2007, a SGETS que  propôs a atualização da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde - PNEPS ; 

 Divulgar junto às entidades educacionais ou culturais os serviços e as tecnologias 

aplicadas na assistencia em saúde do unidade hospitalar; 

 Liderar estudos em parceria com áreas afins, para o desenvolvimento de 

programas específicos  de prevenção de doenças e de promoção à saúde 

comunidade; 

 Disponobilizar a SEST/SUS/SES/GO o número de vagas de estágio curricular nas  áreas 

técnicas, tecnológicas, graduação e pós graduação existentes na unidade e, a relação de 

preceptors e coordenadores de programas de residencia médica e multiprofissionais  
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 Coordenar os Estágios Curriculares obrigatórios,  o Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional /EPS e os residentes em medicina e multiprofissional; 

 Coordenar as atividades da Biblioteca, no que se refere à catalogação, classificação, 

processamento técnico, empréstimos e pesquisa bibliográfica; 

 Controlar o Acervo Audiovisual Técnico-Científico; 
 

 Promover eventos tecnicos cientificos objetivando a educação continuada de seus 
profissionais; 

 

 Coordenar os Processos de Parceria/ Convênio com as Instituições de Ensino para os 

Estágios Curriculares e para o desenvolvimento de pesquisas científicas; 

 

 Implanter serviços próprios de residencia médica e multiprofissional com a instituição 

de COREME na unidade e interligação com a COREMU da SES/GO para oferta de 

residência multiprofissional própria de área específica. 

 Outras atividades correlatas atraves de projetos de extensão feitos diretamente pela 

unidade, interno e externamente, com a comunidade local e da região de cobertura 

pactuada. 

DA SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIDADE  

 

A Educação Permanente em saúde, além de contribuir para o desenvolvimento das 

pessoas, assegura a qualidade do atendimento ao usuário e a sobrevivência da instituição 

hospitalar neste cenário de demandas qualitativas no atendimento aos usuários do SUS. 

A Educação Permanente em saúde para profissionais de saúde vem evoluindo ao longo do 

tempo, se modificando e acrescida de informações de várias fontes: técnicas, científicas e 

mesmo políticas. tem diversos sinônimos e que, em alguns casos, geram concepções 

diferentes tais como educação em serviço, educação continuada e educação permanente. 

A necessidade de se organizar processos educativos para os profissionais de saúde sempre 

esteve presente no contexto dos serviços de saúde pública, dada a necessidade de se 
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adequar esses profissionais para atuarem nos serviços de saúde, em virtude das 

especificidades destes serviços. 

Com a regulamentação do SUS, através da Lei 8080/90, tornou-se premente a organização 

de processos educativos para se implantar e implementar o SUS, com vistas ao modelo 

assistencial preconizado  

O desenvolvimento de processos educativos para os profissionais que atuam nos serviços 

de saúde constituiu-se numa estratégia para a implementação do SUS e para orientar a 

melhoria da qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS. 

Os serviços de atenção à saúde desenvolvem processos educativos para aprimorar o trabalho 

assistencial à saúde através da preparação dos seus agentes, no sentido de dar respostas 

às necessidades específicas de formação, manutenção, recuperação e reabilitação de saúde. 

A educação em serviço foi o primeiro conceito a ser operacionalizado, conforme sugere o 

histórico das Conferências Nacionais de Saúde,  como forma de ajustamento dos profissionais 

às necessidades de saúde nos serviços públicos, principalmente nas décadas de 60 e 70. Nesse 

período ainda existiam os currículos predominantemente voltados para o modelo 

biomédico. A educação em serviço é um conjunto de práticas educacionais planejadas com a 

finalidade de ajudar o colaborador a atuar mais efetiva e eficazmente, para atingir 

diretamente os objetivos da instituição. É considerada como a capacitação da pessoa 

para um trabalho específico, portanto, como um tipo de educação cujo desenvolvimento 

processa-se no ambiente de trabalho e voltada para uma instituição em particular. 

Esse tipo de educação em serviço ainda é muito utilizada na capacitação dos profissionais 

de saúde, porque tem como finalidade principal os interesses da instituição, deixando em 

segundo plano o interesse dos profissionais. Dessa forma, são mais usados os treinamentos, 

pois estão mais centrados nas técnicas (habilidades), do que nos conhecimentos teóricos a 

serem adquiridos. A educação em serviço objetiva o desenvolvimento profissional, provendo 

os serviços de profissionais mais capacitados para o trabalho. 

Por sua vez, a educação continuada surgiu como uma das estratégias para a capacitação de 

grupos de profissionais de saúde já inseridos nos serviços. É entendida como conjunto de 

práticas educacionais planejadas no sentido d e  promover oportunidades de 

desenvolvimento do colaborador, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetivamente e 
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eficazmente na sua vida institucional. 

Educação continuada é um processo de contínuo desenvolvimento, que acontece durante 

toda a vida do indivíduo que tem disposição para a aquisição de conhecimentos para que 

ele se desenvolva pessoal e profissionalmente, possibilitando um ajuste constante às 

mudanças do mundo globalizado. Os serviços de educação continuada nas instituições de 

saúde devem orientar o direcionamento das atividades educativas, sendo voltados para 

a realidade institucional e necessidades do pessoal, proporcionando o desenvolvimento 

profissional e influenciando na qualidade da assistência da saúde. 

 

A utilização da educação continuada como ferramenta no processo educativo dinâmico e 

contínuo, seja no modo individual ou coletivo, busca a qualificação, exercício da cidadania e 

capacitação dos profissionais da saúde a fim de prestar uma melhor assistência ao paciente. 

Através da participação na implementação de atividades que requeiram mudanças nas 

rotinas, os profissionais são estimulados à aquisição de novos conhecimentos, por meio da 

educação continuada, como estratégia de aprimoramento constante. 

A educação continuada é vista como um benefício destinado ao próprio indivíduo que 

participa do processo educativo e esse benefício retorna para a instituição na qual trabalha. 

Esse retorno repercute na instituição sob a forma de satisfação, motivação, conhecimento, 

maior produtividade e otimização dos serviços. Portanto, diante desses conceitos, a 

educação continuada torna-se uma abordagem para complementar a formação dos 

profissionais, auxiliando- os a aproximarem-se da realidade social e oferecendo subsídios 

para que possam entender e atender as necessidades de saúde da população e contribuir 

para a organização dos serviços com as mudanças necessárias ao atendimento das 

demandas. 

 

A educação é um dos caminhos para a efetivação dessas mudanças. Nessa perspectiva, o 

Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de articular a educação com o mundo do trabalho 

de forma descentralizada, ascendente e transdisciplinar, instituiu, através da Portaria nº 

198/MS, de 13/02/2004, a Política Nacional de Educação Permanente para o SUS. Essa 
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proposta de educação investe na promoção de mudanças nos processos formativos, nas 

práticas pedagógicas de saúde e gerenciais, propiciando uma integração entre os diversos 

segmentos dos serviços de saúde. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) deve contribuir para a transformação do processo 

de trabalho, visando à melhoria da qualidade dos serviços, a equidade no cuidado e o acesso 

ao serviço de saúde, uma abordagem que destaca a força das relações no trabalho em saúde, 

a partir da interação, implicação e compromisso com a produção de si e do mundo. 

Como se deseja alcançar uma atuação criadora e transformadora dos profissionais nos 

serviços de saúde é necessário que se busque a educação permanente dos seus 

profissionais, porque o seu processo é compartilhado coletivamente entre trabalhadores 

de saúde e usuários do sistema para a busca de soluções dos problemas reais. 

É fundamental, atualmente, que qualquer instituição de saúde tenha um projeto de educação 

permanente para os seus colaboradores. É necessário lembrar que esses projetos não 

sobrevivem sem articulação com as instituições formadoras de recursos humanos. 

Existe a necessidade de se promover a verdadeira integração ensino – serviço, pois se 

reconhece que uma das formas de se aprender é aprender fazendo. Portanto, é um caminho 

de mão dupla. As escolas articuladas com os serviços podem formar um profissional 

adequado e capacitado para atuar de acordo com a política de saúde vigente no país, e o 

serviço se capacita com  a presença das escolas no serviço. 

Assim, a educação permanente deve ter como objetivo aproximar os profissionais de 

saúde à realidade e às necessidades coletivas de saúde. 

As organizações precisam de profissionais capacitados para o alcance de suas metas e objetivo 

e,  não somente de uma seleção de RH adequada, mas também de um trabalho contínuo com 

os colaboradores, integrando-os na própria função e no contexto institucional da organização. 

Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem 

como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial 

e do controle social em saúde e tenham como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da atuação 

e da gestão setorial em saúde. Neste caso, a atualização técnica e científica é apenas um 

dos aspectos da transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o 



 

 

   352 

desenvolvimento englobam aspectos de produção, de subjetividade e de habilidades 

técnicas. 

Há diversas maneiras de conceituar educação continuada, educação permanente e em 

serviço, mas todas têm propósitos definidos que culminam, com o de atendimento das metas 

da instituição, desenvolvimento profissional e pessoal, acréscimo de conhecimentos, 

aprimoramento de habilidades e promoção de mudanças de atitudes. 

Dessa forma o processo de educação se faz necessário para atualizar conhecimentos e 

estimular mudanças positivas. Compõem-se por diferentes ações como, cursos, congressos, 

seminários, orientações, técnicas e estudos individuais. 

Os colaboradores recém admitidos devem receber informações quanto à filosofia, a política 

e a estrutura do hospital, os direitos e deveres e a planta física. Os mesmos devem ser 

ministrados na fase de adaptação do colaborador, quando ele identifica as rotinas, as normas 

e os procedimentos de determinada instituição facilitando assim a sua integração. 

O objetivo é desenvolver um programa de educação para as equipes de Saúde do hospital 

tendo como objetivos: disseminar e promover a adoção de práticas inovadoras entre as 

equipes de saúde, capacitar os membros das equipes de Saúde para lidar com problemas 

sociais e psicológicos dos pacientes, qualificar os profissionais do hospital, fomentar a 

utilização de ações que busquem a humanização do atendimento em saúde fortalecendo 

as relações entre os trabalhadores de saúde e destes com o doente e seus acompanhantes, 

desenvolver metodologias eficientes de aprendizagem, disseminar e estimular o 

conhecimento como uma vantagem competitiva da organização, avaliar os benefícios da 

educação continuada para os colaboradores, estimular o interesse dos colaboradores em 

participar dos programas oferecidos pela organização e identificar e avaliar as mudanças, 

nos colaboradores, após a implantação do programa. 

A utilização de indicadores tem a finalidade de monitorar a eficiência e eficácia dos programas 

de capacitação, e é importante para indicar os ajustes de rota etc. 

Exemplo: 

 

Nº de profissionais/categoria capacitados; 
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___________________________________________ 

Nº de profissionais que utilizam os protocolos assistenciais; 

 

As práticas em saúde serão o eixo integrador do processo educativo. Serão desenvolvidas 

as seguintes atividades: reuniões de equipe, sessões técnico- científicas, organização de 

conselhos ou comissões técnicas (com representantes das diversas categorias de trabalhadores 

de saúde do hospital) e outras ações concretas no ambiente de trabalho (levantamento, 

pesquisas em cooperação etc.) representam iniciativas para instrumentalizar o trabalho 

como eixo educativo, privilegiando o enfrentamento e a solução de problemas. 

  

Estas ações deverão ser complementadas com outras modalidades de trabalho educativo, 

orientação de estudos, autoinstruções, modelos de educação à distância (uma vertente com 

enorme potencial de ampliar e acelerar a educação em todos os níveis) etc. 

Utilizar instrumento adequado para realizar pesquisa visando calcular o percentual de 

resolubilidade em cada nível de atenção; 

Análise do quantitativo de profissionais capacitados, através de relatórios dos cursos, das 

listas de frequência ou banco de dados. 

Deverá ser criado um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE anente que trabalhará 

articulado com o RH e demais coordenações do hospital, cabendo a este núcleo o 

planejamento e a implantação de programas de treinamentos e desenvolvimento de pessoal, 

estimulando os colaboradores ao constante aprendizado e crescimento profissional. 

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE deverá estimular o desenvolvimento de novas 

habilidades mantendo a motivação trazida pelos parceiros internos e externos. Colabora, 

planeja e executa treinamentos, oficinas e palestras. O desafio da qualidade total em 

discussões contemporâneas tem levado as organizações a se adaptarem a este novo 

contexto produtivo, por diferentes caminhos, utilizando para isto metodologias que 

direcionem para a utilização dos recursos materiais e humanos, objetivando uma adequação 

plena do serviço prestado pelos colaboradores. 

Metodologia a ser aplicada:  
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  P ro jet os  de  in t erv eçã o;  

  P ro jet os  de  e x ten são  

 Dinâmicas de grupo; 

 Apresentação de vídeos com discussão; 

  Realização de cenários clínicos em ambiente realístico;  

 Utilização dos Simuladores Reais de Paciente e pacientes atores; 

 Aulas Teóricas expositivas e dialogadas. 

A sistemática de qualificação profissional para a gestão e operacionalização , também 

estão previstos na “POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE HUTRIN 

 

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CADA SERVIÇO PROPOSTO 

 

 

 

D) INCREMENTO DE ATIVIDADES: 

EM 5% ACIMA DAS METAS ANUAIS (SEM ELEVAR CUSTOS) 

DA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO CANGURU – SUS NA UNIDADE  

O Método Canguru/SUS é uma política de saúde instituída pelo Ministério da Saúde no contexto 

da humanização da assistência neonatal. É regulamentada por norma técnica lançada em 

dezembro de 1999, publicada em 5 de julho de 2000 pela Portaria Ministerial n° 693 e atualizada 

ATIVIDADES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

IMPLANTAÇÃO DE

ATÈ    30%  

 

X 

X           

IMPLANTAÇÃO DE

ATÉ    50%  

  

 

  X X       

IMPLANTAÇÃO DE

ATÉ    70%  

   

 

    X X    

IMPLANTAÇÃO DE

ATÉ    90%  

    

 

      X X 
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pela Portaria GM nº 1683 de 12 de julho de 2007. 

O Métodofoi inicialmente idealizado na Colômbia no ano de 1979, no Instituto Materno Infantil 

de Bogotá, pelos Dr. Reys Sanabria e Dr. Hector Martinez, como proposta de melhorar os 

cuidados prestados ao recém-nascido pretermo naquele país, visando reduzir os custos da 

assistência perinatal e promover, através do contato pele a pele precoce entre a mãe e o seu 

bebê, maior vinculo afetivo, maior estabilidade térmica e melhor desenvolvimento. 

De acordo com o preconizado na época, haveria alta hospitalar precoce e o acompanhamento 

ambulatorial se tornaria um dos pilares fundamentais no atendimento dessas crianças, que no 

domicilio deveriam continuar sendo mantidas em contato pele a pele com a mãe na posição 

cangurú. 

O sucesso do tratamento de um RN internado não é determinado apenas pela sua sobrevivência 

e alta hospitalar, mas também pela construção de vínculos que irão garantir a continuidade do 

aleitamento materno (AM) e dos cuidados após a alta. 

Os pilares do método se baseam em: 

 Acolhimento ao bebê e à sua família. 

 Respeito às individualidades. 

 Promoção de vínculos. 

 Envolvimento da mãe nos cuidados do bebê. 

 Estímulo e suporte para o AM. 

 Construção de redes de suporte. 

DA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA/SUS NA UNIDADE 

O Brasil avançou muito na melhoria da atenção ao parto e ao nascimento, nos ultimos  30 anos, 

graças a uma série de esforços e iniciativas do governo e da sociedade. Porém, a redução da 

morbimortalidade materna e infantil permanece um desafio, muito  embora o acesso ao pré-

natal seja praticamente universal, a qualidade dessa atenção ainda não é satisfatória.  

A rede de serviços de apoio diagnóstico para a realização dos exames recomendados durante a 

gravidez nem sempre contempla a necessidade dos Municípios. Em muitos lugares a mulher 

ainda peregrina para encontrar um estabelecimento de saúde no momento do parto e a atenção 

ao parto e nascimento, por vezes, utiliza-se de práticas  que não estão baseadas em evidências 
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científicas. 

Além disso, de maneira geral, pode-se afirmar que há uma fragilidade na rede no que tange ao 

seguimento da mulher e da criança no pós-parto, assim como no acompanhamento do 

desenvolvimento da criança para que ela alcance todo seu potencial intelectual, cognitivo e 

motor.  

Por todos esses motivos, em 2011 foi lançada no Brasil a Rede Cegonha, uma estratégia 

inovadora do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar 

às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto 

e ao puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis. 

A Rede Cegonha sistematiza e institucionaliza um modelo de atenção ao parto e ao nascimento 

que vem sendo discutido e construído no país deste os anos 90, com base no pioneirismo e na 

experiência de médicos, enfermeiros, parteiras, doulas, acadêmicos, antropólogos, sociólogos,  

gestores, formuladores de políticas públicas, gestantes, ativistas e instituições de saúde, entre 

muitos outros. 

Trata-se de um modelo que garante às mulheres e às crianças uma assistência humanizada e de 

qualidade, que lhes permite vivenciar a experiência da gravidez, do parto e do nascimento com 

segurança, dignidade e beleza. Não se pode esquecer  jamais que dar à luz não é uma doença 

ou um processo patológico. 

DA HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO 

O conceito de atenção humanizada é amplo e pode contemplar diversos significados mas, a 

partir de sua aplicação ao contexto da assistência obstétrica  e  neonatal,  envolve  um  conjunto  

de  conhecimentos,  práticas  e atitudes que visam a promoção do parto e do nascimento 

saudáveis e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal. 

Inicia-se no pré-natal e procura garantir que a equipe de saúde realize procedimentos 

comprovadamente benéficos para a mulher e o bebê, que evite as intervenções desnecessárias 

e que preserve a privacidade e a autonomia desses sujeitos. 

 Para entender melhor os sentidos da humanização na atenção a partos e nascimentos, é 

importante conhecer os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde, que orienta as ações de humanização promovidas nesse âmbito, os diferentes modelos 
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de atenção obstétrica e algumas implicações práticas que são oriundas dessas reflexões. 

Portanto o institutO INSTITUTO CEM propõe que a euipe esteja habilitada a promover: 

 A aproximação, o mais precocemente possível, entre a mãe e o bebê, para fortalecer 

o vínculo afetivo, seja nos cuidados intensivos ou garantindo o alojamento conjunto 

desde que possível; 

 estímulo, logo que possível, ao reflexo de sucção ao peito, necessário para o 

aleitamento materno e para estimular a contratilidade uterina. 

 A garantia de acesso aos cuidados especializados necessários para a atenção ao recém-

nascido em risco. 

 A promoção desses aspectos inclui o respeito às condições físicas e psicológicas da 

mulher diante do nascimento. 

 A atuação começa em fase prévia ao nascimento de um bebê pretermo e/ou de baixo 

peso, com a identificação das gestantes com risco desse acontecimento. Nesta 

situação, a futura mãe e sua família recebem orientações e cuidados específicos. Com 

o nascimento do bebê e havendo necessidade de permanência na Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), especial atenção é dada no sentido de 

estimular a entrada dos pais nesses locais e de estabelecer contato pele a pele com o 

bebê, de forma gradual e crescente, de maneira segura e agradável para ambos. 

Trabalha-se o estimulo à lactação e a participação dos pais nos cuidados com o bebê. 

A posição canguru é proposta sempre que possível e desejada. 

 A segunda etapa do método exige estabilidade clinica da criança, ganho de peso 

regular, segurança materna, interesse e disponibilidade da mãe em permanecer com 

a criança o maior tempo desejado e possível. A posição canguru é realizada pelo 

período que ambos considerarem seguro e agradável. 

 A terceira etapa se inicia com a alta hospitalar, e exige acompanhamento ambulatorial, 

criterioso do bebe e de sua família;  

O Método Canguru, desde a primeira fase, é realizado por equipe multidisciplinar, capacitada 

na metodologia de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. 

Segundo o manual técnico do Ministério da Saúde, são muitas as vantagens deste método 

destacam-se: 
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 Redução do tempo de separação pai-mãe-filho; 

 Aumento do vínculo pai-mãe-filho; 

 Estímulo ao AM, permitindo maior freqüência, precocidade e duração;. 

 Aumento da competência e confiança dos pais no cuidado do filho, inclusive após a alta 

hospitalar; 

 Adequado controle térmico; 

 Melhor relacionamento da família com a equipe de saúde; 

 Estímulo sensorial adequado; 

 Redução de infecção hospitalar; 

 Redução do estresse e da dor dos RN; 

 Melhor qualidade do desenvolvimento neurocomportamental  e  psicoafetivo dos RN 

de baixo peso. 

 O institutO INSTITUTO CEM implentará estudos preliminares para a adoção destes modelo na 

estrutura de atendimento com apoio da SES/GO. 

  

2: ÁREA DE QUALIDADE –  

Este item expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de 

desempenho dos serviços para a eficácia das ações de assistência e a 

humanização das relações entre equipe profissional, usuários do Hospital e 

comunidade. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva a partir da 

instituição de comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à 

Qualidade Subjetiva relacionadas com a humanização das relações no Hospital. 

IMPLANTAR UM PROGRAMA DE ASSISTENCIA HUMANIZA NA ÁREA DE GINECOLOGIA 

OBSTETRÍCIA; 

Da proposta 

Parto humanizado é aquele em que a mulher é protagonista de seu parto, sendo o papel da 

equipe apoiá-la e prestar assistência baseada em evidências e no consentimento após 
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informação e esclarecimento à respeito das diferentes condutas, levando em consideração os 

desejos e demandas de cada família e respeitando o tempo do bebê. As intervenções hoje 

rotineiras na Obstetrícia e são feitas de forma criteriosa e apenas quando realmente necessárias. 

Além do pré-natal, avalia progressão do trabalho de parto, checa dilatação, realiza ausculta 

intermitente dos batimentos cardíacos fetais e manobras e intervenções quando necessárias e 

consentidas.  

Nesta proposta a inserção de uma enfermeira com função de DOULA que dentro da equipe de 

parto humanizado, a doula oferece informações, atenção às necessidades específicas de cada 

mulher, suporte físico e emocional à mulher e sua família durante o pré-natal, o parto e o pós-

parto. Busca que a mulher seja respeitada em seu momento e que ela e seu bebê sejam 

preservados e acolhidos. 

Objetivo 

A atenção humanizada ao parto envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que 

visam à promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade 

materna e perinatal. 

Objetivos especificos 

 Busca que a mulher seja respeitada em seu momento e que ela e seu bebê sejam 

preservados e acolhidos antes e durante o parto; 

 Redução do numero de cessarias desnecessárias; 

 Aumento do numero de atendimentos a gestantes na unidade hospitalar. 

Publico alvo 

População de mulheres que buscam o serviço a unidade para o obstetricia. 

Recursos materiais: 

RH qualificado e treinado. 

Cronograma de implantação 
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ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 11 Mês 
12 

Seleção da equipe 

de RH 
X            

Qualificação da 

equipe de RH 

 x           

Implantação do 

serviço na unidade 

 x x          

Avaliação do 

projeto e 

  x x x x x x x x x  

 

EM 10% ACIMA DAS METAS ANUAIS (SEM ELEVAR CUSTOS) 

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS  

I. INTRODUÇÃO 

Cuidados paliativos evocam um conceito e uma prática em saúde que vem se consolidando nos 

maiores núcleos hospitalares do Brasil e do mundo. 

É um conceito na medida em que propõe uma série de procedimentos que visam o dinamismo 

da produtividade hospitalar, como: a) a diminuição de gastos com medicamentos e internações; 

b) a justificativa social do trabalho perante a comunidade; c) a titulação de referência em 

qualidade e humanização; d) a agilização dos protocolos institucionais e e) o intercâmbio com a 

comunidade científica. Conceito que tem por efeito imediato o melhor, mais justo e correto 

atendimento ao paciente em terminalidade. 

É uma prática quando conclama os profissionais ao exercício da interdisciplinaridade, visando o 

suporte terapêutico ao paciente em seus variados aspectos e necessidades: medicina, 

psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, entre 

outros. Essa atuação conjunta possibilita ao paciente a dignificação de seu estado terminal. 

II.  CUIDADOS PALIATIVOS 
1. Definição 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no conceito definido em 1990 e atualizado em 

2002, "Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, 

que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença 

que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 

avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e 
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espirituais". 

Em síntese, é o atendimento transdisciplinar para pessoas acometidas por doenças graves, com 

pouca ou nenhuma possibilidade de cura ou reversão. Está focado em fornecer aos pacientes: 

alívio dos sintomas, da dor e estresse, assistência em tarefas diárias, treinamento e 

conscientização de familiares para que atuem como extensão da equipe. O objetivo é melhorar 

a qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família, tornando possível uma 

compreensão do processo enfermiço para que seu desdobrar se dê de forma segura e com 

menor incidência de incômodos para o paciente. Ou seja, aliviar o sofrimento e melhorar a 

qualidade de vida. 

2. Fundamentação 

A Comissão tem como fundamento: 

I. Constituição Federal 
Artigo 1º, inciso III – consagra o princípio da dignidade da pessoa himana; 

Artigo 5º, inciso III – estabelece que “ninguém será submetido à torutra nem a tratamento 

desumano ou degradante”.  

II. Código de Ética Profissional 

Parágrafo único: Serão respeitados os princípios éticos e legais de todas as profissões atuantes 

nessa Comissão. 

III. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805/2006 
 

Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou 

suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os 

cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma 

assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal. 

 

 

3. Princípios 
· Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e 

outras emergências.  

· Reafirmar vida e a morte como processos naturais. 
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· Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do 

paciente. 

· Não apressar ou adiar a morte. 

· Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu 

próprio ambiente. 

· Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível 

até sua morte. 

· Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos 

pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. 

4. Pontos fundamentais 
 

· A unidade de tratamento compreende o paciente e sua família. 

· Os sintomas do paciente devem ser avaliados rotineiramente e gerenciados de forma eficaz 

através de consultas frequentes e intervenções ativas. 

· As decisões relacionadas à assistência e tratamentos médicos devem ser feitas com base em 

princípios éticos. 

· Os cuidados paliativos devem ser fornecidos por uma equipe interdisciplinar, fundamental na 

avaliação de sintomas em todas as suas dimensões, na definição e condução dos tratamentos 

farmacológicos e não farmacológicos, imprescindíveis para o controle de todo e qualquer 

sintoma.  

 · A comunicação adequada entre equipe de saúde e familiares e pacientes é a base para o 

esclarecimento e favorecimento da adesão ao tratamento e aceitação da proximidade da morte. 

5. Equipe de Cuidados Paliativos 
O tratamento em Cuidados Paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe 

multiprofissional para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela 

doença, e promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição de ameaça à 

vida para o paciente e seus familiares. 

Esta mesma equipe deverá estar em constante processo de educação continuada e promover a 

propagação do conhecimento, condutas e práticas paliativas a todos os profissionais 

hospitalares, pacientes e familiares.  
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A equipe é formada sob uma perspectiva multidisciplinar, envolvendo, basicamente, médicos, 

psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais e nutricionistas. Todos, uma vez 

selecionados, são submetidos a um treinamento específico na filosofia e prática da paliação, 

ampliando a visão para-além da doença, abrangendo os aspectos físicos, psíquicos, espirituais, 

cognitivos e afetivos. 

O primeiro desafio é transformar a equipe multidisciplinar em uma equipe interdisciplinar, onde 

as diversas ciências estabeleçam um diálogo igualitário e compartilhem da responsabilidade 

pelo bem estar do paciente. A equipe interdisciplinar passará novamente por outro 

treinamento, desta vez dirigido à especificidade das áreas envolvidas. Os conhecimentos 

adquiridos pelos profissionais no percurso de suas formações passam a ser distribuídos entre os 

membros, propiciando ferramentas para compreensão e intervenção. É quando a equipe passa 

a ser transdisciplinar. 

Além do foco no paciente, a equipe também atua junto aos familiares, possibilitando a estes 

uma compreensão da trajetória da doença, preparando-os e adaptando-os para que possam dar 

o suporte necessário ao paciente nos períodos compreendidos entre as visitas da equipe.  

IV. COMPOSIÇÃO 

  

A comissão terá os seguintes Membros: 

           1 Diretor Técnico Médico e especializado em Cuidados Paliativos;           

         1 assistente social; 

         1 enfermeiro;                   

         1 fisioterapeuta; 

         1 psicólogo;                

         1 capelão; 

III. PLANO OPERACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO 
O recurso inicial para implantação de um serviço de Cuidados Paliativos é a equipe 

multiprofissional especializada e a formação de todos os funcionários da instituição em níveis 

compatíveis com cada setor e função de colaboração no hospital.  

Após o período inicial de treinamento da equipe e formação da mesma, iniciar-se-ão as medidas 

efetivas dos objetivos dos cuidados paliativos e o cumprimento das expectativas em resultados 

almejados: 
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a) Treinamento dos funcionários de todos os setores do hospital em Cuidados Paliativos; 
b) Implementação de rotinas e interconsultas com a equipe multiprofissional; 
c) Protocolos de encaminhamento de pacientes para o serviço de Cuidados Paliativos; 
d) Acompanhamento das rotinas de prescrição diária de todos os setores de internação do 
hospital onde tenha paciente em Cuidados Paliativos; 
e) Formatação de um curso extensivo e multidisciplinar em Cuidados Paliativos para 
formação de profissionais externos, com consequente arrecadação monetária para a instituição 
(ressalvados os valores pagos aos professores e profissionais convidados a ministrar aulas); 
f) Desenvolvimento de produção científica na área de Cuidados Paliativos; 
g) Criação de grupos de familiares, cuidadores e pacientes com temas variados: luto e 
terminalidade, apoio psicológico e assistência social; 
h) Promoção da melhoria na qualidade de vida dos pacientes com todas essas medidas; 
i) Adequação do hospital aos índices de qualidade de atendimento de acordo com as 
instituições nacionais e internacionais de Cuidados Paliativos e ao Ministério da Saúde; 
j) Integração do paciente e família ao hospital e aos outros programas já existentes na 
instituição através da satisfação em atendimento e cuidados ao fim da vida; 
IV. BENEFÍCIOS PARA O HOSPITAL 
a) Indubitavelmente um dos mais importantes benefícios é a desobstrução do fluxo 
hospitalar. Com a queda considerável do índice de internações em enfermarias e UTIs, o hospital 
poderá promover uma maior rotatividade de pacientes. 
b) Os gastos elevados com as internações em UTI, onde são utilizados medicamentos caros 
e desnecessários ante a terminalidade, serão reduzidos drasticamente. 
c) O hospital será mais bem qualificado como instituição de baixa mortalidade e alta 
qualidade em atendimento. 
d) Os pacientes receberão atendimento adequado ao estágio evolutivo de sua 
enfermidade. 
e) A família será instruída e convocada ao auxílio do paciente. 
f) A comunidade será beneficiada com o atendimento personalizado, melhorando a atual 
imagem negativa do hospital. 
V. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

REGIMENTO 

INTERNO 

X             

CURSO DE X X X           
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FORMAÇÃO EM 

CUIDADOS 

PALIATIVOS  

TREINAMENTO 

DOS 

FUNCIONÁRIOS 

DO HOSPITAL 

  X X X         

Implementação 

de rotinas e 

interconsultas 

com a equipe 

multiprofissional 

  X X X         

Protocolos de 

encaminhamento 

de pacientes para 

o serviço de 

Cuidados 

Paliativos; 

  X X X         

Adequação do 

hospital aos 

índices de 

qualidade de 

atendimento de 

acordo com as 

instituições 

nacionais e 

internacionais de 

Cuidados 

Paliativos e ao 

Ministério da 

Saúde; 

    X X X X X X X X X 

 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE; 
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Da proposta 

A educação permanente enfatiza a interdisciplinaridade da equipe de saúde, focaliza a prática 

como fonte do conhecimento e coloca o profissional para atuar ativamente no processo 

educativo.  

Para dar respostas às transformações ocorridas no mundo do trabalho, a educação permanente 

deve ser considerada como uma estratégia para a qualificação dos trabalhadores. Representa 

uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação, supõe a inversão da 

lógica do processo, incorporando o aprendizado à vida coti diana das organizações e incentiva 

mudanças nas estratégias educativas, de modo a focar a práti ca como fonte do conhecimento 

e colocar o profissional a atuar ativamente no processo educativo.  

Além disso, enfatiza a equipe interdisciplinar e amplia os espaços educativos. 

Objetivo 

A educação permanente em saude apresenta-se como uma proposta de ação estratégica capaz 

de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e 

assistenciais e para a organização dos serviços. 

 

Objetivos especificos 

 Melhora e estimula o conhecimento tecnico cientifico; 

 Fomenta a construção de conheciemnto indiviual e coletivo; 

 Intera o saber tecnico ao popular. 

 Estimula conhecimento do usuario sobre as politicsa publicas e o integra ao exercicio da 

cidadania; 

 Divulda resultados das açoes de educação em saude desnvolvidas na unidade hospitalar. 

Publico alvo 

Toda a força de trabalho da unidade hospitalar 

Recursos materiais: 
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 Aulas expositivas; 

 Video conferencias; 

 Simuladores realisticos; 

 Tele medicina 

Cronograma de implantação 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 11 Mês 
12 

Enfermeiros que 

trabalham com a 
X  x   x    x x  

enfermagem e a 
interface com a 
ouvidoria 
Hospitalar 

 x  x x   x   x  

A educação 

permanente em 

unidades de terapia 

 x x  x x    x  x 

Em saúde na 

atualização da 

equipe De saúde 

   x x   x x x x  

 

IMPLANTAR UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADE PNE AMBULATORIAL.  

Da proposta 

Segundo a Lei 9656/98, qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, na condição de 

contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de planos de saúde, tem como uma 

de suas obrigações quando da marcação de consultas, exames e quaisquer outros 

procedimentos, atender às necessidades dos beneficiários, privilegiando os casos de emergência 

ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, 

lactantes, lactentes e crianças até cinco anos. 

 

Ainda conforme a lei, o beneficiário de determinada operadora não pode ser discriminado ou 

atendido de forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados à outra operadora ou 

plano. 
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Objetivo 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços hospitalar. 

 

Objetivos especificos 

 ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou 

permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou contínua no SUS; 

 promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e 

com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção; 

 garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no 

território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco. 

Publico alvo 

Toda a força de trabalho da unidade hospitalar e os usuarios em geral portadores de 

necessidades especiais. 

Recursos materiais: 

 trimanamento da equipe de RH 

 instalação de sistema de identificação de PNE na recepção e classificação de risco pela 

enfermagem. 

Cronograma de implantação 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 11 Mês 
12 

Identificação do 

sistema a ser 
X            

Aquisição do 
sistema 

 x           

Treinamento da 

equipe ao uso do 

 x           

Avaliação do 

desempenho do 

  x x x x x x x x x  
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EM MAIOR OU IGUAL A 15% ACIMA DAS METAS ANUAIS (SEM ELEVAR CUSTOS) 

IMPLANTAR CAMPO DE PRÁTICA DE RESIDENCIA MÉDICA EM ÁREA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA EM PARCERIA COM A COREME DO HGG/SES-GO. 

Da proposta 

A RESOLUÇÃO Nº 3, DE 8 DE ABRIL DE 2019 Dispõe a matriz de competências dos Programas de 

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia e esta definirá as competencias que a unidade 

HUTRIN devera seguir para propor abertura de campo de pratica profissional na área acima e, 

assim  iniciar a  oferta de qualificação profissional dos residentes em formação do programa de 

residencia médica em ginecologia e obstetricia do hopital HGG da SES/GO e tambem, poder 

ampliar o conhecimento e capacitação de seu corpo de trabalho (médicos). 

Outro fator relevante desta implantação é que ao mesmo tempo irá preparar a unidade para 

propror um programa de residencia visto que essa demanda por essa area de atuação é uma 

das mais requisitadas pelos alunos em formação hoje no estado de goiás. 

Objetivo 

Formar médicos habilitados na area e melhorar a qualidade o serviço prestado, alem de ampliar 

a atenção humanizada e especializada. 

Objetivos especificos: 

 Atenção à saúde e cuidados com a gravidez e suas complicações no período pré-natal; 

 Atenção a saúde e cuidados com a gravidez e suas complicações no período intra-parto; 

 Atenção a saúde da mulher e cuidados com as complicações no período puerperal; 

 Técnicas em procedimentos e cirurgias em obstetrícia; 

 Procedimentos e cirurgias em ginecologia (laparotomias); 

 Habilidades técnicas em procedimentos e cirurgias em ginecologia (cirurgias vaginais); 

 Habilidades técnicas em procedimentos e cirurgias em ginecologia (endoscopia); 

 Cuidados perioperatórios. 

 

Público alvo 

A população de residentes do programa de residencia medica em ginecologia e obstetricia da 
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COREME HGG/SES/GO.  

Recursos materiais 

 

 T

ermo de Cooperação Técnica entre a unidade e COREME HGG/SES/GO. 

 

Avaliação 

Após as primeiras atuações do projeto de campo de prática profissional em residencia meédica 

de ginecologia e obstetricia, os responsáveis farão uma análise, semestralmente, dos resultados 

alcançados e a partir dessa experiência, se necessário farão ajustes visando os objetivos 

definidos no projeto.  

Uma equipe composta pelos técnicos do departamenteo do ensino e pesquisa da UNIDADE, 

monitores e pessoas da comunidade será envolvida nesse processo de avaliação para posterior 

implantação do próprio programa de residencia médica na área. 

 

Resultados esperados 

Com a realização desse Projeto, espera-se oportunizar  pratica profissional aos residentes em 

formação e ao mesmo tempo qualificar a equipe de RH da unidade. 

Outro aspecto importante é dar ocndição de ampliação de vagas de formação em residencia 

medica na area ajudando no processo de oferta de vagas de programas de residencia medica, 

fixando assim os alunos graduandos em medicina no estado para que apos sua formação em 

residencia possam permanecer na região melhorando assim a assistencia ofertada. 

Cronograma de implantação 

Cronograma de implantação 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Elaboração do 

termo de 

cooperação tecnica 

X            
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REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

X            

Inicio do programa 

de campo de 

     X X X X X X X 

Avaliação do 

programa  

     X X X X X X X 

Implantação da 

coreme do hutrin 

          x  

 

IMPLANTAR A COREME NA UNIDADE HOSPITALAR; 

 

 Da Proposta 

Apos a observação de eficiencia na condução de abertura de campo de prática profissional em 

residencia medica de ginecologia e obstetricia na unidade em parceria com a COREME do 

HGG/SES/GO, a unidada entaão implantará a COREME e assim deverá dar inicio ao protocolo 

junto a CNRM do projeto de residencia na area. 

Objetivo 

Ampliar a qualidade e quantidade de serviço prestado na unidade hutrin na area de ginecologia 

e obstetricia 

Objetivos especificos 

 Aumentar a oferta de qualificaçãoprofissional na area para o estado de goias; 

 Aumantar a oferta do seriço na unidade; 

 Melhorar a capcidade tecnca do RH da unidade; 

 Desafogar a rede do regição em demanda reprimida nesta area. 

Publico alvo 

Alunos de goias e brasil que queiram fazer pos em residencia medica de ginecologia obstetricia 
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 Recursos materiais: 

Rh qualificado da unidade; 

Projeto aprovada na CNRM 

Cronograma de implantação 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 11 Mês 
12 

Avaliação da 

eficacia do serviço 

de camo de pratica 

X            

Reunião de 

construção do 

projeto de criação 

X            

Seleção dos 

membros da 

 x           

Protocolo junto a 

SES da implantação 

  x          

Implantação da 

coreme do hutrin 

   x x x x x x x x  

 

 

PROTOCOLAR PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA NA UNIDADE HOSPITALAR 

Da proposta 

Atendendo a RESOLUÇÃO CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio de 2006 Dispõe sobre requisitos 

mínimos dos Programas de Residência Médica e dá outras providências, uque a unidade 

protocolara oprojeto de residencia medica em ginecologia e obstetricia da unidade.  

Para isso dispora atraves do departamento de ensino, pesquisa e extenção Rh para elaboração 

e representação junto a CNRM do projeto em conjunto com a SEST/SUS-SES/GO. 
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Objetivo 

Oferta de programa proprio de residencia na unidade visando melhoria da formação da força de 

trabalho do Municipio, Estado e do Brasil. 

Objetivos especificos 

 Aumentar a oferta de qualificaçãoprofissional na area para o estado de  

 Melhorar a capacidade tecnca do RH da unidade; 

 Desenvolvimento tecnico cientifico na unidade. 

Publico alvo 

Alunos de Goiás e do Brasil que queiram fazer pos em residencia medica de ginecologia 

obstetricia 

 Recursos materiais: 

Projeto aprovada na CNRM 

Cronograma de implantação 

 

 
ATIVIDADES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Seleção da equipe do 

projeto 
X            

Elaboração do 

projeto 

X            

Aprovação na SES/GO  x           

Protocolo  junto a  

CNRM 

  x          

Implantação do 

programa na unidade 

   x x x x x x x x  
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PROPOSIÇÃO DE OUTRAS ESPECIALIDADES NO PERFIL DA UNIDADE 

PROPOSTA PARA IMPLANTAR – GERIATRIA EM AMBULATORIO 

Implantar equipes de Geriatria capacitadas para prestar atendimento com excelência aos idosos, 

com serviço humanizado e multiprofissional. 

A estrutura proposta composicação com Médicos Geriatras para acompanhamento dos 

pacientes desde o Pronto-Socorro e atendimento ambulatorial, garantindo uma linha de cuidado 

completa e abrangente, de acordo com as necessidades e complexidades exigidas pelos 

pacientes idosos. 

Com o acompanhamento ambulatorial, ofereceremos tanto o tratamento de doenças crônicas 

como a prevenção e o controle de saúde com qualidade de vida, promovendo o envelhecimento 

saudável.  

O Insituto CEM, com o objetivo de atender seus pacientes dentro das melhores práticas, propõe 

que o paciente idoso, ao dar entrada, seja atendido pelo Geriatra até o recebimento da alta, 

realizando a Avaliação Geriátrica Ampla. Desta forma, o médico fica responsável pelos 

encaminhamentos e análises necessárias para este paciente, possibilitando a visão global de 

cada caso e diminuindo o período de tratamento dentro do Hospital. Ao passar pelo PS, o idoso 

é direcionado diretamente para o Geriatra, e em casos de internação, terá uma equipe 

multidisciplinar empenhada em sua recuperação e restabelecimento da sua saúde. 

O atendimento Geriátrico é prestado ambulatorial diariamente,  oferecendo tratamentos para 

doenças crônicas, com alta complexidade, além da prevenção, promovendo a qualidade de vida, 

sempre ativos e saudáveis 

 

 

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO 

Da Apresentação 

À medida que avança o envelhecimento populacional, cresce o desafi o de oferecer à população 

idosa os cuidados adequados para a atenção à sua saúde, pois há diversas particularidades que 

devem ser conhecidas e consideradas.  

Apresentamos os princípios e instrumentos da Avaliação Multidimensional da Saúde do Idoso, 

processo de trabalho que deverá fundamentar a Atenção Integral à Saúde do Idoso. 

Complementando as capacitações realizadas em todo o Estado, deve estar disponível em todos 

os pontos de atenção da Rede, subsidiando a prática diária de nossos profissionais. Ao lançar 
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este recurso, pretendemos contribuir para que se alcance a meta fi nal do envelhecimento ativo, 

com qualidade de vida e manutenção da independência e autonomia pelo tempo máximo 

possível. 

Em atenção a portaria n 2.528 de19 de outrubro de 2006, a atenção à saúde adequada e digna 

para os idosos e idosas brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa que 

teve, por uma série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos 

que impõem sérias limitações ao seu bem-estar. 

Bem-estar é um termo geral que engloba o universo 

Bem-estar e funcionalidade são equivalentes. Representam a presença de autonomia 

(capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as 

próprias regras) e independência (capacidade de realizar algo com os próprios meios), 

permitindo que o indivíduo cuide de si e de sua  vida. A própria portaria que institui a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa considera que “o conceito de saúde para o indivíduo idoso 

se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência 

de doença orgânica” (BRASIL, 2006). Por sua vez, a independência e autonomia estão 

intimamente relacionadas ao funcionamento integrado e harmonioso dos seguintes sistemas 

funcionais principais (Figura 01): 

· Cognição: é a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano. 

· Humor: é a motivação necessária para atividades e/ou participação social. 

Inclui, também, outras funções mentais como o nível de consciência, a senso-percepção e o 

pensamento.  

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: Aspectos Conceituais 

· Mobilidade: é a capacidade individual de deslocamento e de manipulação do meio onde o 

indivíduo está inserido. Depende da capacidade de alcance/preensão/pinça (membros 

superiores), postura/marcha/transferência (membros inferiores), capacidade aeróbica e 

continência esfincteriana. 

· Comunicação: é a capacidade estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar 

informações, manifestar desejos, ideias, sentimentos  

E está intimamente relacionada à habilidade de se comunicar. Depende da visão, audição, fala, 

voz e motricidade orofacial. 
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AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO 

A avaliação multidimensional do idoso é o processo diagnóstico utilizado para 

avaliar a saúde do idoso. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade 

(CIF), os componentes da saúde são a funcionalidade e a incapacidade. Funcionalidade é um 

termo que abrange todas as funções do corpo, atividades e participação 

social; de maneira similar, incapacidade é um termo que abrange as deficiências, 

limitação das atividades ou restrição da participação social. As funções do corpo 

são as funções dos sistemas fisiológicos e representam a perspectiva corporal da 

funcionalidade. A perda dessa função provoca um nível de incapacidade denominado deficiência 

(perspectiva corporal da incapacidade). Atividade é a execução 

de uma tarefa ou ação por um indivíduo. Representa a perspectiva individual da 

funcionalidade. A limitação das atividades é a dificuldade que um indivíduo pode 

ter na execução de uma atividade. Participação é o envolvimento de um indivíduo 

em uma situação de vida real. Representa a perspectiva social da funcionalidade. 
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Restrições da participação social são problemas que um indivíduo pode enfrentar 

quando está envolvido em situações reais da vida (perspectiva social da incapacidade) (FARIAS; 

BUCHALLA, 2005). Dessa forma, a revisão dos sistemas fisiológicos 

corresponde à avaliação da funcionalidade das estruturas e funções do corpo 

(deficiências), enquanto que a revisão das funções corresponde à avaliação das 

atividades (limitação) e da participação social (restrição). 

PROPOSTA DE IMPLANTAR PSICOLOGIA PARA GESTANTES 

INTRODUÇÃO  

A gravidez pode ser sobrecarregada por muitos transtornos do humor, em particular pela 

depressão.  

Ao contrário do esperado, a literatura e a prática com gestantes e puérperas nos mostram que 

a maioria das mulheres, sobretudo as de classe média e baixa, encontra na vivência da 

maternidade algum nível de sofrimento psíquico, físico e social no período pré e pós-parto. 

Normalmente, nessas fases, observa-se nas mães uma vivência relativamente contínua de 

tristeza ou de diminuição da capacidade de sentir prazer, a qual poderá ser transitória ou irá se 

tornar crônica caso não sejam assistidas adequadamente. Esse conhecimento segue no sentido 

contrário ao de uma crença popular amplamente difundida de que a gravidez é um período de 

alegria para todas as mulheres. 

Existem três distúrbios que são característicos do período puerperal. São eles a melancolia da 

maternidade (baby blues), a depressão pós-parto (DPP) e a psicose puerperal, porém há 

também soutros transtornos ansiosos como a ansiedade puerperal e o distúrbio de pânico pós- 

-parto. De modo geral, estas não são diagnosticadas nem tratadas adequadamente.  

A manifestação clínica da DPP é igual à das depressões em geral : A pessoa sente uma tristeza 

muito grande de caráter prolongado, com perda de autoestima, perda de motivação para a vida, 

é incapacitante, requerendo na maioria das vezes o uso de antidepressivos.  

É sabido que a DPP acontece com mulheres de todas as idades, classes sociais e de todos os 

níveis escolares. Ela pode ocorrer com mulheres que desejam muito ter um filho, bem como 

com aquelas que não aceitam o fato de ter engravidado  

PAPEL DA PSICOLOGIA NA GRAVIDEZ 
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A função dos psicólogos é buscar compreender o papel das funções mentais no comportamento 

individual e social, estudando também os processos fisiológicos e biológicos que acompanham 

os comportamentos e funções cognitivas. 

 

A nossa proposta ampliar a area de atuação da Psicologia com foco na gestante atuando de 

forma preventiva, para auxilio e melhor desenvolvimento da Gestação.  

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

https://psicologiaacessivel.net/2015/10/09/o-papel-da-psicologia-na-gestacao-parto-e-pos-

parto/ 

 

 

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E/OU SOCIAIS 

DA PROPOSTA 

Diante da complexidade do processo saúde-doença, além do reconhecimento da cidadania 

como fundamental no enfrentamento da realidade socioeconômica e sanitária, ressaltamos a 

necessidade da reflexão permanente acerca da formação em saúde. Acreditamos que esta deve 

contemplar muito mais que as habilidades técnicas, as quais são importantes para a prática 

profissional em saúde, porém são insuficientes para promover mudanças consistentes nos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde, bem como para sustentação dos preceitos do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nossa visão acerca da formação profissional e ou universitária é que esta deve impulsionar o 

desenvolvimento de competências específicas para a atuação profissional na área de saúde e, 

também, enfatizar preceitos éticos, técnicos e políticos, no sentido proposto pela Saúde 

Coletiva, caracterizada como um campo no qual se inscrevem as múltiplas dimensões 
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indissociáveis do ser humano, para além dos fenômenos biológicos e orgânicos, considerando 

sua inserção no contexto sócio-histórico.  

Partrindo destes pressupostos, apresentamos alguns projetos que deverçao ser implantados 

pela nossa gestão afimde viabilizar uma formação mais humanizada destes profissionais bem 

como de oportuizar outras formas de tratamento aos agravos da população que bsuca o serviço 

da unidade. 

DOS PROJETOS DE EXTENSÃO: 

1. PROJETO “ALEGRIA ... ALEGRIA” 

Apresentação 

O presente projeto “alegria..alegria” consiste em implantação de parceria com  Escolas e 

Universidade local para atuar dentro da unidade com os usuários e seus familiares do qual o 

serviço assistencial  contribua para o processo de recuperação da ansiedade e depressão por 

perda de condução de saúde,  oportunizando assim outras formas vêr a vida além de 

restabelecer sua saúde emocional através do riso. 

As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura dos 

Termos de Cooperação técnica entre a UNIDADE e as Escolas, associações e ou Universidade 

através de ligas acadêmicas, grupos de contadores de história e, grupos de apoio. Este terão 

suas atividades descritas no termo de cooperação técncia e a metodologia deste projeto se dará 

por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os tutores e, posteriomente, os tutores e 

alunos desenvolverão a promoção da alegria do projeto para atividades extra muro nos espaços 

de abrigamento de crianças (Semeis e creches) azilos e centros de apoio do municipio. 

Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou estudantes estagiários e ou 

voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de capacitação, 

no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a missão da 

unidade UNIDADE e os objetivos do projeto. 

A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho do UNIDADE e, assim, espera-se 

que esse projeto promova inclusão social, cultural da unidade junto ao sociedade local e 

regional.  

Objetivo 

Oportunizar entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a população em geral em um 
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ambiente alegre, motivacional e cultural. 

Público alvo 

A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior 

incidência de vulnerabilidade de agravos em saude, usuários e familiares que recorrem ao 

UNIDADE em busca de encaminhamento para media e alta complexidade e/ou outras unidades 

da rede atendimento.  

Recursos materiais 

 Termo de Cooperação Técnica; 

 Materias didáticos ludicos; 

 Jalecos; 

 Roupas de fantasias; 

 Fantoches; 

 Tecidos multiplos; 

 Maquiagens; 

 Transporte; 

 Motorista; 

 Combustível. 

Avaliação 

Após as primeiras atuações do projeto “ Alegia...alegria”, os responsáveis farão uma análise, 

semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se necessário farão 

ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos técnicos do 

departamenteo do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da comunidade serão 

envolvidos nesse processo. 

Resultados esperados 

Com a realização desse Projeto, espera-se oportunizar contato com a cultura e lazer a toda a 

população carente da cidade, bem como aos usuários que estão sendo atendidos na unidade 

UNIDADE. 

Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da reabilitação 

da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social e cultural dos usuários e seus 

familiares e da população carente do municipio e região do Estado de Goiás. 
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Previsão orçamentaria 

Fonte orçamentária 

2. Projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual” 

Apresentação 

O presente projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual” consiste em implantação de parceria 

com grupos religiosos multiplos e grupos de auto e mutua ajuda local para atuar dentro da 

UNIDADE com os usuários e seus familiares do qual o serviço assistencial contribua para o 

processo de recuperação da epiritualidade, como fonte de restauração do quadrilatero de sua 

saúde, oportunizando assim outras a restauração da sua condição biologica, social, psicologia e 

espiritual como preconisa a OMS. 

As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura dos 

Termos de Cooperação técncia entra a UNIDADE e os grupos religiosos multiplos e de auto e 

mutua ajuda. Este terão suas atividades descritas no termo de cooperação técncia e a 

metodologia deste projeto se dará por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os 

tutores e, posteriomente, executarem os tutores e parceiros voluntarios na promoção da 

espiritualidade em atividade extra muro nos espaços de abrigamento de crianças (escolas, 

Semeis e creches), presidios, azilos e centros de apoio do municipio e outros. 

Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou grupos religiosos voluntários. 

Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de capacitação, no intuito de 

estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a missão e os objetivos do 

projeto da UNIDADE. 

A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho da UNIDADE e, assim, espera-se 

que esse projeto promova inclusão social, cultural e espiritual dos internos e da sociedade local 

e regional.  Portanto, essa iniciativa se justifica pela necessidade de integrar os acolhidos para 

fora do espaço físico da unidade UNIDADE, com objetivo de minimizar as lacunas existentes em 

determinadas comunidades de saude e ao cidadão, além de contribuir para o processo de 

recuperação da saude através da espiritualidade. 

Objetivo 

Oportunizar acesso á espiritualidade integrando aos usuários/familiares e a população em geral em 

um ambiente alegre, motivacional e de fé, dando esperança de uma vida mais saudável, integra 
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e calma.  

Público alvo 

A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior 

incidência de vulnerabilidade de agravos em saude, usuários e familiares que recorrem ao 

UNIDADE em busca de encaminhamento para media e alta complexidade e/ou outras unidades 

da rede atendimento.  

Recursos materiais 

 Termo de Cooperação Tecnica; 

 Transporte; 

 Motorista; 

 Combustivel. 

Avaliação 

Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual”, os responsáveis farão 

uma análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se 

necessário farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos 

técnicos do departamenteo do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da 

comunidade serão envolvidos nesse processo. 

Resultados esperados 

Com a realização desse Projeto, espera-se oportunizar o resgate a espiritualidade a toda a 

população da cidade Goianésia e região, bem como aos usuários que estão sendo atendidos na 

unidade UNIDADE. 

Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da reabilitação 

da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social, cultural e espiritual dos 

usuários e seus familiares e da população carente do municipio e região do Estado de Goiás. 

Previsão orçamentaria 

Fonte orçamentária 

3. PROJETO “UNIDADE, SOM + NÓIS ” 

Apresentação 

O presente projeto “UNIDADE, Som + Nóis” consiste em implantação de parceria com Escolas 
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de música, associações, grupos de apoio e Universidade local para atuar dentro da UNIDADE 

com os usuários e seus familiares do qual o serviço assistencial contribua para o processo de 

diminuição da ansiedade, depressão e a descoberta de novos prazes de vida, lazer e cultural. 

As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura dos 

Termos de Cooperação técncia entra a UNIDADE e as Escolas de música, associações, grupos de 

apoio e ou Universidade através de ligas academicas ou grupos de musicoterapia. Este terão 

suas atividades descritas no termo de cooperação técncia e a metodologia deste projeto se dará 

por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os tutores e, posteriomente, os tutores e 

alunos desenvolverão a promoção da saude atraves da musica em atividades extra muro nos 

espaços de abrigamento de crianças ( escolas, Semeis e creches ) azilos e centros de apoio do 

municipio 

Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou estudantes estagiários e ou 

voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de capacitação, 

no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a missão e os 

objetivos do projeto da UNIDADE. 

A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho do UNIDADE e, assim, espera-se 

que esse projeto promova inclusão social, cultural dos internos e de toda a sociedade local e 

regional.  

Objetivo 

Oportunizar acesso ao lazer, entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a população em 

geral em um ambiente alegre, motivacional para incentivo da cultura goiana e brasileira.  

Público alvo 

A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior 

incidência de vulnerabilidade de agravos em saude, usuários e familiares que recorrem a 

UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades 

da rede atendimento.  

Recursos materiais 

 Termo de Cooperação Tecnica; 

 Materias e instrumentos musicais; 

 Uniformes; 
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 Transporte; 

 Motorista; 

 Combustivel. 

Avaliação 

Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, Som + Nóis”, os responsáveis farão uma 

análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se necessário 

farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos técnicos do 

departamenteo do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da comunidade serão 

envolvidos nesse processo. 

Resultados esperados 

Com a realização desse Projeto, espera-se trazer qualidade de vida e desenvolvimento cultural 

e artístico para seus participantes, oportunizando contato com a toda a população carente da 

cidade Goianésia e região, bem como aos usuários que estão acolhidos na UNIDADE.  

Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da reabilitação 

da saude da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social aos usuários, seus 

familiares e a população carente do municipio de Posse e ou do Estado de Goiás. 

Previsão orçamentaria 

 Fonte orçamentária 

4. Projeto “UNIDADE, em Tela” 

Apresentação 

O presente projeto “UNIDADE, em Tela” consiste em implantação de parceria com Escolas artes, 

profissionais e Universidade local para atuar dentro da UNIDADE com os usários e seus familiares 

do qual o serviço assistencial contribua para o processo de recuperação da saude minimizando, 

assim, a depressão e ansiedade e  oportunizando outras formas de sentir prazer na vida. 

As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura dos 

Termos de Cooperação técncia entra o UNIDADE e Escolas artes, profissionais  e Universidade 

local. Estes terão suas atividades descritas no termo de cooperação técncia e a metodologia 

deste projeto se dará por encontros nos espaços internos do UNIDADE com os tutores e, 

posteriomente, o projeto exercerá a atividade extra muro nos espaços de abrigamento de 
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crianças (Escolas, Semeis e creches), presidios, azilos e centros de apoio do municipio, empresas, 

etc.. 

Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais, estudantes estagiários e ou 

voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de capacitação, 

no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a missão e os 

objetivos do projeto da UNIDADE. 

A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho da UNIDADE e, assim, espera-se 

que esse projeto promova inclusão social dos internos, familiares e a sociedade local e regional 

ao mesmo tempo desenvolver o espirito cooperativista e humanista, além de contribuir para o 

processo de qualificação e reinserção social como um dos pilares da recuperação da saude e 

promoção de agravos. 

Objetivo 

Oportunizar acesso ao lazer, entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a população em 

geral ao desenvolimento de habilidades artísticas e, em um ambiente alegre, motivacional para 

incentivo da cultura goiana e brasileira.  

Publico alvo 

A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior 

incidência de vulnerabilidade de agravos em saude, usuários e familiares que recorrem a 

UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades 

da rede atendimento. 

Recursos materiais 

 Termo de Cooperação Tecnica; 

 Materias artes em tela; 

 Jalecos; 

 Mobiliário especificos de pintura; 

 Transporte; 

 Motorista; 

 Combustivel. 

Avaliação 

Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, em Tela”, os responsáveis farão uma análise, 
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semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se necessário farão 

ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos técnicos do 

departamenteo do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da comunidade serão 

envolvidas nesse processo. 

Resultados esperados 

Com a realização desse Projeto, espera-se trazer qualidade de vida e desenvolvimento cultural 

e artístico para seus participantes, oportunizando contato com a toda a população carente da 

cidade Goianésia e região, bem como aos usuários que estão acolhidos na UNIDADE.  

Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da reabilitação 

da saude da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social aos usuários, seus 

familiares e a população carente do municipio de Goianésia e ou do Estado de Goiás. 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATORIO OCUPACIONAL 

A organização social propõe, como ação para incremento de atividade, a implantação de um 

Ambulatório de Saúde Ocupacional, que tem por objetivo exercer uma atividade coadjuvante 

ao ambulatório do hospital e atender a demanda por esse tipo de serviço de pessoas que não 

possuem vínculo formal de trabalho com empresas ou que exerçam a atividade de forma 

autônoma.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2015, o Município de Jaraguá possuía 

6.273 pessoas com emprego formal, sendo 2.325 trabalhadores da indústria de transformação 

e 1.100 no setor de serviços (CAGED, 2017), áreas que abrange a indústria e o comércio de 

confecções.  

Não existem estimativas oficiais da quantidade de pessoas que trabalham no setor na 

informalidade, mas considerando que o sistema produtivo da área de confecção trabalha com 

um grande número de prestadores de serviços não formalizados em atividades como de facção 

de montagem, facção de acabamento, bordados, manutenção de máquinas e equipamentos, 

representação comercial e desenho de moldes, a implantação do Ambulatório de Saúde 

Ocupacional é uma oportunidade para que pesquisadores iniciem estudos nessa área.  

SELMA MARIA DA SILVA, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, pesquisou as relações 

de trabalho no setor de confecção, em Goiânia, e relatou: De acordo com Leite (2004) o processo 

de terceirização/subcontratação é caracterizado como mal pago, desqualificado, com altas taxas 
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de doenças profissionais e com predominância na divisão de gênero, com enorme concentração 

de mulheres na categoria. A autora destaca também, que as condições de trabalho nas fábricas 

são precárias, os salários são baixos, alta rotatividade, jornada de trabalho alta, treinamentos 

escassos, benefícios pouco significativos, má iluminação, pouco espaço, dentre outros. Já a 

organização da produção, a autora descreve as inovações como pouco significativas, baseada na 

divisão de trabalho e na organização da produção em linhas.  

  

  O Ambulatório de Saúde Ocupacional terá as seguintes atribuições:  

• Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações, 

primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame etc.  

• Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, 

investigação epidemiológica, informação sobre doenças etc  

• Promover ações de educação em saúde por meio de palestras, demonstrações, 

treinamento in loco, campanhas etc  

• Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de 

observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado 

nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica  

O que difere o Ambulatório de Saúde Ocupacional do ambulatório comum é que as atividades 

serão realizadas por médico do trabalho que, ao detectar indícios da necessidade do usuário ser 

submetido à ação da assistência médica comum, realizará o encaminhamento do 

usuário/paciente para a especialidade médica correta.  

Estima-se que o Ambulatório de Saúde Ocupacional realizará, mensalmente, 160 consultas 

médicas de saúde ocupacional, as quais gerarão 320 encaminhamentos para outras áreas, 

havendo um incremento na ordem 480 consultas ambulatoriais por mês e 5.760 no ano.  

Nessa estimativa não está computado os reflexos que a consulta médica de saúde ocupacional 

impactará na área multidisciplinar e nas internações.  

. QUALIDADE OBJETIVA:  

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH):  

DA PROPOSTA: 
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A importância da CCIH não é somente a de prevenir e combater a infecção hospitalar, 

beneficiando assim toda a população assistida, mas também proteger o hospital e o corpo 

clínico. 

A Comissão atende à Lei 9.431 de 6 de dezembro de 1997, Portaria MS 2.616 de 12/5/1998 e 

Instrução Normativa 4 de 24/2/2010 da Anvisa, produzindo os 8 indicadores preconizados na 

instrução retro. 

 

Devem ser mantidos arquivados os documentos que comprovem a legalidade de sua existência, 

as rotinas de sua funcionalidade, protocolos que orientem o tratamento mais adequado 

ministrado ao paciente e, sobretudo, dados estatísticos que demonstrem os índices de infecção 

do hospital, para que, solicitados judicialmente, possam ser comprovados, e estes índices de 

infecção devem ser mantidos dentro dos limites aceitáveis. 

 

A legislação básica sobre infecção hospitalar, regulamentando a criação das CCIH, permite ao 

estabelecimento a adoção de medidas de acordo com as particularidades do hospital. Medidas 

no combate à infecção para o grande hospital, com enorme corpo clínico e atendimento em 

todas as áreas médicas, evidentemente mais suscetíveis às infecções, podem ser diferentes das 

do pequeno hospital, com menor corpo clínico e especializado; entre estes extremos, têm-se as 

inúmeras variáveis. 

 

Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) tem os seguintes objetivos: 

Padronização e confecção do manual de normas e rotinas de Controle de Infecção Hospitalar; 

Padronização do manual de rotinas de acidentes ocupacionais; 

Padronização de antissépticos e germicidas hospitalares; 

Padronização de Antimicrobianos; 

Busca ativa diária de casos de Infecção Hospitalar; 

Padronização das rotinas de zeladoria hospitalar; 

Elaborar e Implantar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH); 
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Elaborar os índices mensais de Infecção Hospitalar. 

Desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares; 

Avaliar e orientar as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos; 

PartiComissão de Prevenção de Acidentesr da equipe de padronização de medicamentos; 

Prevenção e controle das infecções hospitalares; 

Controle de limpeza da caixa de água; 

Controlar o uso de antibiótico; 

Implantar  e  manter  o  sistema  de  vigilância  epidemiológica  de  infecções hospitalares; 

Elaborar treinamentos periódicos das rotinas do CCIH; 

Manter pasta atualizada das rotinas nas unidades; 

Realizar busca ativa aos pacientes com Infecção; 

Fazer análise microbiológica da água. 

PartiComissão de Prevenção de Acidentesr da elaboração, implantação, manutenção e avaliação 

do programa de controle de infecção hospitalar, baseado em metas de melhorias e suas 

estratégias, definidas anualmente, buscando a qualidade juntamente com a atuação de 

Educação Permanente; 

programa deve contemplar ações relativas a: implantação de um Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Infecções Hospitalares de acordo com o anexo III da Portaria MS 2616/98; 

Adequação, implantação e supervisão de normas e rotinas

 técnicas operacionais, visando a prevenção e o controle das infecções hospitalares; 

Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à 

prevenção e controle das infecções hospitalares; 

Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 

Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Infecções Hospitalares e analisar criticamente as medidas de controle 

propostas pelos membros executores da CCIH; 

Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as 

informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes. 
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DA COMPOSIÇÃO: 

 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar será composta por membros executores e 

membros consultores, estes são profissionais de nível superior que atuem no HOSPITAL, sendo: 

2 médicos com título de especialidade em infectologia 

2 enfermeiros treinados com dedicação exclusiva para o CCIH.  

1 farmaceutico 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA CCIH                     CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE: 

Art. 1. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH é o órgão encarregado da 

elaboração, implantação e avaliação do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) 

que é um conjunto de ações desenvolvidas com vistas à redução máxima possível da incidência 

e da gravidade das infecções hospitalares. 

 

§ 1o. Considerando a necessidade de estar em conformidade com o estabelecido na Lei No. 9431 

de 06 de janeiro de 1997, Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde, 

Resolução- RDC nº 48, de 02 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (MS) 

e, ainda, que as infecções hospitalares constituem um risco à saúde dos usuários de hospitais e 

demais estabelecimentos de saúde, a CCIH tem por finalidade desenvolver um programa de 

controle de infecções hospitalares. 

 

§ 2o. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO: 

 

Art. 2o. A composição se faz com membros consultores (núcleo consultor) e executores (núcleo 
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executor) com formação universitária. 

 

Art. 3o. Os membros consultores deverão ser representantes dos seguintes serviços: 

Serviços médicos (cada clínica representativa ou que seja área crítica); 

 

Serviço de enfermagem; 

 

Serviço de farmácia; 

 

Art. 4o. Os membros do núcleo executor deverão ter carga horária diária, mínima, de 6 (seis) 

horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais abaixo relacionados: 

 

2 médicos com título de especialidade em infectologia; 

 

2 enfermeiros treinados com dedicação exclusiva para o CCIH. 

 

1 farmaceutico treinado e com dedicação exclusiva para o CCIH. 

 

§ 1o. Além dos profissionais acima, a Diretoria do Hospital deverá disponibilizar pelo menos um 

funcionário administrativo exclusivo para a CCIH. 

 

§ 2o. Os enfermeiros executores deverão obrigatoriamente ter formação mínima específica de 

infecção hospitalar, com carga horária mínima de 40 horas nos moldes do curso proposto pela 

Associação Paulista de Estudos e Controle em Infecção Hospitalar (APECIH) ou equivalente. 

Art. 5o. O mandato dos membros consultores da CCIH será de 12 meses, podendo ser renovável 

conforme definição da Diretoria Técnica do Hospital. 

 



 

 

   392 

Art. 6o. Os membros do núcleo executor da CCIH fazem parte do quadro de funcionários do 

HOSPITAL e como tal não terão prazo limite para o mandato. 

 

Art. 7o. A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada em Diário Oficial do 

Estado a cada 12 meses, bem como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento. 

Art. 8o. O presidente da comissão, assim como todos os membros, serão nomeados pelo Diretor 

Técnico. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão ser definidos pela comissão. 

 

§ Único. No caso de substituição de um ou mais membros, bem como no início de cada mandato, 

os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados ao Setor de Comissões Hospitalares. 

Art. 9o. A sede da comissão será uma sala ou salas exclusivas a serem disponibilizadas pelo 

hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento, disponibilizando 

acesso à infraestrutura de administrativa informatizada. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

 

Art. 10o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, com data, local e horário, previamente definidos 

e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

 

Art. 11o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou em seis 

reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

 

Art. 12o. A reunião só acontecerá se houver “quórum” de pelo menos 50% de presença dos 

membros consultores. 
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Art. 13o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, a seu critério, 

poderão realizar a reunião, desde que observado o parágrafo anterior. 

 

Art. 14o. As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada por maioria simples dos membros presentes. 

 

Art. 15o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um 

relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer 

sobre o assunto, em prazo preestabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros 

profissionais gabaritados para partiComissão de Prevenção de Acidentesr das reuniões, desde 

que autorizado em plenária prévia. 

 

Art. 16o. As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do 

expediente, decisões tomadas. 

 

§ Único. Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros. 

 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Técnico, pelo Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

 

Art. 18o. O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal pelo programa 

do Núcleo de Informação Hospitalar. 
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CAPÍTULO V 

 

DAS COMPETENCIAS: 

 

Art. 19o. Compete à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH: 

 

PartiComissão de Prevenção de Acidentesr da elaboração, implantação, manutenção e avaliação 

do programa de controle de infecção hospitalar, baseado em metas de melhorias e suas 

estratégias, definidas anualmente buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

 

O programa deve contemplar ações relativas a: implantação de um Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Infecções Hospitalares de acordo com o anexo III da Portaria MS 2616/98; 

 

Adequação, implantação e supervisão de normas e rotinas técnicos operacionais, visando a 

prevenção e o controle das infecções hospitalares; 

 

Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito a 

prevenção e controle das infecções hospitalares; d. uso racional de antimicrobianos, germicidas 

e materiais médico-hospitalares. 

 

Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Infecções Hospitalares e analisar criticamente as medidas de controle 

propostas pelos membros executores da CCIH; 

 

Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as 

informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes. 

 

Art. 20o - Compete ao Núcleo Executivo da CCIH: 
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Desenvolver trabalho de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares, com a utilização 

de busca ativa para a coleta dos dados. Poderão ser utilizados métodos prospectivos, 

retrospectivos e transversais, visando determinar taxas de incidência ou prevalência das 

infecções hospitalares; 

 

Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos sempre que indicado e implantar 

medidas imediatas de controle; 

 

Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico- operacionais, 

visando prevenção, controle e tratamento de infecções hospitalares, bem como limitar a 

disseminação de agentes responsáveis pelas infecções por meio de precauções de isolamento; 

 

Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica e demais setores de apoio, 

uma política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para 

a instituição; 

 

Cooperar com o setor de treinamento com vistas a obter capacitação adequada do quadro de 

funcionários e profissionais, no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares; 

 

PartiComissão de Prevenção de Acidentesr de visitas e reuniões em diversos setores do hospital 

com vistas a identificar problemas e propor medidas para o controle de infecção hospitalar; 

 

Elaborar e divulgar relatórios regularmente, os quais, divulgados junto à diretoria da instituição 

e às chefias dos setores, comuniquem acerca da situação das infecções nosocomiais no hospital 

e sirvam de base para um amplo debate na comunidade hospitalar. Os indicadores de resultados 

mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente no hospital são: 
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Taxa de Infecção Hospitalar; 

 

Taxa de Pacientes com Infecção Hospitalar; 

 

Distribuição Percentual de Infecções Hospitalares por localização topográfica no paciente; 

 

Densidade de Incidência de infecções hospitalares por procedimento específico na Unidade de 

Terapia Intensiva; 

 

Frequência das Infecções Hospitalares por Microrganismos ou por etiologias; 

 

Coeficiente de Sensibilidade aos Antimicrobianos; 

 

Taxa de letalidade associada à infecção hospitalar. 

 

Desenvolver indicadores estruturais e de processos que permitam avaliações mais abrangentes 

e proativas do hospital no que tange ao controle das infecções hospitalares; 

 

Encaminhar o relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações 

epidemiológicas às Coordenações Estaduais e MuniComissão de Prevenção de Acidentesis e à 

Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, conforme as normas 

específicas das referidas Coordenações; 

 

Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo da gestão do SUS, os 

casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de insumos e/ou 

produtos industrializados; 
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Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS, os casos 

diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica (notificação 

compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e atuar 

cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; 

 

Garantir o cumprimento de suas resoluções mantendo estreita relação com os demais 

profissionais da Instituição; 

 

Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em assuntos de sua 

competência; 

 

CAPITULO VI 

 

DAS ATRIBUIÇÕES: 

 

Art. 21o. São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste regimento 

ou que decorram de suas funções ou prerrogativas: 

 

Convocar e presidir as reuniões; 

 

Indicar seu vice-presidente; 

 

Representar a comissão junto à Diretoria da instituição,  ou indicar seu representante; 

 

Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão, previamente aprovados pelos 

membros desta; 
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Fazer cumprir o regimento da CCIH. 

 

§ 1o. Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de Minerva). 

 

§  2o.  Nas  faltas  e  impedimentos  legais  do  presidente,  assumirá  seu  vice- presidente. 

 

§  3o.  As  atribuições  do  vice-presidente  serão  assumir  as  atividades  do presidente na sua 

ausência. 

 

Art.  22o.  São  atribuições  e  competências  do  funcionário  administrativo  da Comissão: 

 

Organizar a ordem do dia; 

Receber e protocolar os processos e expedientes; 

 

Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

 

Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

 

Organizar e manter o arquivo da comissão; 

 

Preparar a correspondência; 

 

Realizar  outras  funções  determinadas  pelo  presidente  relacionadas  ao serviço de secretaria. 

 

CAPÍTULO VII 

 



 

 

   399 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE CCIH 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Art. 23o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros executores e 

consultores da CCIH, em conjunto com o presidente da mesma e o diretor técnico da instituição. 

 

Art.  24o.  Este  regimento  poderá  ser  alterado  por  eventuais  exigências  de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto; 

 

Art.  25o.  O  regimento  entrará  em  vigor  após  aprovação  da  Diretoria  da instituição. 

 

Trindade,..... de....... de...... 
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Responsável pela Instituição.                              Diretor Técnico 

 

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS: 

REGIMENTO 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
 

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS Data:  REG. 

1. OBJETIVO 

Regulamentar a atividade da Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital de Urgências de 

Trindade “Walda Ferreira dos Santos”. 

2. REFERÊNCIA 

Portaria MS/GM nº 1405, de 29 de junho de 2006, que instituiu a rede Nacional de Serviços de 

Verificação de Óbito e Esclarecimentos da Causa Mortis. 

Resolução CREMESP nº 114, de 1 março de 2005, que torna obrigatória a Comissão de Revisão 

de Óbitos nos Hospitais do Estado de São Paulo.  

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Não se aplica  Membros da Comissão de Revisão de Óbitos 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica 

6. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 

7. DESCRIÇÃO DO REGIMENTO 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1 - A Comissão de Revisão de Óbitos hospital possui atuação técnico-científica, sigilosa, não 

podendo ser coercitiva ou punitiva. 
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Parágrafo único. As diretrizes para as ações investigatórias e educativas serão definidas nas 

reuniões da Comissão e desencadeadas pelo presidente. 

CAPÍTULO II – DAS FINALIDADES 

Art. 2 - São finalidades da Comissão de Revisão de Óbitos:  

I. Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como a 

qualidade de informações dos atestados de óbitos;  

II. Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição 

(Diretoria Geral).  

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4 – A Comissão será nomeada e composta por membros do quadro funcional do hospital, 

em portaria da Diretoria Geral: 

I. Representante do Corpo Clínico;  

II. Coordenador do Núcleo de Segurança e Qualidade; 

III. Responsável Técnico do Hospital; 

IV. Responsável Técnico do Serviço de Enfermagem; 

V – Representando da equipe Multiprofissional. 

§ 1º A composição mínima desta Comissão deverá ser de dois membros médicos, um 

enfermeiro, um assistente social ou um psicólogo, podendo ser superior a isso de acordo com a 

necessidade, e com preferência para profissionais com dedicação exclusiva. 

§ 2º Na impossibilidade de participação do Responsável Técnico na Comissão, estes poderão 

indicar seus representantes.  

§ 3º A Comissão poderá convidar outros profissionais para participar de suas reuniões, quando 

julgar necessário.  

CAPÍTULO V – DO MANDATO 

Art. 5 - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 

Diretoria Geral e Diretoria Técnica. Em casos de substituição dos membros da Comissão, os 

nomes deverão ser encaminhados a Diretoria Geral para alteração da portaria de nomeação.  

CAPÍTULO VI – DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
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Art. 6 - A Comissão de Avaliação de Óbitos deverá reunir-se pelo menos uma vez ao mês, com 

pauta, data, local e horário previamente definidos e comunicados.  

§ 1º Os membros da Comissão que deixarem de comparecer a três reuniões consecutivas ou a 

cinco intercaladas, no período de um ano, e que não apresentarem justificativa até o início da 

reunião, serão removidos da Comissão e será solicitada a chefia uma nova indicação;  

§ 2º No caso da saída de um membro da Comissão, o Presidente comunicará Diretoria Geral 

para indicar substitutos; 

§ 3º As reuniões da Comissão serão registradas em ata, que deverá ser arquivada, contendo 

data, horário, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões que 

foram deliberadas;  

§ 4º Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas de 

preenchimento e qualidade do atestado de óbito, será designado um relator, convidado, ou 

consultor, que deverá apresentar parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido.  

Art. 5 - Quando ausente o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário conduzirá a reunião com 

a presença mínima de um membro médico.  

Art. 8 -  As decisões da Comissão serão tomadas por meio de votação aberta e justificadas por 

voto da maioria simples dos membros presentes.  

Art. 9 -  Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros;  

Art. 10 -  Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes.  

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-

Presidente, na ausência do presidente, ou pela maioria dos membros;  

Art. 11 -  Após a reunião, uma cópia da ata, devidamente assinada, deve ser entregue a Diretoria 

Geral, que procederá o arquivamento. 

Art. 12 - Os instrumentos utilizados pela Comissão para a avaliação serão escolhidos/elaborados 

de acordo com os dados mínimos exigidos pela legislação. 

CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 13 - As deliberações da Comissão, visando à correção ou reparação de distorções e 
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irregularidades verificadas nas análises dos óbitos e no preenchimento das Declarações de 

Óbitos - DOs -, devem ser encaminhadas à Diretoria Geral e/ou Comissão de Ética Médica para 

as providências subsequentes. 

Art. 14 - São atribuições dos membros da Comissão de Avaliação de Óbitos:  

I. Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados;  

II. Elaborar, conjuntamente com a Comissão de Revisão de Prontuários, normas para auditoria 

e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito;  

III. Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos;  

IV. Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos;  

V. Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes;  

VI. Criar, conjuntamente com a Comissão de Revisão de Prontuários, instruções necessárias para 

melhorar a qualidade das informações dos prontuários de óbito;  

VII. Zelar pelo sigilo ético das informações;  

VIII. Emitir parecer técnico ou relatório e/ou relatório estatístico, quando solicitado pela 

Comissão de Ética Médica ou outro serviço interessado, desde que observadas as normas de 

sigilo ético das informações;  

IX. Assessorar a diretoria do hospital em assuntos de sua competência;  

X. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade com 

atuação de educação permanente;  

XI. Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar conhecimentos 

relevantes à Instituição.  

Art. 15 - São atribuições do Presidente da Comissão e do Vice-presidente, na ausência do 

presidente:  

I. Convocar e presidir as reuniões;  

II. Indicar seu substituto;  

III. Representar a comissão junto à alta governança da Instituição, ou indicar seu representante;  

IV. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão, previamente aprovados pelos 

membros;  
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V. Fazer cumprir o regimento;  

VI. Ter o voto de qualidade nas decisões da comissão, além do seu voto.  

Art. 16 - São atribuições da secretária da Comissão:  

I. Organizar a ordem do dia;  

II. Receber e protocolar os processos e expedientes;  

III. Lavrar a ata das sessões/reuniões;  

IV. Convocar os membros da comissão para as reuniões ordinárias ou extraordinárias;  

V. Organizar e manter o arquivo da comissão;  

VI. Preparar a correspondência;  

VII. Realizar outras funções determinadas pelo presidente, relacionadas ao serviço;  

VIII. Solicitar ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) todos os prontuários que serão avaliados, 

assim como devolvê-los após o trabalho realizado.  

Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da Comissão, em conjunto com a 

Superintendência.  

Art. 18 - Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto.  

Art. 19 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não de aplica 

9. INDICADORES 

Avaliação de reuniões realizadas: Nº de reuniões realizadas/Nº de reuniões programadas. 

Avaliação de óbitos: Nº de prontuários de óbitos avaliados/Nº total de óbitos 

Avaliação de óbitos com documentação incompleta: Nº de prontuários de óbitos com 

documentação incompleta/Nº total de prontuários de óbitos avaliados. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 
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Não de aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN   

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades 
1° Bimestre 

2° 

Bimestre 

3° 

Bimestre 

4° 

Bimestre 

5° 

Bimestre 

6° 

Bimestre 

Eleição X      

Aprovação regimento Interno X      

a Comissão de Revisão de 

Óbitos: apos. Analisar os 

óbitos, os procedimentos e 

condutas profissionais 

realizadas, bem como a 

qualidade de informações 

dos atestados de óbitos;  

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Divulgar os resultados das 

revisoes realizadas 
 X X X X X 
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Avaliar projetos de 

melhorias; 
 X X X X X 

Oferta de cursos de extensão 

e educação continuada 
 X X X X X 

Relátorios/Ata X X X X X X 

 

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA: 

REGIMENTO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA Data:  REG. 

1. OBJETIVO 

Regulamentar a atividade da Comissão de Ética Médica do Hospital de Urgências de Trindade 

“Walda Ferreira dos Santos”. 

2. REFERÊNCIA 

Conselho Federal de Medicina – CFM. Resolução 2.152/2016. Publicada DOU de 10 de novembro 

de 2016, Seção 1, p.566.  

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Corpo clínico HUTRIN Membros da Comissão de Ética Médica 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica 

6. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 

7. DESCRIÇÃO DO REGIMENTO 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1º Todos os estabelecimentos de assistência à saúde e outras pessoas jurídicas sob 
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cuja égide se exerça a Medicina, em todo o território nacional, devem possuir Comissão de 

Ética Médica, devidamente registrada nos Conselhos Regionais de Medicina, formada por 

médicos eleitos, integrantes do corpo clínico. 

Art. 2º As Comissões de Ética Médica são órgãos de apoio aos trabalhos dos Conselhos 

Regionais de Medicina dentro das instituições de assistência à saúde, possuindo funções 

investigatórias, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina. 

§ 1º. As Comissões de Ética Médica devem possuir autonomia em relação à atividade 

administrativa e diretiva da instituição onde atua, cabendo ao diretor técnico prover as 

condições de seu funcionamento, tempo suficiente e materialidade necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

§ 2º. Os atos da Comissão de Ética Médica são restritos ao corpo clínico da instituição a 

qual está vinculado o seu registro. 

§ 3º. As Comissões de Ética Médica são subordinadas e vinculadas aos respectivos 

Conselhos Regionais de Medicina. 

Capítulo II 

Da Composição, Organização e Estrutura das Comissões de Ética Médica 

Art. 3º As Comissões de Ética Médica serão instaladas nas instituições mediante aos 

seguintes critérios de proporcionalidade: 

a) Nas instituições com até 30 médicos não haverá a obrigatoriedade de constituição de 

Comissão de Ética Médica, cabendo ao diretor clínico, se houver, ou ao diretor técnico, 

encaminhar as demandas éticas ao Conselho Regional de Medicina de Goiás; 

b) Na instituição que possuir de 31 (trinta e um) a 999 (novecentos e noventa e nove) médicos, 

a Comissão de Ética Médica deverá ser composta por no mínimo 3 (três) membros 

efetivos e igual número de suplentes; 

c) Na instituição que possuir um número igual ou superior a 1.000 (mil) médicos, a Comissão de 

Ética deverá ser composta por no mínimo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de 
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suplentes. 

§ 1º. No âmbito das instituições de saúde que contarem com menos de 30 (trinta) médicos, a 

composição de Comissão de Ética Médica é facultativa e deverá ser aprovada pelo Conselho 

Regional de Medicina de Goiás. 

§ 2º. As instituições de saúde vinculadas a uma mesma entidade mantenedora com o mesmo 

corpo clínico, ou ao mesmo órgão de saúde pública, poderão constituir uma única 

Comissão de Ética Médica representativa do conjunto das referidas unidades, obedecendose as 

disposições acima quanto à proporcionalidade e garantindo-se a ampla participação 

do conjunto de médicos que compõem os respectivos corpos clínicos. 

Art. 4º As Comissões de Ética Médica serão compostas por 1 (um) Presidente, 1 (um) 

Secretário e demais membros efetivos e suplentes. 

Parágrafo único. O Presidente e o Secretário serão eleitos dentre os membros efetivos, na 

primeira reunião da Comissão. 

Capítulo III 

Das Competências 

Seção I 

Da Competência das Comissões de Ética Médica 

Art. 5º Compete às Comissões de Ética Médica, no âmbito da instituição a que se encontra 

vinculada: 

a) Fiscalizar o exercício da atividade médica, atentando para que as condições de trabalho 

do médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos 

pacientes, estejam de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão; 

b) Instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia formal ou de ofício; 

c) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina de Goiás na tarefa de educar, discutir, 

divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética médica; 

d) Atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição onde funciona quanto 

às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético; 
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e) Orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões referentes à Ética Médica; 

f) Atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina; 

g) Promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na atividade regular do 

corpo clínico da instituição de saúde; 

Seção II 

Das Competências do Presidente e do Secretário 

Art. 6º Compete ao Presidente da Comissão de Ética Médica: 

a) Representar a Comissão de Ética Médica para todos os fins; 

b) Comunicar ao Conselho Regional de Medicina de Goiás da respectiva jurisdição quaisquer 

indícios de infração aos dispositivos éticos vigentes, eventual exercício ilegal da medicina ou 

irregularidades que impliquem em cerceio à atividade médica no âmbito da instituição a qual se 

encontra vinculada; 

c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética Médica; 

d) Convocar o secretário para substituí-lo em seus impedimentos ocasionais; 

e) Convocar os membros suplentes para auxiliar nos trabalhos da Comissão de Ética 

Médica, sempre que necessário; 

f) Nomear os membros encarregados para instruir as apurações internas instauradas 

Parágrafo único. O presidente deverá ser membro efetivo da Comissão de Ética Médica. 

Art. 7º Compete ao Secretário da Comissão de Ética Médica: 

a) Substituir o presidente em seus impedimentos ou ausências; 

b) Secretariar as reuniões da Comissão de Ética Médica; 

c) Lavrar atas, editais, cartas, ofícios e demais documentos relativos aos atos da Comissão 

de Ética Médica, mantendo arquivo próprio; 

d) Abrir e manter sob sua guarda livro de registros da Comissão de Ética Médica, onde 

deverão constar os atos e os trabalhos realizados, de forma breve, para fins de fiscalização. 

Art. 8º Compete aos membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética Médica: 
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a) Eleger o presidente e o secretário; 

b) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo sugestões e assuntos a 

serem discutidos e, quando efetivos ou suplentes convocados, votar nas matérias em 

apreciação; 

c) Instruir as apurações internas, quando designados pelo presidente; 

d) Participar ativamente das atividades da Comissão de Ética Médica, descritas no artigo 5º 

desta Resolução. 

Capítulo IV 

Das Eleições 

Seção I 

Das Regras Gerais das Eleições 

Art. 9º A escolha dos membros das Comissões de Ética Médica será feita mediante processo 

eleitoral através de voto direito e secreto, não sendo permitido o uso de procuração, dela 

participando os médicos que compõem o corpo clínico do estabelecimento, conforme previsto 

no regimento interno. 

Art. 10. Não poderão integrar as Comissões de Ética Médica os médicos que exercerem cargos 

de direção técnica, clínica ou administrativa da instituição e os que não estejam 

quites com o Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Parágrafo único. Quando investidos nas funções de direção durante o curso de seu 

mandato, o médico deverá se afastar dos trabalhos da Comissão de Ética Médica, enquanto 

perdurar o impedimento. 

Art. 11. São inelegíveis para as Comissões de Ética Médica os médicos que não estiverem 

quites com o Conselho Regional de Medicina de Goiás, bem como os que tiverem sido apenados 

eticamente nos últimos 8 (oito) anos, com decisão transitada em julgado no âmbito 

administrativo, ou que estejam afastados cautelarmente pelo CRM. 

Parágrafo único. Considerando a existência de penas privadas, os Conselhos Regionais de 

Medicina deverão apenas certificar a condição de elegível ou inelegível dos candidatos, de 
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acordo com seus antecedentes ético-profissionais. 

Art. 12. O mandato das Comissões de Ética Médica será de no mínimo 12 (doze) e no 

máximo de 30 (trinta) meses, a critério de cada instituição, contido no Regimento Interno. 

Parágrafo único. As eleições deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias antes do término 

do mandato. 

Seção II 

Do Processo Eleitoral 

Art. 13. O diretor clínico da instituição designará uma comissão eleitoral com a competência 

de organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do 

Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Parágrafo único. Os integrantes da comissão eleitoral e membros de cargos diretivos da 

instituição não podem ser candidatos à Comissão de Ética Médica. 

Art. 14. A comissão eleitoral convocará a eleição, por intermédio de edital a ser divulgado na 

instituição de saúde, 30 (trinta) dias antes da data fixada para a eleição e validará e 

publicará a lista dos votantes do corpo clínico. 

Parágrafo único. O edital deverá conter as informações necessárias ao desenvolvimento do 

processo eleitoral, com as regras específicas a serem observadas durante o pleito. 

Art. 15. A candidatura deverá ser formalizada perante a comissão eleitoral, com a antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição, por intermédio de chapas, de acordo com a regra 

de proporcionalidade prevista no artigo 3º desta Resolução. 

§ 1º. No momento da inscrição, a chapa designará um representante para acompanhar os 

trabalhos da comissão eleitoral e fiscalizar o processo de eleição. 

§ 2º. O requerimento de inscrição deverá ser subscrito por todos os candidatos que 

compõem a chapa. 

Art. 16. A comissão eleitoral divulgará, no âmbito da instituição de saúde, as chapas 

inscritas, de acordo com o número de registro, durante o período mínimo de uma semana. 
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Art. 17. A comissão eleitoral procederá à apuração dos votos imediatamente após o 

encerramento da votação, podendo ser acompanhada pelo representante das chapas e 

demais interessados, a critério da comissão eleitoral. 

Parágrafo único. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos 

apurados. 

Art. 18. O resultado da eleição será lavrado em ata pela comissão eleitoral, que deverá ser 

encaminhada ao Conselho Regional de Medicina de Goiás para homologação e registro. 

Art. 19. Os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, por escrito, dentro 

de, no máximo de 2 (dois) dias após a ocorrência do fato, encaminhados em primeira 

instância à comissão eleitoral e, em segunda instância, ao Conselho Regional de Medicina de 

Goiás da respectiva jurisdição. 

Art. 20. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão empossados pelo 

Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Parágrafo único. O Conselho Regional de Medicina de Goiás emitirá certificado de eleição, com 

a composição da Comissão de Ética Médica, que deverá ser afixado na instituição de saúde, em 

local visível ao público. 

Art. 21. Nos casos de afastamento definitivo ou temporário de um de seus membros efetivos, o 

presidente da Comissão de Ética Médica procederá à convocação do suplente, 

pelo tempo que perdurar o afastamento, devendo comunicar imediatamente ao Conselho 

Regional de Medicina da jurisdição. 

§ 1º. Se o membro da Comissão de Ética Médica deixar de fazer parte do corpo clínico do 

estabelecimento de saúde respectivo, o seu mandato cessará automaticamente, cabendo ao 

presidente comunicar imediatamente ao respectivo Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

§ 2º. Sobrevindo condenação ético-profissional transitada em julgado no âmbito administrativo 

contra qualquer membro da Comissão de Ética Médica, este deverá imediatamente ser afastado 

pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Art. 22. Nos casos de vacância do cargo de presidente ou de secretário, far-se-á nova escolha, 
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dentre os membros efetivos, para o cumprimento do restante do mandato. 

Parágrafo único. Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos cargos da Comissão de 

Ética Médica será convocada nova eleição para preenchimento dos cargos vagos até que a 

nova eleição oficial seja realizada, que poderá ser por candidatura individual. 

Capítulo V 

Do Funcionamento da Comissão de Ética Médica 

Seção I 

Das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

Art. 23. A Comissão de Ética Médica se reunirá ordinariamente bimestralmente, e, 

extraordinariamente, quantas vezes necessárias para o bom andamento dos trabalhos. 

Parágrafo único. O calendário de reuniões deverá ser afixado em local de acesso aos médicos do 

corpo clínico. 

Art. 24. Os atos administrativos da Comissão de Ética Médica terão caráter sigiloso, exceto 

quando se tratar de atividade didático-pedagógica no âmbito da instituição de saúde. 

Art. 25. As deliberações da Comissão de Ética Médica dar-se-ão por maioria simples, sendo 

prerrogativa do presidente o voto qualificado em caso de empate. 

Seção II 

Da Apuração Interna 

Art. 26. A apuração interna será instaurada mediante: 

a) Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada; 

b) Ex officio, por intermédio de despacho do presidente da Comissão de Ética Médica; 

Parágrafo único. Instaurada a apuração, o presidente da Comissão de Ética Médica deverá 

informar imediatamente ao respectivo Conselho Regional de Medicina de Goiás para protocolo 

e acompanhamento dos trabalhos. 

Art. 27. As apurações internas deverão ser realizadas pelo membro da Comissão designado, sem 

excesso de formalismo, tendo por objetivo a apuração dos fatos no local em 
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que ocorreram. 

Art. 28. Instaurada a apuração interna, os envolvidos serão informados dos fatos e, se for o 

caso, convocados mediante ofício para prestar esclarecimentos em audiência ou por escrito, 

no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do comprovante de recebimento. 

Parágrafo único. A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética Médica, por se tratar 

de procedimento sumário de esclarecimento, não está sujeita às regras do contraditório e da 

ampla defesa. 

Art. 29. A apuração interna deverá ter a forma de autos judiciais, com as folhas devidamente 

numeradas e rubricadas, ordenadas cronologicamente. 

Parágrafo único. O acesso aos autos é permitido apenas às partes, aos membros da Comissão 

de Ética Médica e ao Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Art. 30. Encerrada a apuração dos fatos, será lavrado termo de encerramento dos trabalhos 

e serão encaminhados os autos ao presidente da Comissão de Ética Médica, que poderá 

suInstitutO INSTITUTO CEM o seu arquivamento ou encaminhá-los ao Conselho Regional de 

Medicina de Goiás. 

Parágrafo único. O presidente da Comissão de Ética Médica poderá colocar os autos para 

apreciação dos demais membros que, em votação simples, poderão deliberar pela realização de 

novos atos instrutórios. 

Art. 31. Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos 

prontuários, das fichas clínicas, das ordens de serviço e outros que possam ser úteis ao deslinde 

dos fatos, deverão ser encartados aos autos de apuração, quando do seu envio ao 

respectivo Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Art. 32. Se houver denúncia envolvendo algum membro da Comissão de Ética Médica, este 

deverá abster-se de atuar na apuração dos fatos denunciados, devendo o presidente da 

comissão remeter os autos diretamente ao Conselho Regional de Medicina de Goiás para as 

providências cabíveis. 

Art. 33. A Comissão de Ética Médica não poderá emitir nenhum juízo de valor a respeito dos 
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fatos que apurar. 

§ 1º. O Conselho Regional de Medicina de Goiás não está subordinado a nenhum ato da 

Comissão de Ética Médica, podendo refazê-los, reformá-los ou anulá-los se necessário à 

apuração dos fatos, nos termos da Lei. 

§ 2º. A atuação da Comissão de Ética Médica é de extrema valia à apuração das infrações 

éticas, não significando, entretanto, qualquer derrogação, sub-rogação ou delegação das 

funções legais dos Conselhos Regionais de Medicina. 

Capítulo VI 

Das disposições finais 

Art. 34. Os médicos envolvidos nos fatos a serem apurados, convocados nas apurações 

internas que deliberadamente se recusarem a prestar esclarecimentos à Comissão de Ética 

Médica, ficarão sujeitos a procedimento administrativo no âmbito do respectivo Conselho 

Regional de Medicina, conforme preconiza o art. 17 do Código de Ética Médica. 

Art. 35. As normas referentes às eleições e mandatos das Comissões de Ética Médica 

somente produzirão seus efeitos a partir das próximas eleições, na forma do artigo 7º desta 

Resolução. 

Parágrafo único. As demais regras entram em vigor em caráter imediato, principalmente no 

que se refere à tramitação das apurações internas. 

Art. 36. Os Conselhos Regionais de Medicina deverão fornecer todo o apoio necessário às 

Comissões de Ética Médica, tanto estimulando a participação do corpo clínico no processo 

eleitoral, quanto no respaldo à sua autonomia perante a instituição de saúde a qual se 

encontra vinculada. 

Art. 37. O presidente da Comissão de Ética Médica deverá fornecer ao Conselho Regional 

de Medicina relatório sobre as atividades realizadas, a cada 6 (seis) meses ou quando 

solicitado. 

Art. 38. Os casos omissos serão decididos pelo respectivo Conselho Regional de Medicina de 
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Goiás. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não de aplica 

9. INDICADORES 

Não de aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não de aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN   

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades 
1° Bimestre 

2° 

Bimestre 

3° 

Bimestre 

4° 

Bimestre 

5° 

Bimestre 

6° 

Bimestre 

Eleição X      

Aprovação regimento Interno X      
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a Comissão de Ética Médica, 

deverá submeter para 

registro nos Conselhos 

Regionais de Medicina. 

 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Executar as funções 

investigatórias, educativas e 

fiscalizadoras do 

desempenho ético da 

medicina. 

 X X X X X 

Divulgar os resultados das 

investigações realizadas 
 X X X X X 

Avaliar projetos de 

melhorias; 
 X X X X X 

Oferta de cursos de extensão 

e educação continuada 
 X X X X X 

Relátorios/Ata X X X X X X 

 

COMISSÃO DE ÉTICA ENFERMAGEM: 

REGIMENTO 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

COMISSÃO DE ÉTICA DE 

ENFERMAGEM 
Data:  REG. 

1. OBJETIVO 

Regulamentar a atividade da Comissão de Ética Enfermagem do HUTRIN - Hospital de Urgências 

de Trindade “Walda Ferreira dos Santos”. 

2. REFERÊNCIA 

Conselho Federal de Enfermagem– COFEN. Resolução 172/1994. Normatiza a criação de 

Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde.  
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Decisão nº 469 de 23 de dezembro de 2014. Regulamenta a instituição das Comissões de Ética 

de Enfermagem nas instituições de saúde e dá outras providências. 

3. APLICABILIDADE     4. RESPONSABILIDADES 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do HUTRIN Membros da Comissão de Ética de 

Enfermagem 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica 

6. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 

7. DESCRIÇÃO DO REGIMENTO 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

Art. 1 - A Comissão de Ética de Enfermagem/CEEnf do Serviço de Enfermagem do hospital, é um 

órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, de caráter 

permanente, com funções educativas, consultivas e fiscalizadora do exercício profissional e ético 

de Enfermagem e estabelecer os limites de suas competências. 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS E FUNÇÕES 

Art. 2 - As CEEnf tem como objetivos:  

I - Zelar pela conduta ética dos profissionais de enfermagem na instituição;  

II - Zelar pelo bem estar do ser humano;  

III-Orientar aos profissionais de enfermagem em um processo educativo reflexivo permanente; 

IV-Prevenir infrações éticas;  

V-Investigar infrações éticas por meio de sindicâncias.  

Art. 3 - São funções da CEEnf:  

I-EDUCATIVA:  

a) Valorizar o desenvolvimento moral e ético da enfermagem;  

b) Promover estudos sobre a Legislação de Enfermagem, com ênfase no Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem;  



 

 

   419 

c) Divulgar entre os profissionais de Enfermagem da instituição as Resoluções, Decisões, Normas 

e recomendações emanadas do Cofen, Coren-GO e da Comissão de Ética de Enfermagem 

(CEEnf);  

d) Sanar dúvidas dos profissionais de Enfermagem, orientando-os quanto aos preceitos legais 

dos deveres e direitos da Enfermagem; 

e) Promover a atualização dos conhecimentos de Enfermagem, por meio da educação 

permanente. 

II-FISCALIZADORA:  

a) Supervisionar o exercício ético do profissional de Enfermagem na instituição;  

b) Verificar a observância aos princípios que regulamentam os preceitos legais dos deveres e 

direitos da Enfermagem; 

c) Acompanhar a qualidade do atendimento de enfermagem dispensado aos pacientes;  

d) Acompanhar e colaborar com o Coren-GO na verificação das condições técnicas de 

funcionamento do estabelecimento de saúde e sua compatibilidade com o adequado 

desenvolvimento técnico e moral da Enfermagem; 

e) Verificar e acompanhar a atualização do cadastramento do pessoal de Enfermagem que 

trabalha na Instituição, comunicando ao Coren-GO as irregularidades e ilegalidades cadastrais 

não corrigidas dentro dos prazos exigidos; 

f) Comunicar ao Coren-Go fatos de maior gravidade ou que tenham acarretado danos a 

terceiros. 

III-SINDICÂNCIA:  

a) Instaurar sindicância, em caso de suspeita de infração ética por profissional da enfermagem; 

b) Encaminhar relatório conclusivo da sindicância ao plenário do conselho regional para 

homologação ou análise de admissibilidade para instauração de processo ético disciplinar. 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA CEENF 

Art. 4 – Compete aos Membros Efetivos da CEEnf:  

I - Comparecer às reuniões da CEEnf;  

II-Garantir a presença do suplente quando impedido de comparecer à reunião;  
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III-Organizar a programação anual das atividades a serem desenvolvidas pela CEEnf;  

IV-Participar das discussões de assuntos constantes de pauta das reuniões;  

V-Participar da votação das decisões da CEEnf;  

VI-Emitir pareceres, quando designado pelo Presidente, em assuntos da CEEnf;  

VII-Realizar sindicâncias e demais tarefas quando designados pelo Presidente;  

VIII-Levar à apreciação da CEEnf assuntos de interesse que tomar ciência;  

IX-Encaminhar ao(a) Coren-Go, as informações sobre as tarefas realizadas na forma de 

pareceres, relatórios, ou informes.  

X-Cumprir e fazer cumprir as disposições desta Decisão e as demais normas relativas ao exercício 

ético-profissional.  

Art. 5 – São atribuições e competência do(a) Presidente:  

I-Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CEEnf por meio de instrumento formal;  

II-Presidir as reuniões;  

III- Indicar ao Secretário a pauta das reuniões;  

IV-Distribuir a realização de sindicâncias e demais tarefas aos membros efetivos e suplentes; V-

Encaminhar para votação os assuntos de interesse da CEEnf;  

VI-Analisar e aprovar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o ano;  

VII-Analisar e aprovar os relatórios mensais e o relatório anual das atividades desenvolvidas;  

VIII-Encaminhar ao Coren-GO, relatório anual das atividades desenvolvidas;  

IX-Solicitar às CEEnfs de outras instituições a providência que julgar necessária para o 

esclarecimento de problemas éticos de sua própria Instituição;  

X-Atender pedidos de contribuição sobre questões éticas e atender as providências que forem 

de sua competência, quando solicitado pelos profissionais da instituição, por outra CEEnf e pelo 

Coren-GO;  

XI- Articular-se com a Direção da sua instituição;  

XII- Contribuir com solicitações do Coren-GO. 

Art. 6 - São atribuições e competência do(a) Secretário(a):  
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I-Substituir o(a) Presidente em suas ausências e impedimentos, no caso de Secretário(a) 

Enfermeiro(a);  

II-Elaborar o cronograma das reuniões e atividades de educação continuada;  

III-Preparar a pauta das reuniões;  

IV-Redigir as atas das reuniões;  

V-Registrar em livro próprio as decisões da CEEnf e dar seu conhecimento à Gerência de 

Enfermagem para divulgação entre os profissionais de Enfermagem da Instituição;  

VI-Manter o acervo da CEEnf;  

VII-Auxiliar o presidente em suas atividades, sempre que solicitado.  

Art. 7 – Compete aos Membros Suplentes da CEEnf:  

I-Substituir os respectivos membros efetivos nos seus impedimentos;  

II-Participar das reuniões da CEEnf;  

III-Participar das atividades promovidas pela CEEnf;  

IV-Cumprir as disposições desta Decisão e as demais normas relativas ao exercício ético-

profissional. 

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8 - A CEEnf reuniões ordinárias mensais, dentro da carga horária de trabalho de seus 

membros, constando dia, hora e local de sua realização.  

§ 1° - Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias, quando o assunto justificar.  

§ 2° – As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo(a) Presidente ou pela maioria dos 

membros, em requerimento dirigido ao(a) Presidente.  

§ 3° A ausência não justificada a mais de 3 (três) reuniões consecutivas e/ou alternadas excluirá 

automaticamente o membro efetivo, sendo convocado o suplente correspondente.  

Art. 9 – A instituição deverá disponibilizar um local para sediar as reuniões da CEEnf e arquivar 

seus documentos.  

Art. 10 - A CEEnf deverá enviar relatório anual de suas atividades ao Coren-Go até o final da 

segunda quinzena do mês de janeiro de cada ano.  



 

 

   422 

Art. 11 - As reuniões da CEEnf somente serão realizadas, e suas Decisões consideradas regulares, 

quando estiver presente a maioria de seus membros efetivos.  

Art. 12 - Será obrigatoriamente lavrada ata das reuniões, em livro próprio para este fim, com 

termo de abertura e chancelamento pelo(a) Secretário(a) da Comissão de Ética de Enfermagem.  

Art. 13 - As recomendações adotadas pelos membros da CEEnf, em suas reuniões, receberão o 

nome de recomendações.  

Art. 14 - As recomendações da CEEnf serão encaminhadas ao Coren-GO, que apreciará e 

submeterá à aprovação da Diretoria ou do Plenário do Coren-GO;  

§ 1 - As recomendações da CEEnf serão escritas em papel timbrado da Instituição;  

Art. 15 - A Comissão de Ética de Enfermagem se fará representar, pelo menos, por um de seus 

membros nas convocações feitas pelo Coren-GO. 

CAPÍTULO V – DA DENÚNCIA E SINDICÂNCIA 

Art. 16 – A denúncia surge de um fato irregular ocorrido na instituição, praticado por profissional 

de enfermagem, envolvendo pacientes, seus familiares, acompanhantes ou outros profissionais 

que trabalham na instituição.  

§1 - A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha presenciado o ocorrido.  

§ 2 - A ocorrência pode ser de natureza ética ou ético-administrativa sendo que esta última fere 

tanto o Código de Ética da Profissão como os documentos regulamentadores da instituição e 

deverá ser analisada nas instâncias competentes, conforme o caso. 

Art. 17  – A Sindicância é um procedimento sumário que visa colher informações sobre notícias 

de supostas infrações éticas ou disciplinares, devendo ser conduzida em sigilo.  

Art. 18 - As sindicâncias instauradas pela CEEnf obedecerão aos preceitos contidos nesta Decisão 

e deverá transcorrer em caráter sigiloso.  

Art. 19 - A CEEnf da instituição deverá se reunir para analisar a denúncia e avaliar se tem 

fundamento de natureza ética. O ato, caracterizado como de natureza ética, será submetido ao 

processo de sindicância. Para instauração da sindicância é necessário:  

I - Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada; 

II - Denúncia por escrito do Responsável Técnico de Enfermagem;  
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III - Deliberação da própria CEEnf, caso haja supostas irregularidades éticodisciplinares 

praticadas durante o exercício profissional;  

IV - Determinação do Coren-GO. Parágrafo Único: As denúncias anônimas, deverão ser 

encaminhadas diretamente ao Coren-GO, para as providências cabíveis.  

Art. 20 - O Presidente da CEEnf designará um ou dois membros da Comissão para realizar as 

audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão.  

Art. 21 - Aberta a sindicância, a CEEnf notificará o(s) profissional(ais) envolvido(s) e o(s) 

convocará para prestar seu(s) depoimento(s) ou, se for o caso, solicitará manifestação por 

escrito com prazo de 7 (sete) dias úteis a partir do recebimento do aviso.  

§1 - As notificações poderão ser feitas por escrito com AR, em endereço pessoal do profissional, 

ou mesmo pelos membros da CEEnf diretamente ao(s) profissional(ais) envolvido(s), de modo 

reservado, preservando-lhe(s) o direito à privacidade.  

§2 - O descumprimento das convocações e demais solicitações da CEEnf, nos casos em que 

forem justificados, deverão ser encaminhados ao Coren-GO para análise.  

§3 – Encaminhar ao Coren-GO, as ocorrências em que o profissional de enfermagem não atender 

as convocações ou solicitações da CEEnf.  

Art. 22 - Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos prontuários, 

livros de registros administrativos utilizados exclusivamente pela Enfermagem, ou outros que 

possam auxiliar na elucidação dos fatos, deverão ser mantidos junto à sindicância.  

Parágrafo Único: O acesso a estes documentos e aos autos é facultado somente às partes e à 

CEEnf, preservando assim o sigilo. 

Art. 23 - A Ceenf deverá reunir-se para analisar os fatos a luz do material coletado.  

§1° - Quando o fato for qualificado como de menor gravidade a Ceenf tentará promover a 

conciliação entre as partes envolvidas e realizará orientações e ações educativas de acordo com 

o caso;  

§2° - Todos os casos são passíveis de conciliação à exceção daqueles que tenham resultado em 

óbito; §3° - Ocorrendo a conciliação, a CEEnf lavrará tal fato em ata específica, dará ciência do 

fato ao Enfermeiro RT da instituição e encaminhará Relatório Final à Presidência do Coren-GO 

para homologação;.  
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§4° - Não havendo a conciliação, o Processo de Sindicância seguirá seu trâmite normal;  

Art. 24 – Ao final de todos os Processos de Sindicância, deverá ser elaborado o Relatório Final, 

no qual se limitará à narrativa dos trabalhos de apuração, sem formular juízo de valor.  

Paragrafo único - Nos casos em que não houver conciliação, ou em casos qualificados como 

gravíssimos, a Ceenf dará ciência ao Enfermeiro Responsável Técnico e encaminhará o Relatório 

Final à Presidência do Coren-GO para as providências cabíveis.  

Art. 25 - Quando, ao final dos trabalhos de sindicância, a ocorrência for identificada como de 

natureza meramente administrativa a CEEnf encaminhará os laudos da sindicância ao 

Enfermeiro RT da instituição para as providências cabíveis.  

Art. 26 - Ocorrendo denúncia envolvendo um membro da CEEnf, o mesmo deverá ser afastado 

da Comissão, enquanto perdurar a sindicância. 

CAPÍTULO VI – DAS ELEIÇÕES 

Art. 27 - Os procedimentos para a instauração das Comissões de Ética de Enfermagem (CEEnf) 

nas instituições deverão ser iniciados após manifestação expressa do responsável pelas equipes 

de enfermagem da instituição e devidamente encaminhada ao Coren-GO; Parágrafo Único: Já 

existindo CEEnf na instituição, compete ao Presidente desta comissão no prazo de 30 dias antes 

do término do seu mandato encaminhar o documento previsto no caput deste artigo.  

Art. 28 - O Coren-GO expedirá edital número 01 informando a todos os profissionais que será 

instituída a CEEnf, concedendo o prazo de 15 dias úteis para os interessados providenciarem as 

inscrição de suas chapas.  

§ 1° - Decorrido o prazo para apresentação de chapas, e não havendo inscrições, a Comissão 

será formada por indicação do responsável pela equipe de Enfermagem da Instituição, 

observados os critérios de regularidade e impedimentos do profissional previstos nesta decisão.  

§ 2° - Em caso de inscrição de chapa única, ficará a critério da instituição a realização dos 

procedimentos de votação.  

§ 3° - Havendo a inscrição de mais de uma chapa será expedido pelo Coren-GO o Edital número 

02 no qual constará o nome dos candidatos de cada chapa por ordem alfabética e a data das 

eleições.  

Art. 29 - Após a publicação do Edital número 02 nas dependências da instituição será concedido 

o prazo de 03 dias úteis para qualquer profissional de enfermagem opor os impedimentos e 



 

 

   425 

impugnações justificadamente referentes aos nomes dos candidatos juntando provas de suas 

alegações.  

§ 1º - Nos casos em que não houver inscrições de chapas ou somente de uma chapa o Coren-

GO providenciará a publicação dos nomes dos membros da CEEnf na instituição e concederá o 

prazo de 03 dias úteis para qualquer profissional de enfermagem opor os impedimentos e 

impugnações justificadamente referentes aos nomes dos profissionais juntando provas de suas 

alegações.  

a) Não havendo impugnações ou manifestações contrarias o Coren-GO homologará os 

nomes e chapa e providenciará os procedimentos para empossar os profissionais.  

§ 2° - Quando houver mais de uma chapa inscrita as impugnações ou impedimentos suscitados 

serão julgados pela Comissão Eleitoral no prazo de 5 dias úteis .  

§3º - As impugnações ou impedimentos suscitados referentes aos nomes de profissionais, nos 

casos de chapa única ou de indicação pela gerência de enfermagem serão julgados pela Câmara 

Técnica de Instrumentalização das Comissões de Éticas Institucionais – CTI CEEnf no prazo de 05 

dias úteis.  

§4º Das decisões da comissão eleitoral ou CTI CEEnf cabem recursos administrativos ao plenário 

do conselho regional.  

Art. 30 - As CEEnf serão instaladas na sede dos estabelecimentos de saúde, obedecendo aos 

seguintes critérios de proporcionalidade. 

 I – Nas instituições que tiverem cem (100) profissionais de enfermagem ou mais, a comissão 

será constituída por nove (09) profissionais, sendo quatro (04) enfermeiros efetivos e um (01) 

suplente da respectiva categoria, e três (03) técnicos ou auxiliares de enfermagem efetivos e um 

(01) suplente.  

II - Nas instituições que tiverem entre cinquenta (50) a noventa e nove (99) profissionais de 

enfermagem, a comissão será constituída por sete (07) profissionais, três (03) enfermeiros 

efetivos e um (01) suplente da respectiva categoria, e dois (02) técnicos ou auxiliares de 

enfermagem efetivos e um (01) suplente.  

III - Nas instituições que tiverem menos de cinquenta (50) profissionais de enfermagem, a 

comissão será constituída por cinco (05) profissionais, sendo dois (02) enfermeiros efetivos e 

um (01) suplente da respectiva categoria, e um (01) técnico ou auxiliar de enfermagem efetivo 
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e um (1) suplente.  

Art. 31 - O mandato dos membros da CEEnf é de relevância para a enfermagem e terá a duração 

de três (03) anos admitida uma reeleição de seus membros.  

Art. 32 - Os membros da CEEnf empossados iniciarão seus trabalhos com a escolha dos cargos 

de Presidente e Secretário e a elaboração do Regimento Interno da Comissão, dando ciência ao 

Coren-GO. Parágrafo Único: O cargo de Presidente da CEEnf será privativo de enfermeiros, 

conforme as atribuições previstas na Lei 7.498/86.  

Art. 33 - Em caso de ausência, impedimento ou vacância de cargo de membro efetivo, a 

Comissão efetivará o suplente para ocupar a vaga existente em caráter temporário ou definitivo 

respectivamente.  

DA COMISSÃO ELEITORAL  

Art. 34 - Para executar e fazer cumprir os atos necessários à realização das eleições em caso da 

existência de mais de uma chapa será constituído uma comissão eleitoral composta de no 

mínimo três profissionais de enfermagem da instituição em que ocorrerá as eleições.  

Art. 35 - Para o bom desempenho da comissão eleitoral o conselho regional de enfermagem irá 

disponibilizar os materiais e estrutura logística necessária para garantir a lisura e transparência 

do processo eleitoral.  

Art. 36 - Compete à comissão eleitoral organizar, supervisionar, decidir sobre registro e 

impugnações, instalar e fazer parte das mesas receptoras e apuradoras e encaminhar aos Coren 

as atas dos trabalhos eleitorais para homologação.  

Art. 37 - Não podem participar como membros da comissão eleitoral candidatos inscritos nas 

chapas concorrentes ou seus parentes em linha reta e colateral até o terceiro grau.  

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 38 - As inscrições deverão acorrer no prazo previsto no edital Nº 01, mediante simples 

requerimento em formulário próprio e assinado por todos os componentes da chapa conforme 

quantitativos explícitos no artigo 5º incisos I, II e III indicando:  

a) Nome completo;  

b) Categoria da inscrição e número do Coren;  

c) Endereço residencial;  



 

 

   427 

d) Número de telefone e e-mail;  

Art. 39 - O formulário de requerimento de inscrição deverá ser instruído com os seguintes 

documentos:  

a) Certidão de regularidade expedida pelo Conselho;  

b) Comprovantes de vínculo empregatício;  

c) Declaração da instituição que não respondeu ou responde processo administrativo disciplinar;  

DO REGISTRO DAS CHAPAS  

Art. 40 - Transcorridos os prazos para impugnações e julgamentos será publicado o Edital nº 03 

no placar da instituição e no site da autarquia contendo a decisão dos registros das chapas que 

serão numeradas por ordem cronológica de recebimento das inscrições.  

Art. 41 - O edital nº03 deverá conter os números das chapas e respectivos nomes dos 

candidatos, o dia, o local em que será instalada a mesa receptora e o horário de inicio e término 

da votação.  

DOS IMPEDIMENTOS  

Art. 42 - São impedimentos para compor chapas ou comissão eleitoral:  

a) Inscrição provisória ou temporária;  

b) Existência de débitos de anuidades com o conselho;  

c) Exercer cargo de supervisão ou chefia na instituição;  

d) Responder a processo administrativo disciplinar na instituição e ou ético disciplinar no 

Conselho. 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 43 - A CEEnf é autônoma em relação aos assuntos vinculados a condutas de caráter ético 

disciplinar dos profissionais de enfermagem da instituição.  

Art. 44 - A CEEnf poderá atuar juntamente à Diretoria e ao corpo de Enfermagem de sua 

Instituição, orientando e colaborando na prevenção de infrações éticas.  

Art. 45 - São prerrogativas da CEEnf:  

I - Participar das reuniões da instituição e contribuir nas decisões que dizem respeito aos 

profissionais de Enfermagem; 
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II - Apoiar as iniciativas que visem melhores condições da assistência de enfermagem e de 

segurança no trabalho.  

III - Recorrer ao Coren-GO, quando impedido de cumprir a presente Decisão; 

Art. 46 - Os membros da CEEnf receberão do Coren-GO, através da Câmara Técnica de 

Instrumentalização das Comissões de Ética- CTI CEEnf, desde que solicitado, as orientações 

necessários para o bom e fiel exercício de seu mandato.  

Art. 47 - Os casos duvidosos ou omissos relacionados com as Comissões de Ética de Enfermagem 

serão solucionados pelo plenário do Coren-GO.  

Art. 48 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não de aplica 

9. INDICADORES 

Não de aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não de aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN   

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 
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Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades 
1° Bimestre 

2° 

Bimestre 

3° 

Bimestre 

4° 

Bimestre 

5° 

Bimestre 

6° 

Bimestre 

Eleição X      

Aprovação regimento Interno X      

a Comissão de Ética 

enfermagem, deverá 

submeter para registro nos 

Conselhos Regionais de 

enfermagem. 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Executar as funções 

investigatórias, educativas e 

fiscalizadoras do 

desempenho ético da 

enfermagem seguindo os 

objetivos:  

I - Zelar pela conduta 

ética dos profissionais de 

enfermagem na 

instituição;  

II - Zelar pelo bem estar 

do ser humano;  

III-Orientar aos 

profissionais de 

enfermagem em um 

processo educativo 

reflexivo permanente; 

IV-Prevenir infrações 

éticas;  

V-Investigar infrações 

éticas por meio de 

sindicâncias.  

 X X X X X 
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Fiscalizar o exercício 

profissional e ético de 

Enfermagem e estabelecer 

os limites de suas 

competências. 

 X X X X X 

Divulgar os resultados das 

investigações realizadas 
 X X X X X 

Avaliar projetos de melhorias;  X X X X X 

Oferta de cursos de extensão 

e educação continuada 
 X X X X X 

Relátorios/Ata X X X X X X 

 

COMISSÃO DE FARMÁCIA:   

OUTRAS COMISSÕES:  

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS: 

REGIMENTO 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

COMISSÃO DE REVISÃO DE 

PRONTUÁRIOS 
Data:  REG. 

1. OBJETIVO 

Regulamentar a atividade da Comissão de Revisão de Prontuários do Hospital de Urgências de 

Trindade “Walda Ferreira dos Santos”. 

2. REFERÊNCIA 

Resolução Conselho Federal de Medicina nº 1638/2002, que define prontuário médico e torna 

obrigatória a criação de Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 

Portaria MS/GM nº 279, de 08 de outubro de 2010, que autoriza a publicação do Regimento 

Interno da Comissão de Revisão de Prontuários do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Resolução Conselho Federal nº 1.821/2007, que aprova as normas técnicas concernentes à 
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digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos 

prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 

identificada em saúde.  

3. APLICABILIDADE   4. RESPONSABILIDADES 

Não se aplica    Membros da Comissão de Revisão de Prontuários 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica 

6. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 

7. DESCRIÇÃO DO REGIMENTO 

CAPITULO I – DA FINALIDADE 

Art. 1 - Atender a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.638/2002, que define 

prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais 

e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 

paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 

comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência 

prestada ao indivíduo. 

§ 1. A Comissão de Revisão de Prontuários é um órgão de assessoria diretamente vinculado à 

Direção Geral do hospital, devendo manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e 

Revisão de Óbitos da unidade, com a qual deverá discutir os resultados das avaliações realizadas. 

§ 2. Os serviços prestados não serão remunerados, sendo considerado de relevante interesse 

público. 

CAPITULO II. DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2 - Essa comissão deverá ser composta de no mínimo dois membros médicos, um membro 

do Serviço de Arquivo Médico e um membro enfermeiro, que serão nomeados pelo Diretor 

Geral do hospital, cuja presidência deverá ser exercida, exclusivamente, por um médico. 

§1. A comissão deverá ser criada por designação da Direção do estabelecimento, devendo ser 

coordenada por um médico. 
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§2. A comissão definirá os cargos de presidente, vice-presidente e de secretário. 

CAPÍTULO III – DO MANDATO 

Art. 3 - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 

Diretoria Geral e Diretoria Técnica. Em casos de substituição dos membros da Comissão, os 

nomes deverão ser encaminhados a Diretoria Geral para alteração da portaria de nomeação.  

CAPITULO IV – DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 4 - A Comissão de Revisão de Prontuários deverá reunir-se pelo menos uma vez ao mês, 

com pauta, data, local e horário previamente definidos e comunicados.  

§ 1º Os membros da Comissão que deixarem de comparecer a três reuniões consecutivas ou a 

cinco intercaladas, no período de um ano, e que não apresentarem justificativa até o início da 

reunião, serão removidos da Comissão e será solicitada a chefia uma nova indicação;  

§ 2º No caso da saída de um membro da Comissão, o Presidente comunicará Diretoria Geral 

para indicar substitutos; 

§ 3º As reuniões da Comissão serão registradas em ata, que deverá ser arquivada, contendo 

data, horário, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões que 

foram deliberadas;  

Art. 5 - Quando ausente o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário conduzirá a reunião com 

a presença mínima de um membro médico.  

Art. 6 -  As decisões da Comissão serão tomadas por meio de votação aberta e justificadas por 

voto da maioria simples dos membros presentes.  

Art. 7 -  Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros;  

Art. 8 -  Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes.  

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-

Presidente, na ausência do presidente, ou pela maioria dos membros. 

Art. 9 -  Após a reunião, uma cópia da ata, devidamente assinada, deve ser entregue a Diretoria 

Geral, que procederá o arquivamento. 

Art. 10 - Os instrumentos utilizados pela Comissão para a avaliação serão escolhidos/elaborados 
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de acordo com os dados mínimos exigidos pela legislação. 

V – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 11 - São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário: 

I - Registrar em formulário próprio a avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: 

a) Identificação do paciente em todos os impressos, termo geral de internação, anamnese, 

exame físico, exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 

diagnóstico definitivo, consentimentos específicos quando necessários, tratamento efetuado e 

outros documentos pertinentes ao atendimento; 

b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem como de 

assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de 

classe; 

c) Obrigatoriedade da avaliação médica e de enfermagem e registro diário da evolução clínica 

do paciente, bem como a prescrição médica consignando data e hora e do atendimento; 

d) Preenchimento completo do sumário de alta; e 

e) Ordenação do prontuário. 

II - Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e nos sistemas, bem como 

divulgar a necessidade de conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos. 

IV - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e de Revisão de Óbitos da Unidade 

com a qual poderão ser discutidos os resultados das avaliações feitas. 

V - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de Educação Permanente. 

VII - Coletar e processar os dados, proceder à análise estatística, divulgá-los e avaliá-los a cada 

trimestre. 

São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste regimento ou que 

decorram de suas funções ou prerrogativas: 

a) Convocar e presidir as reuniões; 

b) Indicar seu vice-presidente; 

c) Representar a comissão junto à Direção Geral da Instituição, ou indicar seu representante; 
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d) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados pelos 

membros desta; e 

e) Fazer cumprir o regimento. 

Nas decisões da comissão, havendo empate, sem prejuízo de seu voto, o Presidente exercerá o 

voto de qualidade. 

Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-presidente, que assumirá as 

atividades deste. 

São atribuições e competências do secretário da Comissão: 

a) Organizar a ordem do dia; 

b) Receber e protocolar os processos e expedientes; 

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

d) Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

e) Organizar e manter o arquivo da comissão; 

f) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço; e 

g) Solicitar Serviço de Arquivo Médico todos os prontuários que serão avaliados, assim como 

devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

CAPITULO VI - DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 12 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da CRP, em conjunto 

com a diretoria técnica,  e submetidos à Direção Geral a quem competirá a palavra final. 

Art. 13 - Este regimento deverá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto. 

Art. 14 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não de aplica 

9. INDICADORES 

Avaliação de reuniões realizadas – nº de reuniões realizadas/nº de reuniões programdas X 100 

Avaliação de prontuários – nº de prontuários avaliados/nº total de saídas (alta, óbito, 
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transferência) X 100 

Avaliação de prontuários completos – nº de prontuários completos (check list*)/nº total de 

prontuários avaliados X 100. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Check list avaliação de prontuários 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN   

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das 

Atividades 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Eleição X            

Aprovação 

regimento Interno 
X X           

Avaliação do 

preenchimento de 

Prontuários 

  X X X X X X X X X X 
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Detectar e avaliar 

as falhas de 

preenchimento 

  X  X  X  X  X  

Definir 

anualmente metas 

de melhorias e 

suas estratégias 

X            

 Programa cursos 

de reciclagem  
  X   X   X  X  

Relátorios/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

COMISSÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E COMITÊ EM ÉTICA EM PESQUISA 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

A Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão e Comitê de Ética em Pesquisa da Centro Regulação têm por finalidade 

garantir o apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem como a formação de pessoas no campo da saúde pública; 

o incentivo à execução de planos de ensino, pesquisa e extensão, em parceria com a Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Atua ainda na análise de projetos de pesquisa que serão realizados no, na prestação de serviços de apoio à 

geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL em 

parceria com a UFG.  

Estrutura/composição: 

A Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL apresenta a seguinte 

estrutura: 

I- Gerência de Ensino e Pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa 

II- Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica 

II- Gestão do Ensino 

III- Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico 

IV- Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação 

V- Responsável Técnico pela Extensão 

VI- Assistente Administrativo 

 A gerência de Ensino e Pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa do COMPLEXO REGULADOR 
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ESTADUALdeverá ser representada por pelo menos 3 profissionais da área da saúde que tenham mestrado ou 

doutorado em Ciências Biológicas ou Áreas afins.  

Os demais membros desta Comissão poderão ser indicados de acordo com a formação acadêmica e experiência com 

pesquisa, ensino e extensão. 

A Unidade de Extensão é responsável por articular o COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL à política de extensão 

da UFG, mediante participação nas instâncias de extensão da universidade, bem como no âmbito do COMPLEXO 

REGULADOR ESTADUAL, prestando orientação/assessoramento na construção dos projetos/ações de extensão, 

acompanhamento/aprovação dos relatórios parciais/finais, e outras demandas envolvendo a extensão no âmbito da 

UFG. 

2.1.3 Funcionamento e organização: 

As reuniões ordinárias da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do COMPLEXO REGULADOR ESTADUALserão 

realizadas ordinariamente bimestralmente, podendo ser convocadas, extraordinariamente, a qualquer tempo. 

O comparecimento dos membros às reuniões da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão e Comitê de Ética em 

Pesquisa é obrigatório e prioritário em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou 

extensão. 

Perderá o mandato o representante eleito que: 

I. sem causa justificada, faltar a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas da Comissão; 

II. tiver sofrido penalidade administrativa na forma da lei ou estabelecida neste Regimento. 

O COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL oferece campo de estágio a alunos de graduação e residência 

multiprofissional aos alunos de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Essa é uma forma da Complexo 

Regulador Estadual promover o ensino, a pesquisa e a extensão, buscando o reconhecimento como unidade de 

referência no atendimento integrado à saúde com excelência tecnológica e humana. 

O estágio e a residência multiprofissional são componentes curriculares de caráter teórico-prático, cujos objetivos são: 

- Procurar proporcionar aos alunos a aproximação com a realidade profissional visando ao aperfeiçoamento técnico, 

cultural, científico e pedagógico de sua formação acadêmica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão 

e cidadania; 

- Contribuir com a preparação do aluno para o exercício de suas atividades profissionais, oferecendo-lhe 

oportunidades de executar tarefas relacionadas com sua área de interesse; 

- Complementar a formação do estudante através do desenvolvimento de habilidades relacionadas com o seu campo 

de atuação profissional. 

Os projetos de pesquisa destinados ao COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL deverão ser entregues (impressos) 

na secretaria da Gerência de Ensino e Pesquisa e Comitê de Ética em Pesquisa (GEPCEP), juntamente com a folha 

de rosto da Plataforma Brasil preenchida e assinada pelo pesquisador responsável, com os links da plataforma Lattes 

do pesquisador e orientador (se aplicável) e com os seguintes formulários: 
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1- Custo e orçamento 

2- Autorização do manuseio de prontuários (se aplicável) 

3- Parecer do chefe de unidade 

O projeto de pesquisa será recebido pela secretaria apenas se tiver acompanhado de todos os documentos listados 

acima. A sua análise ocorrerá em até 15 dias úteis após entrega da documentação no GEPCEP, e o parecer final será 

realizado na reunião subsequente da Comissão. 

As ações de extensão do COMPLEXO REGULADOR ESTADUALse materializam em projetos, eventos, cursos, 

prestações de serviços, desenvolvidas por técnicos administrativos, docentes e alunos da UFG vinculados ao 

Complexo de Regulação. Tais ações estão articuladas à questões relevantes da sociedade, traduzindo o compromisso 

social da instituição, na busca de um fazer acadêmico mais voltado à realidade da nossa cidade/estado, 

consequentemente, capaz de responder às demandas sociais.  

Atribuições/objetivos: 

A Comissão de Ética em Ensino, Pesquisa e Extensão e Comitê de Ética em Pesquisa do 

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL tem como objetivos: 

a) incentivar e apoiar o ensino e a pesquisa no campo da regulação; 

b) oferecer acompanhamento durante o estágio curricular supervisionado de alunos de 

graduação e de pós-graduação da UFG; 

c) avaliar projetos de pesquisa que serão realizados em alguma unidade da Centro Regulação; 

b) divulgar os resultados das pesquisas realizadas;  

c) promover a prestação de serviços dos funcionários do COMPLEXO REGULADOR ESTADUALà 

comunidade, no sentido de promover cursos e encontros para esclarecimento dos serviços 

ofertados pelo COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL, visando também o incentivo à prática da 

doação de sangue e de medula óssea; 

d) oferecer cursos de capacitação aos funcionários do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL, como 

forma de contribuir com a Educação Continuada desses profissionais.  

Disposições gerais: 

Este Regimento entrará em vigor em 10 dias após a data de aprovação. 

Os casos omissos serão analisados pelos membros da Comissão. 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão e Comitê de Ética 

em Pesquisa 
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REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades 
1° Bimestre 

2° 

Bimestre 

3° 

Bimestre 

4° 

Bimestre 

5° 

Bimestre 

6° 

Bimestre 

Eleição X      

Aprovação regimento Interno X      

Oferecer 

acompanhamento 

durante o estágio 

curricular 

supervisionado de 

alunos de graduação e de 

pós-graduação da UFG 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Divulgar os resultados das 

pesquisas realizadas 
 X X X X X 

Avaliar projetos de 

pesquisa que serão 

realizados em alguma 

unidade da Centro 

Regulação; 

 X X X X X 

Oferta de cursos de extensão 

e educação continuada 
 X X X X X 

Relátorios/Ata X X X X X X 

 

COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é uma instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa, 

diretamente ligado a Diretoria do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

O NSP tem por finalidade assessorar a Superintendência estabelecendo políticas e diretrizes de trabalho, a fim de 

promover uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por meio do planejamento, desenvolvimento, 

controle e avaliação de programas, que visem garantir a qualidade dos processos assistenciais do COMPLEXO 
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REGULADOR ESTADUAL. 

Estrutura/composição: 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, de reconhecido saber e competência profissional, 

todos nomeados pela Diretoria. 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, sendo: 

I. um representante da Diretoria, 

II. um médico representante da Divisão Médica; 

III. um representante da residência médica/multiprofissional; 

IV. um enfermeiro representante da Divisão de Enfermagem; 

V. um farmacêutico representante da Farmácia; 

VI. um representante Setor de Vigilância em Saúde, que irá coordenar o NSP;  

VII. um representante da Gerência Administrativa;  

VIII. um representante da tecnovigilância;  

IX. um representante da Qualidade;  

I. um representante docente que seja funcionário do Complexo de Regulaçãp. 

De acordo com o nível de maturidade da cultura organizacional para a segurança do paciente, o Núcleo pode decidir 

por incluir um representante dos usuários externos – preferencialmente associação de pacientes, quando houver. 

Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade e seguindo os seguintes princípios: 

a) proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes em saúde; 

b) proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em incidentes em saúde; 

c) proteção à honra e à imagem dos fabricantes de produtos relacionados a queixas técnicas e incidentes em saúde; 

d) proteção à identidade do notificador; 

e) independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

f) foco nos processos durante a apuração dos fatos e no processo decisório. 

O membro do Núcleo estará impedido, caso seja aberto para votação, de votar quaisquer itens de pauta envolvendo 

a área que representa. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao menos até sua deliberação final, quando 

será decidida sua forma de encaminhamento. 

Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se publicamente sobre quaisquer assuntos tratados neste fórum, 

cabendo ao Presidente do Núcleo o encaminhamento de assuntos a serem publicados para apreciação da Diretoria. 
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As atribuições do Coordenador incluirão, entre outras, as seguintes atividades: 

I. coordenar as discussões; 

II. produzir e expedir documentos; 

III. distribuir tarefas; 

IV. conduzir os trabalhos; e 

V. coordenar o apoio administrativo. 

O Secretário e o seu Substituto terão as atribuições de fornecer o apoio técnico e administrativo necessários ao 

funcionamento do NSP. 

O mandato dos membros do NSP terá a duração de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

Funcionamento e organização: 

O NSP deverá se reunir mensalmente em reuniões ordinárias e poderá, de acordo com a urgência da matéria, reunir-

se extraordinariamente. Haverá reuniões dos subgrupos, também de frequência mensal. 

As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo Diretor. 

As reuniões do NSP são agendadas semestralmente, via cronograma, com local e horário estabelecidos e 

encaminhados aos membros por e-mail para apreciação. Na semana que antecede a reunião, o coordenador envia 

um e-mail/lembrete com a pauta a ser discutida. 

As reuniões extraordinárias serão convocadas, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

O quórum mínimo das reuniões é a presença de maioria simples dos membros do NSP. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado do NSP. 

As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador e, na falta deste, pelo seu substituto formal. 

As deliberações do NSP serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre os seus membros. 

As votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de defesa verbal registradas em ata. 

As decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos presentes. 

Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador do NSP. 

O apoio administrativo ao NSP será realizado pelo secretário. 

São consideradas atividades administrativas: 

I. prestar subsídios e informações relacionadas às atividades do NSP; 

II. elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, correspondências e a agenda do NSP; 

III. realizar o agendamento, a preparação e a expedição das convocações para as reuniões e o provimento do apoio 

logístico para as mesmas. 
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O NSP poderá criar grupos de trabalho para tratamento de assuntos específicos. 

Os grupos de trabalho serão compostos por no máximo 6(seis) componentes tendo reconhecido saber e competência 

profissional no tema, todos indicados pelo NSP e nomeados pela Diretoria. 

Cada grupo de trabalho será coordenado por um representante do NSP, que deverá realizar atas com listas de 

presença a cada encontro. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado do grupo de trabalho. 

As atribuições do Coordenador do grupo de trabalho incluirão, sem prejuízo de outras: 

I. coordenar as discussões; 

II. definir responsabilidades dos componentes; 

III. conduzir os trabalhos; e 

IV. responsabilizar-se pela entrega em tempo dos produtos demandados pelo NSP. 

Atribuições/objetivos: 

São princípios do NSP: 

I. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, profissionais, fabricantes de produtos e notificadores 

envolvidos em incidentes em saúde; 

II. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

III. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

IV. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

V. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

VI. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

VII. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do paciente. 

Compete ao NSP: 

I. promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição; 

II. analisar e avaliar as notificações sobre incidentes e queixas técnicas selecionadas pelo Setor/Unidade de Vigilância 

em Saúde e Segurança do Paciente; 

III. desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no âmbito da instituição; 

IV. promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos 

realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas; 

V. promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas com a segurança do paciente, especialmente 

aquelas relacionadas aos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 
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VI. estabelecer, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde; 

VII. elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, divulgação 

delegáveis a outros serviços na instituição; 

VIII. avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde; 

IX. priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente determinados pelo Ministério da Saúde e 

ANVISA, e realizar o monitoramento dos respectivos indicadores, sendo a etapa de implantação delegável a outros 

serviços do hospital; 

X. compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos 

dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

XI. acompanhar o processo de notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos 

decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

XII. acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias; 

XIII. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de capacitação em segurança do paciente 

(Educação Setorial Transversal), sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

XIV. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de comunicação social em saúde quanto 

aos temas referentes à segurança do paciente (alertas; informações aos novos residentes, acadêmicos e profissionais; 

bem como aos pacientes/familiares) sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

XV. promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da cultura de segurança com foco no aprendizado 

e desenvolvimento institucional; 

XVI. elaborar proposta de metas e indicadores para inserção nos processos de contratualização; 

XVII. elaborar plano de pesquisa sobre segurança do paciente para desenvolvimento da instituição, em parceria com 

a Gerência de Ensino e Pesquisa ou equivalente; 

XVIII. apoiar o COMPLEXO REGULADOR ESTADUALno desenvolvimento de estratégias de segurança do paciente; 

XIX. participar de eventos e demais ações promovidas pela COMPLEXO REGULADOR ESTADUALSede sobre 

segurança do paciente e qualidade. 

Disposições gerais: 

Aos profissionais que trabalham com cuidado direto ao paciente, terão seis 6 horas da carga horária mensal 

destinadas às atividades do NSP, dispensadas na escala de serviço. 

Cronograma de Atividades Anual do Núcleo de Segurança do Paciente 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eleição X            

Aprovação regimento 

Interno 
X X           

Promover ações para a 

gestão de riscos no âmbito 

da instituição 

  X  X  X  X  X  

Elaborar plano de pesquisa 

sobre segurança do 

paciente para 

desenvolvimento da 

instituição 

  X    X    X  

Elaborar proposta de 

metas e indicadores para 

inserção nos processos 

  X    X    X  

Desenvolver, implantar, 

avaliar, monitorar e manter 

atualizado o plano de 

capacitação em segurança 

do paciente 

  X X X X X X X X X X 

Desenvolver, implantar, 

avaliar, monitorar e manter 

atualizado o plano de 

comunicação social em 

saúde quanto aos temas 

referentes à segurança do 

paciente 

  X X X X X X X X X X 

Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

COMISSÃO DA QUALIDADE 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

O Comitê da Qualidade (CQ) é uma instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa, 
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diretamente ligado a COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

O CQ é um conjunto de programas gerenciais que sistematiza o planejamento, a formulação e a 

operacionalização dos processos assistenciais e de apoio, necessários para garantir a excelência 

nos serviços prestados. 

O CQ tem por finalidade assessorar a promoção de ações institucionais de melhoria contínua na 

gestão dos processos, elevando o padrão dos serviços prestados por meio de indicadores da 

qualidade, avaliação da satisfação dos usuários, definição de metodologias e ferramentas da 

qualidade e controle dos instrumentos administrativos que compõem a estrutura organizacional 

do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

Estrutura/composição: 

O CQ, composto por colaboradores e nomeado pelo Diretor, é formado: 

I- coordenador; 

II - dois representantes da alta administração Hospitalar; 

III - grupo técnico/executor: 

a) três representantes do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

b) dois representantes da Administração Hospitalar para planejamento estratégico; 

c) um representante da Divisão de Enfermagem; 

IV - secretário.  

Fica facultada ao coordenador do Núcleo propor a participação de novos profissionais para 

atuarem como apoio técnico e operacional na implementação dos processos. 

São deveres e responsabilidades dos membros do CQ: 

I - participar das reuniões, discussões e deliberações sobre quaisquer assuntos constantes da 

pauta; 

II - propor assuntos para a pauta das reuniões; 

III - solicitar reunião extraordinária do CQ; 

IV - colaborar com estudos e propostas ao CQ, que contribuam para a implantação de medidas 

que venham a assegurar a estruturação organizacional mais adequada à execução dos processos 

e das atividades do CQ; 
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V - colaborar com estudos e debates visando ao aperfeiçoamento permanente dos processos e 

das atividades do CQ; 

VI - coordenar a implantação, na sua área de atuação, das medidas e processos aprovados pelo 

CQ; 

VII - colaborar com as outras áreas de atuação do CQ na implantação das medidas e processos 

aprovados; 

VIII - participar da apreciação e deliberação sobre propostas apresentadas por membros do CQ, 

a serem levadas às reuniões do Núcleo; 

IX - pedir vistas de assuntos em discussão.  

Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam surgir em função do 

exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão ser informados aos demais integrantes 

ao abrir o item de pauta. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao menos até sua 

deliberação final, quando será decidida sua forma de encaminhamento. 

As atribuições dos representantes do CQ são as seguintes atividades: 

I - representantes da alta administração: 

a) assegurar que os processos e requisitos necessários à implantação e implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos; 

b) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a 

organização; 

c) servir como contato para organizações externas no que se refere ao CQ. 

II - coordenador: 

a) convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CQ; 

b) consolidar a pauta definitiva das reuniões do CQ; 

c) colocar em discussão qualquer matéria urgente ou de alta relevância, ainda que não constante 

da pauta de convocação; 

d) representar o CQ junto à Gestão Superior e entidades da sociedade; 

e) delegar atribuições aos demais membros do CQ; 
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f) constituir grupo(s) de trabalho(s), se e quando necessário, indicando para cada grupo um 

relator; 

g) expedir todos os atos necessários à efetivação das deliberações do CQ; 

h) convidar, a seu critério ou por indicação dos membros do CQ, autoridades ou técnicos de 

notória competência profissional, para participar das reuniões, sem direito à participação nas 

deliberações do CQ; 

i) conceder visto de matérias aos membros do CQ, quando solicitado; 

j) supervisionar as atividades exercidas pelo Secretário do CQ; 

k) convocar e coordenar as reuniões de análise crítica do sistema e na periodicidade prevista no 

Manual da Qualidade;  

l) fazer cumprir este Regimento. 

III - grupo técnico/executor: 

a) consolidar a pauta preliminar das reuniões do CQ, e submeter ao coordenador; 

b) estudar e propor ao CQ, medidas para assegurar a estruturação dos processos 

organizacionais, adequando-os ao cumprimento da missão institucional; 

c) mapear e monitorar a implantação das medidas e da estruturação dos processos 

organizacionais estabelecidos e aprovados pelo CQ; 

d) realizar estudos e debates visando o aperfeiçoamento permanente dos processos e da 

estrutura organizacional visando o cumprimento da missão institucional; 

e) apreciar e deliberar sobre propostas apresentadas por membros do CQ, a serem levadas às 

reuniões do Núcleo; 

f) representar o CQ junto aos setores do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

g) apoiar, acompanhar e controlar todas as ações voltadas para a implantação e manutenção do 

sistema da qualidade; 

h) assegurar a realização das reuniões de análise crítica do sistema e na periodicidade prevista; 

i) acompanhar os indicadores de desempenho do Sistema da Gestão da Qualidade para a 

tomada de decisão que garanta a eficácia do sistema; 

j) promover a integração do CQ com os demais setores, sendo interlocutor que viabilize a 



 

 

   448 

consolidação dos ajustes necessários à implantação das medidas que assegurem a estruturação 

dos processos organizacionais, adequando-os ao cumprimento da missão institucional do 

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

k) prestar serviço de consultoria interna em desenvolvimento organizacional e qualidade ao CQ; 

l) Implantar e acompanhar os Planos Anuais de Auditoria Interna visando assegurar a sua 

realização; 

m) Prestar assistência ao processo de desenvolvimento e manutenção do CQ, buscando 

informações e feedback que possibilitem avaliação dos programas e procedimentos 

implantados. 

n) programar e executar o treinamento de todos os funcionários nas atividades relacionadas 

a qualidade hospitalar, visando a multiplicação dos conhecimentos e facilitar a implementação 

dos programas; 

o) organizar eventos internos e externos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade, visando 

promover o treinamento dos colaboradores; 

p) elaborar os fluxogramas de documentação do CQ, visando a correta comunicação e registro 

das informações ( POPs);  

q) desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando otimizar os 

treinamentos e a divulgação do programa; 

r) ministrar treinamentos internos relacionados com a qualidade. 

IV - secretário: 

a) controlar as ocorrências relacionadas com a qualidade, digitando dados, para elaboração de 

relatórios com estatísticas de produção; 

b) participar da elaboração e redação dos procedimentos relacionados com a qualidade; 

c) manter controles dos registros da qualidade; 

d) controlar os certificados de qualidade de matérias-primas recebidas; 

e) verificar os prazos dos certificados de aferição de instrumentos por entidade credenciada; 

f) distribuir e controlar as cópias de manuais da qualidade; 

g) preparar a proposta de pauta das reuniões do CQ, fazendo constar as sugestões 
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encaminhadas previamente pelos membros do Comitê, e consolidá-la com o Coordenador; 

h) expedir convocação para as reuniões do CQ, anexando a pauta e a documentação necessária 

para as deliberações; 

i) providenciar a organização do local das reuniões, a infraestrutura necessária e a comunicação 

aos membros do CQ; 

j) elaborar as atas ou notas de reuniões e encaminhá-las aos membros do CQ, num prazo 

máximo de 7 dias; 

k) organizar a comunicação, o arquivo e a documentação da qualidade, de forma a garantir o 

acesso rápido e seguro às informações. 

V - Assessor de planejamento e qualidade: 

a) substituir o Coordenador nas suas ausências ou afastamentos temporários; 

b) assessorar o Coordenador e o grupo da Qualidade em todos os assuntos de sua competência; 

c) assessorar os gerentes e facilitadores do COMPLEXO REGULADOR ESTADUALna implantação 

das atividades do CQ, visando garantir sua execução dentro dos padrões estabelecidos. 

Funcionamento e organização: 

As reuniões do CQ serão realizadas quinzenalmente com o grupo técnico, executor e assessor e 

mensalmente com os membros da alta administração em caráter ordinário, em dia, local e 

horário pré-estabelecido, de acordo com a conveniência de seus membros. 

As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador ou a pedido de qualquer 

membro da Comissão. 

Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta ser proposta por qualquer 

um dos membros da Comissão. 

O CQ mensalmente apresentará nas suas reuniões, trabalhos propostos em andamento e 

concluídos, com entrega de relatórios podendo para isto contar com a participação de 

convidados de sua escolha. 

As reuniões serão realizadas com qualquer número de participantes, a critério do Coordenador, 

ficando as resoluções na dependência da presença da metade, mais um, dos membros presentes 

à reunião. 
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De cada reunião será lavrada Ata, incluindo assuntos discutidos, decisões tomadas e lista de 

presença. 

Os membros da comissão que faltarem a 3 (três) reuniões consecutivas, injustificadamente, 

serão automaticamente considerados desligados e o pedido de sua substituição encaminhado 

ao Superintendente. 

As deliberações do CQ serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre os seus 

membros: 

I - as votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de defesa verbal registradas 

em ata; 

II - as decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos presentes;  

III - em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador do CQ. 

O apoio administrativo ao CQ será realizado pelo trabalhador administrativo terceirizado a ser 

contratado. 

São consideradas atividades administrativas: 

I - prestar subsídios e informações relacionadas às atividades do NSP; 

II - elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, correspondências e a agenda do 

NSP; 

III - realizar o agendamento, a preparação e a expedição das convocações para as reuniões e o 

provimento do apoio logístico para as mesmas. 

Atribuições/objetivos: 

São objetivos do Comitê de Qualidade: 

- Estudar e propor à representantes da alta administração e da comunidade do COMPLEXO 

REGULADOR ESTADUAL, medidas para assegurar a estruturação dos processos organizacionais, 

adequando-os ao cumprimento da missão institucional.  

- Assegurar a implantação e manutenção dos processos organizacionais estabelecidos e 

aprovados, inclusive através da viabilização, junto à alta administração. 

- Incentivar estudos e debates com as lideranças, visando o aperfeiçoamento permanente da 

estrutura e dos processos organizacionais, definidos para estes serviços. 
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- Assegurar a implantação das medidas aprovadas. 

- Garantir que o CQ orientará os processos de trabalho elencados prioritariamente : 

I - desenvolver o mapeamento dos processos essenciais; 

II - estabelecer a cultura da elaboração documental e sua aplicação; 

III - manter programas para o gerenciamento de riscos e eventos adversos, com vistas a 

contemplar as Metas Internacionais de Segurança do Paciente; 

IV - capacitar os profissionais para a prática com qualidade e segurança; 

V - sedimentar a cultura e a prática de qualidade e segurança na instituição. 

VI - garantir o gerenciamento de riscos na instituição, através das diretrizes das Gerências de 

Risco, CCIH e NSP; 

VII - garantir a implementação das metas internacionais de segurança; 

VIII - obter efetividade nas ações voltadas para a melhoria da qualidade e segurança do paciente; 

IX - mapear, revisar e monitorar os processos estabelecidos buscando a melhoria institucional 

contínua; 

X - monitorar os indicadores de qualidade dos serviços, na aferição da melhoria dos processos; 

XI - garantir que o monitoramento e a intervenção em todos dos processos estabelecidos, sejam 

realizados pelas lideranças, buscando as melhorias exigidas; 

XII - garantir a manutenção das melhorias alcançadas com seus respectivos registros e 

divulgação a toda comunidade do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

XIII - promover a comunicação dos processos de melhoria da qualidade em toda a instituição. 

XIV- Avaliar e promover a implantação de programa de acreditação (ONA) 

Disposições gerais: 

Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por proposta dos membros do comitê, mediante 

aprovação em reunião convocada para esta finalidade. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo comitê em reunião para isto convocada com a presença do Superintendente.  

O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e publicação. 

Cronograma de Atividades Anual do Comitê da Qualidade 
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REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Eleição X            

Aprovação regimento 

Interno 
X X           

Implementação das 

metas internacionais de 

segurança 

  X    X    X  

Avaliar e promover a 

implantação de programa 

de acreditação 

  X    X    X  

Monitorar os indicadores 

de qualidade dos 

serviços 

  X    X    X  

Estabelecer a cultura da 

elaboração documental e 

sua aplicação 

  X   X   X   X 

Mapear, revisar e 

monitorar os processos 

estabelecidos buscando 

a melhoria institucional 

contínua; 

  X X X X X X X X X X 

Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA E SESMT  

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA tem como finalidade a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. 

Estrutura/composição: 
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A CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I da Norma Regulamentadora nº 05 NR – 05, aprovada pela Portaria 3214 

de 08 de junho de 1978.  

Os representantes da Centro Regulação, titulares e suplentes, serão indicados pela diretoria.  

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual 

participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados, com vinculo 

no COMPLEXO REGULADOR ESTADUALe regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.  

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.  

É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da 

Comissão Internas de Prevenção de Acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de 

seu mandato.  

Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais 

na empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o 

disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do art. 469, da CLT.  

A Diretoria designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos 

empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente.  

A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada 

pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de 

empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento.  

Funcionamento e organização: 

A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido.  

As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local 

apropriado.  

A quantidade mínima de membros necessária para as deliberações da CIPA deverá ser de 50% mais 

um, do total de componentes.  

Em caso de empate no processo de votação das deliberações da CIPA, cabe ao presidente o voto de 

desempate.  

As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos 

os membros.  

As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:  

I) Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de 

emergência;  

II) Ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;  

III) Houver solicitação expressa de uma das representações.  

As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso.  
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O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de quatro 

reuniões ordinárias sem justificativa.  

A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, obedecida a 

ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de 

reunião.  

No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto, em dois dias 

úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.  

No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos 

empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias úteis.  

Caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar eleição 

extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quanto aos 

prazos, que devem ser reduzidos pela metade.  

O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o 

mandato dos demais membros da Comissão.  

O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 

trinta dias, contados a partir da data da posse.  

Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, 

no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato em curso.  

O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 

(cinquenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso, a Comissão Eleitoral , que será a responsável 

pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.  

O processo eleitoral observará as seguintes condições:  

I) Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 55 (cinquenta 

e cinco) dias antes do término do mandato em curso;  

II) Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de quinze dias;  

III) Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou 

locais de trabalho, com fornecimento de comprovante;  

IV) Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição;  

V) Realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando 

houver;  

VI) Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que 

possibilite a participação da maioria dos empregados.  

VII) Voto secreto;  

VIII) Apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do 

empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral;  

IX) Faculdade de eleição por meios eletrônicos;  

X) Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um período mínimo de cinco 

anos.  
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Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, não haverá a 

apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 

dez dias.  

Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados. 

Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento.  

Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem 

decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.  

O COMPLEXO REGULADOR ESTADUALdeverá promover treinamento para os membros da CIPA, 

titulares e suplentes, antes da posse.  

O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de trinta dias, contados 

a partir da data da posse.  

O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:  

I) Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo;  

II) Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;  

III) Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa;  

IV) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e medidas de prevenção;  

V) Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho;  

VI) Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;  

VII) Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão.  

O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito horas diárias, sendo 

realizado durante o expediente normal da empresa e será ministrado pelo Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).  

Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao treinamento, será 

determinada a complementação ou a realização de outro, em conformidade com às exigências do Ministério 

do Trabalho e Emprego, que será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da 

empresa sobre a decisão.  

5.1.4 Atribuições/objetivos: 

Compete a CIPA: 

I) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior 

número de trabalhadores, com assessoria da SESMT;  

II) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde 

no trabalho;  

III) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como 

da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;  

IV) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de 

situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;  
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V) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as 

situações de risco que foram identificadas;  

VI) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

VII) Participar, com a SESMT, das discussões promovidas pelo hospital, para avaliar os impactos de alterações 

no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;  

VIII) Requerer a SESMT, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave 

e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;  

IX) Colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de outros programas relacionados à segurança 

e saúde no trabalho;  

X) Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 

bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho;  

XI) Participar, em conjunto com a SESMT, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes 

de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados;  

XII) Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança 

e saúde dos trabalhadores;  

XIII) Requisitar ao hospital as cópias das CAT emitidas;  

XIV) Promover, anualmente, em conjunto com a SESMT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho – SIPAT;  

XV) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS e outras 

campanhas relacionadas com a segurança e saúde do trabalhador.  

Cabe ao COMPLEXO REGULADOR ESTADUALproporcionar aos membros da CIPA os meios necessários 

ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do 

plano de trabalho.  

Cabe aos empregados:  

I) Participar da eleição de seus representantes;  

II) Colaborar com a gestão da CIPA;  

III) Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria das 

condições de trabalho;  

V) Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho.  

Cabe ao Presidente da CIPA:  

I) Convocar os membros para as reuniões da CIPA;  

II) Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT as decisões da comissão;  

III) Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA;  

IV) Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;  

V) Delegar atribuições ao Vice-Presidente;  

Cabe ao Vice-Presidente:  
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I) Executar atribuições que lhe forem delegadas;  

II) Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários;  

O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições:  

I) Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;  

II) Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;  

III) Delegar atribuições aos membros da CIPA;  

IV) Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT;  

V) Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento;  

VI) Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;  

VII) Constituir a comissão eleitoral.  

O Secretário da CIPA terá por atribuição:  

I) Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros 

presentes;  

II) Preparar as correspondências; e  

III) Outras que lhe forem conferidas.  

Disposições gerais: 

As omissões neste Regimento Interno, serão orientadas pela Norma Regulamentadora 05 (NR – 05) 

aprovada pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978. 

Cronograma de Atividades Anual do Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e 

SESMT 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Eleição X            

Aprovação regimento 

Interno 
X X           

Identificar os riscos do 

processo de trabalho 
  X X X X X X X X X X 

Elaborar plano de 

trabalho que possibilite a 

ação preventiva na 

solução de problemas de 

segurança e saúde no 

trabalho 

  X          
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Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes 

do Trabalho 

    X      X  

Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais 
  X  X   X  X  X 

Avaliação do 

cumprimento das metas 

fixadas em seu plano de 

trabalho e discutir as 

situações de risco que 

foram identificada 

  X X X X X X X X X X 

Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

REGIMENTO 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

COMISSÃO DE MORTALIDADE 

MATERNA E NEONATAL 
Data:  REG. 

 

DA PROPOSTA 

A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal tem a finalidade de esclarecer as circunstâncias 

da ocorrência dos óbitos infantis e fetais, além de identificar e propor melhorias na qualidade 

da assistência à saúde para a redução da mortalidade perinatal e infantile na unidade hospitalar. 

DA COMPOSIÇÃO 

   1 Representante da Direção/Gerencia da Unidade; 

   1 Representante da CCIH; 

   1 Médico obstetra; 

   1 Enfermeira obstetra; 

   1 Assistente Social. 
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DO REGIMENTO INTERNO COMISSÃO MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art 1º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal tem a finalidade de esclarecer as 

circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e fetais, identificar e propor melhorias  na 

qualidade da assistência à saúde para a redução da mortalidade perinatal e infantil na unidade 

hospitalar. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art  2º  A  Comissão  de  Mortalidade  Materna  e  Neonatal  tem  a  seguinte estrutura: 

 1 Médico obstetra; 

 1 Enfermeiro; 

 1 Assistente Social. 

 1 Representante da Direção/Gerencia da Unidade; 

 1 Representante da CCIH 

Art 3º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal será dirigido por um Presidente, de livre 

escolha, entre seus membros. 

Art 4º O mandato do Presidente é por tempo indeterminado, podendo ser substituído a 

qualquer tempo, por decisão da maioria dos seus membros. 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA 

Art 5º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal compete: 

identificar os óbitos infantis como evento-sentinela, ou seja, óbitos que não deveriam ocorrer 

com o adequado funcionamento dos meios da saúde; 

realizar o diagnóstico da mortalidade infantil, seus componentes e os principais problemas 

relacionados; 

divulgar a magnitude e a importância da mortalidade infantil, além de subsidiar o conhecimento 
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sobre o seu conceito, seus componentes (neonatal precoce, neonatal tardio, pós-natal) e o 

cálculo das taxas; 

identificar os problemas e as circunstâncias de ocorrência dos óbitos infantis e fetais, para 

melhorar o conhecimento sobre a mortalidade infantil e perinatal e as possibilidades de 

intervenção; 

sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância e a gravidade 

da mortalidade infantil e fetal, sua repercussão sobre as famílias; 

estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados; 

avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à gestante e à criança; 

identificar e recomendar as estratégias e as medidas de saúde necessárias para a redução da 

mortalidade infantil e perinatal, com destaque para  as mortes por causas evitáveis; 

exigir e fiscalizar o cumprimento do Anexo C, da Portaria nº 653, do Ministério da Saúde, que 

estabelece que o óbito materno deve ser notificado compulsoriamente. 

sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de 

saúde, neste caso a Declaração de Nascido Vivo e a Declaração de Óbito, além do registro dos 

atendimentos (prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar, cartão de gestante e 

cartão da criança); 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art 6º Serão atribuições do presidente da Comissão de Mortalidade Maternal e neonatal: 

Presidir e coordenar os trabalhos da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal; 

Convocar reuniões ordinárias e/ou extraordinárias; Aprovar e fazer respeitar o regimento 

interno da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal; 

Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal. 

CAPÍTULO V  

DAS REUNIÕES 

Art. 7º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal do hospital deverá reunir-se     

ordinariamente     de     acordo     com     cronograma     anual     ou reunir-se     ordinariamente     
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de     acordo     com     cronograma     anual     ou extraordinariamente quando necessário, sendo 

sua convocação efetuada pelo Presidente, com antecedência mínima de três dias. 

Art 8º Para cada reunião realizada se lavrará ata, que será subscrita pelos presentes. 

Art.  9º  Este  Regimento  entrará  em  vigor  na  data  da  sua  aprovação  pela Diretoria da 

Unidade. 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 6Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 9 Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO E 
APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO 
ANUAL 

X            

REUNIÕES 
ORDINÁRIAS 
MENSAIS DA 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 
RELATÓRIOS A 
ALTA DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

COMISSÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 

DA PROPOSTA 

O Núcleo de Vigilância à Saúde, responsável pelos processos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação devem ser instituídos para serem instrumentos 

reorientadores das práticas de saúde. 

O monitoramento deve contemplar a notificação de doenças e agravos, investigação 

epidemiológica, diagnóstico laboratorial de agravos de saúde pública, vigilância ambiental, 

vigilância de doenças transmitidas por vetores e de antropozoonoses, controle de 

doenças, monitorização de agravos de relevância epidemiológica, divulgação de 

informações epidemiológicas. 
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A equipe do Núcleo de Vigilância à Saúde deve monitorar os resultados dos indicadores 

de saúde, de acesso e de qualidade, contribuindo para o planejamento das ações. 

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros  da Comissão de Vigilancia em Saude deverá ser composto pelo Diretor Técnico, 

Gerência de Enfermagem e, 1 representante da UTI e de 1 Epidemiologista. 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1o. A finalidade deste regimento é organizar o funcionamento da Comissão de 

Vigilância à Saúde visando institucionalizar o processo permanente de monitoramento e 

avaliação, utilizando metodologias e instrumentos, analisar dados de  saúde, gerando 

informações úteis para:  

 planejamento e avaliação das ações;  

 Planejar ações de controle de agravos;  

 Nortear a organização do processo de trabalho, na perspectiva da vigilância da 

saúde;  

 Subsidiar o debate permanente e o planejamento das ações;  

 Participar da construção do painel de monitoramento;  

 Propiciar transparência na avaliação e divulgação da informação. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2o. A composição desta Comissão será: 

Diretor técnico 

Gerência de Enfermagem 

1 representante da UTI 

1 Epidemiologista. 

CAPITULO III 
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DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os 

membros, serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 

local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões 

mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou 

ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus 

critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de 

normas, recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou profissionais de 

reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 
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participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada 

uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos  membros  presentes,  

resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por 

todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias 

para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser 

convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da 

comissão. 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º Compete a comissão de vigilância em saúde o : 

I - Conhecimento do território: utilização da epidemiologia e da avaliação de risco para a 

definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de recursos e orientação 

programática.  

II – Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços 

desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população 

assistida no HOSPITAL 

III – Equidade: Identificação dos condicionantes e determinantes de saúde no território, atuando 

de forma compartilhada com outros setores envolvidos.  

VI – Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, 

integrados a rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às 

necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.  

VII – Participação da comunidade de forma a ampliar sua autonomia, emancipação e 

envolvimento na construção da consciência sanitária, na organização e orientação dos serviços 

de saúde e no exercício do controle social.  

VIII – Cooperação e articulação intra e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes 

e condicionantes da saúde.  
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IX – Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em 

Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais. 

 X – Organização do serviço público de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Apresentar, mensalmente, análise referente ao período garantindo o processo de 

discussão entre as várias áreas técnicas com a socialização das informações específicas 

de cada área. 

Acompanhar os processos de ocorrência de eventos adversos monitorando e avaliando, 

atuando como reorientadores das práticas de saúde. 

O monitoramento deve contemplar a notificação de doenças e agravos, investigação 

epidemiológica,  diagnóstico  laboratorial  de agravos de saúde pública, vigilância ambiental, 

vigilância de doenças transmitidas por vetores e de antropozoonoses, controle de doenças, 

monitorização de agravos de relevância epidemiológica, divulgação de informações 

epidemiológicas. 

A equipe do Núcleo de Vigilância à Saúde deve monitorar os resultados dos  indicadores 

de saúde, de acesso e de qualidade, contribuindo para o planejamento das ações. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 

ATIVIDADES Mês 

1 

Mês 2Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6Mês 7Mês 8Mês 9 Mês 

10 

Mês 11Mês 

12 
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO

REGIMENTO 

X            
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REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade/ ,....de.....de...... 

Diretor Geral   Director técnico 

COMISSÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR 

 

REGIMENTO INTERNO 
Versão nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

NVEH Data:  RI.NVEH. 

1. OBJETIVO 

Instituir o regimento interno do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital de 
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Urgências de Trindade, cidade de TRINDADE, Estado de GOIÁS. 

2. REFERÊNCIA 

PORTARIA Nº 2.254, DE 5 DE AGOSTO DE 2010 

PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN. Coordenação do NVEH 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

Este Regimento Interno é um conjunto de regras estabelecidas para regulamentar o 

funcionamento do NVEH. Este, é o setor responsável pelo planejamento e execução das ações 

de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância epidemiológica das doenças de notificação 

compulsória e outros agravos de interesse para a Saúde Pública, juntamente com a equipe de 

Vigilância Epidemiológica do município. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

DA ESTRUTURA 

Fazem parte do NVEH os seguintes profissionais: 

COORDENADORA DO NÚCLEO:  

Fernanda Gratão Lemes – Bióloga; 

DEMAIS MEMBROS: 

Mariana Queiroz – Responsável técnica pelo departamento de Enfermagem 

Maríndia  – Responsável técnica pela Assistência Farmacêutica 

Roberto Zonta – Diretor Técnico 

Carmen Regina Lupi Anez - Psicóloga 

DO FUNCIONAMENTO 

O NVEH terá como sede a Sala da Qualidade e funcionará de segunda à sexta-feira, de 08:00h às 

12:00h e de 13:00 às 17:00h.  



 

 

   468 

DA COMPETÊNCIA 

Ao NVEH compete: 

• Desenvolver ações que visam à detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito 

ou confirmado de doença de notificação compulsória (DNC) atendido no hospital, utilizando 

para isso as normas de vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e municipais. 

• Elaborar, implementar e manter o sistema de busca passiva para os pacientes 

internados ou atendidos em pronto-socorro e ambulatório para a detecção de DNC; 

• Notificar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação e investigação 

padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação/ SINAN; 

• Promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica estabelecendo fluxo de 

envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às DNC; 

• Estabelecer um fluxo com a farmácia para recebimento de informação de pacientes em 

uso de medicamentos próprios de DNC; 

• Promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de 

prontuário do hospital para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica 

contidas nos prontuários e outros registros de atendimento; 

• Elaborar e divulgar periodicamente, relatórios das doenças notificadas no hospital e 

realizar sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais; 

• Avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; 

• Participar das atividades de imunização de profissionais e de usuários no ambiente 

hospitalar. 

PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

  

Nº DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética) Periodicidade de notificação 

  Imediata (até 24 horas) para* Semanal* 
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  MS SES SMS  

1 a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico   

 X 

 b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes  

 X  

2 Acidente por animal peçonhento   X  

3 Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva   X  

4 Botulismo X X X  

5 Cólera X X X  

6 Coqueluche  X X  

7 a. Dengue - Casos    X 

 b. Dengue - Óbitos X X X  

8 Difteria  X X  

9 Doença de Chagas Aguda  X X  

10 Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)    X 

11 a. Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza"  X X  

 b. Doença Meningocócica e outras meningites  X X  

12 Doenças com suspeita de disseminação intencional: a. Antraz pneumônico b. Tularemia 

c. Varíola X X X  

13 Doenças febris hemorrágicas emergentes/reemergentes: a. Arenavírus b. Ebola c. 

Marburg d. Lassa e. Febre purpúrica brasileira X X X  

14 a. Doença aguda pelo vírus Zika    X 

 b. Doença aguda pelo vírus Zika em gestante  X X  

 c. Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika X X X  

15 Esquistossomose    X 

16 Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública (ver definição 

no Art. 2º desta portaria) X X X  
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17 Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação X X X  

18 Febre Amarela X X X  

19 a. Febre de Chikungunya    X 

 b. Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão X X X  

 c. Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya X X X  

20 Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública X

 X X  

21 Febre Maculosa e outras Riquetisioses X X X  

22 Febre Tifoide  X X  

23 Hanseníase    X 

24 Hantavirose X X X  

25 Hepatites virais    X 

26 HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida    X 

27 Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de 

transmissão vertical do HIV    X 

28 Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)    X 

29 Influenza humana produzida por novo subtipo viral X X X  

30 Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e 

metais pesados)    X 

31 Leishmaniose Tegumentar Americana    X 

32 Leishmaniose Visceral    X 

33 Leptospirose   X  

34 a. Malária na região amazônica    X 

 b. Malária na região extra Amazônica X X X  

35 Óbito: a. Infantil b. Materno    X 
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36 Poliomielite por poliovirus selvagem X X X  

37 Peste X X X  

38 Raiva humana X X X  

39 Síndrome da Rubéola Congênita X X X  

40 Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola X X X  

41 Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em gestante    X 

42 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda X X X  

43 Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus a. SARS-CoV b. MERS- CoV

 X X X  

44 Tétano: a. Acidental b. Neonatal   X  

45 Toxoplasmose gestacional e congênita    X 

46 Tu b e r c u l o s e    X 

47 Varicela - caso grave internado ou óbito  X X  

48 a. Violência doméstica e/ou outras violências    X 

 b. Violência sexual e tentativa de suicídio   X  

  

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 

PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 
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Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN   

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das Atividades 
1° Bimestre 

2° 

Bimestre 

3° 

Bimestre 

4° 

Bimestre 

5° 

Bimestre 

6° 

Bimestre 

Eleição X      

Aprovação regimento Interno X      

a Comissão deverá 

montar planejamento e 

execução das ações de 

epidemiologia hospitalar, 

incluindo a vigilância 

epidemiológica das doenças 

de notificação compulsória e 

outros agravos de interesse 

para a Saúde Pública, 

juntamente com a equipe de 

Vigilância Epidemiológica do 

município 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Divulgar os resultados das 

ações realizadas 
 X X X X X 
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Avaliar projetos de 

melhorias; 
 X X X X X 

Oferta de cursos de extensão 

e educação continuada 
 X X X X X 

Relátorios/Ata X X X X X X 

 

COMISSÃO DE COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

DA PROPOSTA 

A Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional destina-se a avaliar, elaborar e 

desenvolver procedimentos dietoterápicos que venham a auxiliar na recuperação e 

reabilitação do estado nutricional do paciente. 

É necessária para melhor atender e avaliar os pacientes que necessitam fazer uso de 

alimentação enteral e parenteral e, assim obterem uma recuperação mais rápida dos pacientes, 

diminuindo o tempo de internação e garantindo a recuperação e manutenção do estado 

nutricional do paciente. 

Tem por objetivo normatizar as indicações, uso e controle do suporte nutricional; divulgar os 

conhecimentos sobre suporte nutricional aos profissionais da área de saúde; promover a 

profilaxia da desnutrição nos pacientes internados no hospital; racionalizar custo/benefício, 

maximizando os benefícios e minimizando as complicações. 

DA COMPOSIÇÃO 

A Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional é composta por 7 membros nomeados 

pela Direção Geral do HOSPITAL , divididos em  o núcleo consultor e o núcleo executor. 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1o. A finalidade deste regimento é organizar o funcionamento da Comissão 

Multidisciplinar de Terapia Nutricional do HOSPITAL para melhor atender e avaliar os 

pacientes que necessitarem fazer uso de alimentação enteral e parenteral e assim obterer 

uma recuperação mais rápida dos pacientes, diminuindo o tempo de internação e garantindo 
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a recuperação e manutenção do estado nutricional do paciente. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2o. A Comissão tem a seguinte composição: 

Núcleo Consultor: 

 Médico Nutrólogo; 

 Farmacêutico; 

 Enfermeiros; 

 Membro do CCIH. 

Núcleo Executor: 

 2 nutricionistas 

Art. 3o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados 

de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com 

as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 4o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária 

total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 6o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser 

definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 7o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 
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Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão 

automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação 

aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de 

normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de 

reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pre-definida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo 

do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias   para   

tratar   de   assuntos   que   exijam   discussões   mais aprofundadas, podendo ser convocadas 

pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º  Compete a Comissão de Terapia Nutricional: 

 Normatizar as indicações, uso e controle do suporte nutricional; 

 Divulgar os conhecimentos sobre suporte nutricional aos profissionais da área de saúde; 

 Promover a profilaxia da desnutrição nos pacientes internados do hospital; 

 Racionalizar custo/benefício, maximizando os benefícios e minimizando as 

complicações; 
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 Participar nas discussões sobre a necessidade de suporte nutricional nos casos 

propostos; 

 Participar das programações educacionais da equipe (palestras, aulas, reuniões, etc); 

 Participar do desenvolvimento, introduções, modificações e revisões de protocolo e 

fichas utilizadas pela comissão; 

 Comparecer às reuniões convocadas e colaborar com o trabalho da comissão; 

 Desenvolver pesquisas relativas ao tema nutricional; 

 Criar mecanismos para que se desenvolvam as etapas de triagem e vigilância nutricional, 

em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, sistematizando uma metodologia 

capaz de identificar pacientes que necessitam de terapia nutricional a serem 

encaminhados aos cuidados da equipe multiprofissional; 

 Atender às condições de avaliação do estado nutricional do paciente, indicando, 

acompanhando e modificando a Terapia Nutricional, quando necessário, e em comum 

acordo com o médico e nutricionista responsáveis pelo paciente, até que sejam 

atingidos os critérios de reabilitação nutricional preestabelecidos; 

 Assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, conservação, transporte e 

administração, controle clínico e laboratorial e avaliação final, da Terapia Nutrição 

Parenteral, visando obter os benefícios máximos do procedimento e evitar riscos; 

 Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação dos 

procedimentos relacionados à Terapia Nutricional, por meio de programas de educação 

continuada, devidamente registrados; 

 Documentar todos os resultados do controle e da avaliação da Terapia Nutrição 

Parenteral visando à garantia de sua qualidade; 

 Estabelecer auditorias periódicas a serem realizadas por um dos membros da comissão, 

para verificar o cumprimento e o registro dos controles e avaliação da Terapia Nutrição 

Parenteral; 

 Analisar o custo e o beneficio no processo de decisão que envolve a indicação, a 

manutenção ou a suspensão da Terapia Nutrição Parenteral. 

 Desenvolver, rever e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relacionados 
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à Terapia Nutrição Parenterais. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇOES 

Art. 19o. São atribuições da Comissão de Terapia Nutricional: 

 Avaliar  permanentemente  os  principais  riscos  da  atividade  de  terapia nutricional; 

 Realizar planos de ação dos itens discutidos em reunião; 

 Registrar os acordos e pontos estratégicos em livro de ata; 

Divulgar e repassar as responsabilidades para as pessoas estratégicas; 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

ATIVIDADES Mês 

1 

Mês 2Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6Mês 7Mês 8Mês 9 Mês 

10 

Mês 11Mês 

12 
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 
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Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art.  22o.  O  regimento  entrará  em  vigor  após  aprovação  da  Diretoria  da instituição. 

 Trindade,,..... de....... de...... 

Responsável pela Instituição.  

Diretor Técnico 

COMISSÃO DE PROTOCOLOS 

PROPOSTA 

O avanço tecnologico na area da saúde proporciona inumeras opções diagnósticas e 

terapeuticas. A aplicação de protocolos clinicos permitem a implementação de recomendações 

validadas preconizadas nas diretrizes clinicas padronizando o fluxo e as principais condutas 

diagnósticas e terapeuticas para o agravo selecionado. 

O contexto das políticas de contenção de custos e de avaliação da assistência conduziu 

para definir enfoques disciplinares relacionados entre si: Sistema de Custos, Padronização 

Diagnóstica e Terapêutica (protocolos) e Avaliação Tecnológica. 

A importância dos protocolos é que as partes envolvidas sintam-se, efetivamente, 

comprometidas com os acordos alcançados 

COMPOSIÇÃO 

A comissão de protocolos terá os seguintes componentes: 

 Gerente de Enfermagem 

 representante da clínica cirúrgica; 

 representante da clínica médica 

 representante da UTI; 

 representante da unidade de Urgência/Emergência; 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 
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Art.  1º.  A  finalidade  deste  regimento  é  organizar  o  funcionamento  da Comissão de 

Protocolos visando institucionalizar o processo permanente de monitoramento e avaliação de 

protocolos clínicos, de enfermagem e das demais disciplinas, utilizando metodologias e 

instrumentos adequados para atualizá-los e ajustar sempre que necessário. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art.  2º A comissão de protocolos terá os seguintes componentes: 

 Gerente de Enfermagem 

 representante da clínica cirúrgica; 

 representante da clínica médica 

 representante da UTI; 

 representante da unidade de Urgência/Emergência. 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados 

de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo 

com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária 

total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas 

as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, 

serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão 

ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, 

com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 
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Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local 

e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões 

mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou 

ainda  seis  reuniões  não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus 

critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de 

normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de 

reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada 

uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  

resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por 

todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias 

para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser 

convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da 

comissão. 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18ocompete a Comissão de Protocolos Clinicos: 
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 definir o escopo e abrangência do PCDT;  

 Identificar o método a ser usado na elaboração do PCDT, incluindo a padronização do 

método de busca, seleção e avaliação da qualidade das evidências e sua força de 

recomendação;  

 fornecer orientações sobre o método proposto para a elaboração do PCDT e fluxos 

necessários para a efetiva adoção das recomendações;  

 definir quais serão as formas de divulgação do PCDT e estratégias para sua 

implementação; 

 identificar atores e instituições importantes para a elaboração do PCDT; 

 revisar as versões preliminares do PCDT;  

 coordenar o debate sobre as recomendações presentes na proposta preliminar do 

PCDT;  

 avaliar a qualidade das diversas dimensões do processo de elaboração do PCDT e propor 

mudanças ao longo do processo; 

 finalizar os textos revisados para serem submetidos à revisão externa;  

 realizar a revisão final do texto das recomendações. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos assistenciais; 

Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades médicas 

e paramédicas, divulgando internamente no HOSPITAL e recomendando a implantação 

ou não, com a devida justificativa. 

Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de ocorrências 

em relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas na utilização dos 

protocolos e propor análises e avaliações no sentido de contribuir para a solução desses 

eventos adversos. 

CAPITULO VI 
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DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTOCOLOS CLINICOS 

 

ATIVIDADES 

Mês 

1 

Mês 2 Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6Mês 7Mês 8Mês 9 Mês 

10 

Mês 11Mês 

12 
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO

REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade/ ,....de.....de...... 

Diretor Geral     Diretor Técnico 
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COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS  MEDICO-HOSPITALES 

DA PROPOSTA 

A padronização dos produtos para saúde tem por finalidade facilitar os processos de seleção, 

aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento do estoque, de acordo com a Lei 

9.784/1999 (Processo administrativo) e Lei 8666/1993, arts 14º e 15º (Licitações e Contratos) 

através da racionalização sistemática e garantindo a qualidade dos itens adquiridos no 

HOSPITAL. 

A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares propõe  normatizar e 

implementar o processo de padronização dos produtos para saúde, elaborando com 

racionalização sistemática, a relação dos produtos para saúde aprovados HOSPITAL e posterior 

validação para inclusão ou exclusão de qualquer item à lista dos produtos padronizados. 

DA COMPOSIÇÃO 

Esta comissão sera composta pelos seguintes membros: Gerente Operacional de Enfermagem, 

representante da clínica cirúrgica, representante da clínica médica, representante da UTI, 

representante da Unidade de ginecologia, representante da unidade de Urgência/Emergência, 

Representante da Farmácia, Representante do CCIH ,representante da fisioterapia e 

nutrição. 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS 

MEDICO-HOSPITALARES 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art.1º. A Comissão de Padronização de Materiais Médico-hospitalares é vinculada ao Núcleo de 

Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo Núcleo de Comissões 

Hospitalares e nomeados pela diretoria geral do HOSPITAL, através de ato formal.  

Art.2º. A Comissão de Padronização de Materiais Médico-hospitalares poderá, através de ato 

administrativo, convocar a participação de outros profissionais do HOSPITAL. Estes terão direito 

a palavra, porém as deliberações serão votadas apenas pelos membros da Comissão.  

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO: 
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Art.3º os membros da comissão de padronização de materiais medico-hospitalares são: 

 Gerente Operacional de Enfermagem; 

 representante da clínica cirúrgica; 

 representante da clínica médica; 

 representante da UTI; 

 representante da Unidade de ginecologia; 

 representante da unidade de 

Urgência/Emergência; 

 Representante da Farmácia; 

 Representante do CCIH; 

 representante da Fisioterapia. 

 representante da nutrição. 

CAPITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da  Comissão  os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os 

membros, serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 
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Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 

local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões 

mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou 

ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus 

critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como 

de normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais 

de reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada 

uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  

resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por 

todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias 

para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser 

convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da 

comissão. 

CAPITULO V 

DA COMPETENCIA 

Art.18º. A Comissão de padronização de Materiais Medico-hospitalares terá como competências 



 

 

   486 

as seguintes diretrizes:  

I. Elaborar a padronização dos produtos para saúde, utilizando o método descritivo 

identificando-o com clareza e contemplando as características físicas, mecânicas, de 

acabamento e de desempenho, possibilitando a orientação do processo licitatório;  

II.  Promover estudos pertinentes à padronização de Produtos para Saúde, visando 

economicidade, qualidade e segurança na aquisição destes materiais, para melhoria 

da assistência dos serviços prestados, pelos profissionais da saúde e para os 

pacientes;  

III. Estabelecer normas e rotinas para análise de produtos para saúde visando assegurar 

a qualidade desses materiais a serem adquiridos no hospital;  

IV. Elaborar a revisão da padronização de produtos para saúde, uniformizando as 

especificações na rede;  

V. Elaborar fichas para análise (protocolo de testes) de amostras dos produtos para 

saúde, considerando suas características técnicas;  

VI. Definir o quantitativo das amostras, período dos testes, prazo e local de entrega das 

amostras;  

VII.  Analisar, testar e emitir parecer técnico dos produtos para saúde de uso do 

hospital, em conjunto com os demandantes e/ou utilizadores;  

VIII. Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres técnicos;  

IX.  Analisar e validar os pareceres emitidos pelos consultores; 

X. Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos 

pelos consultores;  

XI. Criar e manter atualizado banco de dados com as queixas técnicas notificadas e 

encaminhadas pelo Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;  

XII. Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de produtos para 

saúde utilizados no hospital;  

XIII. Coordenar a avaliação técnica de materiais em processo de compra;  

XIV. Realizar estudos acerca do custo benefício dos produtos para saúde para verificar a 

viabilidade econômica de sua padronização; 
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XV.  Estabelecer critérios para a utilização dos produtos para saúde não padronizados 

no hospital, para os casos excepcionais;  

XVI. Divulgar no hospital as atualizações da padronização;  

XVII. Encaminhar solicitações de inclusão de novos produtos na lista de padronização 

para avaliação do NATS (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), quando 

houver;  

XVIII. Emitir parecer sobre os produtos para saúde analisados, considerando o parecer 

técnico científico encaminhado pelo NATS, quando existente;  

XIX. Recomendar a superintendência, por meio da emissão de parecer técnico, a 

padronização dos produtos para saúde, considerando as evidências científicas e o 

perfil assistencial do hospital (nos casos em que ficar evidenciado o aumento nos 

custos para o HOSPITAL);  

XX. Assegurar que os produtos para saúde a serem adquiridos cumpram a Legislação 

Sanitária, as Normas técnicas vigentes e estejam dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos por esta Comissão;  

XXI. Subsidiar as áreas administrativa e jurídica nas demandas que envolvam o uso dos 

produtos para saúde;  

XXII. Receber assessoria jurídica do hospital, sempre que necessário, para consultas e 

orientações;  

XXIII. Informar ao Serviço de Planejamento de Tecnologias em  Saúde sobre as inclusões 

e exclusões da relação de padronização através do e-mail;  

XXIV. Assessorar a governança do hospital em assuntos relacionados à gestão de produtos 

para saúde;  

XXV. Assessorar a Gerência de Ensino e Pesquisa quanto às questões relacionadas a 

pesquisas que utilizam produtos para saúde;  

XXVI.  Prestar assessoria técnica à Unidade de Compras e a Unidade de Almoxarifado e 

Produtos para Saúde do hospital;  

XXVII. Consultar o setor de Vigilância e Segurança do Paciente (Sistema de Informação de 

Vigilância Hospitalar ), acerca das notificações identificadas no uso dos produtos 



 

 

   488 

para saúde;  

XXVIII. Estimular que os profissionais utilizem o NOTIVISA (Sistema de Notificação de 

Vigilância Sanitária) para notificações de desvios de qualidade ou reações adversas 

aos produtos de saúde utilizados na prática assistencial;  

XXIX.  Orientar a notificação imediata à ANVISA, quando da suspeita de surtos de 

infecções e de eventos adversos relacionados aos produtos para saúde;  

XXX. Estimular os profissionais a preencherem a “Ficha de Notificação de Desvio de 

Qualidade Técnica de Produto para Saúde” ;  

XXXI. Solicitar a Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde a convocação de 

fornecedor para formalizar a queixa e informá-los das providências requeridas que 

incluirão solicitação de emissão de laudo técnico do fabricante (ou seja, o 

fornecedor deve levar amostras para avaliação do fabricante) e/ou troca dos lotes 

e/ou modelos do produto questionado até que a questão se resolva 

adequadamente; 

XXXII. Promover a gestão do conhecimento em temas relacionados ao gerenciamento de 

produtos para saúde no hospital;  

XXXIII. Manter o processo permanente de atualização da padronização de produtos para 

saúde, necessários à realização dos procedimentos médicos, de enfermagem e de 

outras atividades hospitalares, através de análise para melhor assistência ao 

paciente;  

XXXIV. Revisar anualmente a Lista de Produtos para Saúde Padronizados, utilizando o 

método descritivo, identificando com clareza as especificações, possibilitando a 

orientação do processo licitatório;  

XXXV. Construir e monitorar indicadores de produtividade do uso dos produtos para saúde 

padronizados e/ou a serem padronizados.  

XXXVI. Trabalhar junto a Comissão de Educação Permanente para desenvolver programas 

educacionais, de modo a atualizar o conhecimento dos profissionais sobre novos 

produtos padronizados;  

XXXVII. Propor modificações em seu regimento interno, quando julgar necessário, como 

também nas situações não previstas ou omissas, para aprimoramento de suas 
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atividades.  

XXXVIII.  Divulgar cronograma anual para revisão e atualização Lista de Materiais Médico-

Hospitalares Padronizados. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19. São obrigações da comissão: 

I. - gerenciar a lista básica de  materiais m e d i c o - hospitalares de uso contínuo no 

Hospital; 

II. - manter processo permanente de atualização da lista, através de consulta ao mercado, 

à enfermagem e ao corpo clínico; 

III. - analisar,  testar e emitir parecer técnico de medicamentos e materiais hospitalares 

de uso contínuo das unidades de serviço; 

IV. - elaborar a padronização de medicamentos e materiais hospitalares de uso contínuo, 

utilizando o método descritivo, visando a orientação do processo licitatório de 

compra de materiais e medicamentos; 

V. - prestar assessoria técnica à Coordenação de Compras, Logística e Suprimentos da 

Diretoria Administrativa; 

VI. - assegurar que os medicamentos e materiais hospitalares a serem adquiridos 

estejam dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela comissão técnica; 

VII. - manter processo permanente de avaliação da qualidade dos medicamentos e 

materiais hospitalares adquiridos para uso contínuo na instituição; 

VIII. - Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos 

assistenciais; 

IX. Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades 

médicas e paramédicas, divulgando internamente no HOSPITAL e recomendando 

a implantação ou não, com a devida justificativa; 

X. Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de 

ocorrências em relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas 
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na utilização dos protocolos e propor análises e avaliações no sentido de contribuir 

para a solução desses eventos adversos. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES 

 
ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 2Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 6Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 9 Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO E 
APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO 
ANUAL 

X            

REUNIÕES 
ORDINÁRIAS 
MENSAIS DA 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 
RELATÓRIOS A 
ALTA DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade/ ,....de.....de...... 

Diretor Geral    Director técnico 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÌDUOS 

DA PROPOSTA 
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A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital tem por finalidade a definição de ações 

que visem à implantação, implementação e manutenção do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde Hospitalar, de acordo com as normas vigentes (Lei 12.305/10, 

RDC 306/04, CONAMA 358/05). 

DA COMPOSIÇÃO 

Será formada por servidores voluntários e terá a seguinte composição: Dois representantes da 

direção; Um representante da área de Ensino e Pesquisa; Dois representantes da área 

Administrativa; Quatro representantes da área de Atenção e Saúde; 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÌDUOS 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 Art. 1º. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital, tem por finalidade a definição 

das ações que visem à implantação, implementação e manutenção do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Hospitalar no Hospital, de acordo com as 

normas vigentes (Lei 12.305/10, RDC 306/04, CONAMA 358/05). 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos será formada por servidores voluntários e 

terá a seguinte composição:  

 Dois representantes da DIREÇÃO;  

 Um representante da AREA de Ensino e Pesquisa;  

 Dois representantes da AREA Administrativa; 

 Quatro representantes da AREA de Atenção e Saúde; 

§ 1° - Não será obrigatório o preenchimento de todas as vagas da comissão, desde que, esta 

seja composto por, no mínimo, 50% dos representantes de cada Gerência.  

§ 2º - Os representantes indicados serão nomeados pela Superintendência.  

§ 3º - O Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Comissão serão eleitos por maioria simples 

de votos por todos os membros da comissão e terão mandato de (02) dois anos, permitida 
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recondução, pelo mesmo período, salvo legislação superior em contrário. 

 § 4º - O não comparecimento de qualquer membro da comissão a (03) três reuniões 

consecutivas ou a (06) seis alternadas num período de (01) um ano, sem justificativa, permitirá 

a solicitação de seu desligamento e uma nova indicação.  

§ 5º - A desistência de um dos Integrantes deverá ser relatada por meio de um comunicado 

interno (CI) e encaminhada ao Presidente da Comissão;  

§ 6º - Em caso de vacância definitiva de um dos integrantes, deverá haver a indicação de um 

novo representante, pela área que ele representa, dentro de no máximo (30) trinta dias.  

§ 7º - A comissão terá autonomia para a indicação do novo integrante, caso for extinto esse 

prazo. 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 3º. A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou por requerimento da maioria de seus Integrantes.  

§ 1º - Salvo nos casos de alteração deste Regimento, nos quais serão necessários 2/3 de votos 

favoráveis do total de seus Integrantes, as demais deliberações serão tomadas por voto 

favorável da maioria simples dos Integrantes presentes.  

§ 2º - O comparecimento dos Integrantes as reuniões da COMISSÃO é obrigatório e prefere as 

demais atividades, salvo as atividades das Direções e Conselhos Superiores do HOSPITAL.  

Art. 4º. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias da COMISSÃO serão feitas com 

a antecedência mínima de 48 (Quarenta e oito) horas, por telefone ou via e-mail ou 

pessoalmente.  

§ 1º - A antecedência de 48 (quarenta e oito) horas poderá ser abreviada para até 24 (vinte e 

quatro) horas em caso de motivos excepcionais, justificados no documento de convocação e 

apreciados no início da reunião convocada. 

§ 2º - O termo de convocação das reuniões deverá ser obrigatoriamente acompanhado da pauta 

da reunião e dos documentos ou informações vinculadas à sua apreciação.  

Art. 5º. A COMISSÃO reunir-se-á com a presença da maioria de seus Integrantes, deliberando 

pelo voto da maioria dos presentes à reunião, resguardada a verificação do “quorum” mínimo 
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(50%+1), salvo nos casos especiais previstos no Estatuto e neste Regimento. 

 § 1º - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão independentemente de “quorum” em segunda 

chamada, a ser feita após 15 (quinze) minutos do horário previsto para seu início.  

§ 2º - O “quorum” será apurado no início da sessão pela contagem das assinaturas dos 

Integrantes na pauta.  

§ 3º - No caso de cancelamento da reunião ordinária ou suspensão de suas atividades por falta 

de “quorum”, uma nova reunião só poderá ser convocada para, no mínimo, 24 horas depois do 

horário de cancelamento ou suspensão. 

Art. 6º. De cada reunião da COMISSÃO lavrar-se-á ata assinada pelo Secretário, que, após 

aprovada na reunião ordinária subsequente, será subscrita pelo Presidente e assinada por todos 

os seus Integrantes presentes na reunião a que se refere.  

Art. 7º. Se houver quorum mínimo de Integrantes, e declarada aberta à sessão, proceder-se-á a 

apreciação da Ata da reunião anterior e, não havendo emendas ou impugnações, a Ata será 

considerada aprovada.  

Art. 8º. Da Ata das sessões da COMISSÃO, deverão constar:  

I - a natureza da sessão, dia, hora e local de sua realização e o nome de quem a presidiu;  

II - os nomes dos Integrantes presentes, bem como os dos que não compareceram, 

mencionando, a respeito destes, se foi ou não justificada a ausência;  

III - o expediente; 

IV - o resumo das discussões, porventura travadas na ordem do dia e os resultados das votações;  

V - todas as propostas por extenso. 

Art. 9º. Encerrada a discussão de uma matéria, essa será votada, sendo deliberada por maioria 

simples de votos.  

§ 1º - O voto do Integrante é obrigatório, consistindo em manifestação favorável ou contrária.  

§ 2º - Por questão de foro ético, qualquer Integrante da COMISSÃO poderá se declarar impedido 

de votar nas deliberações que, direta ou indiretamente, digam respeito a seus interesses 

particulares ou de seus parentes (sanguíneos, legais ou por afinidade) em até segundo grau, 

inclusive seu cônjuge ou companheiro (a).  
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Art. 10º. As votações far-se-ão geralmente pelo processo simbólico. 

CAPITULO IV 

DAS COMPETENCIAS 

Art. 11º. Compreendem a Estrutura da Comissão:  

Presidente;  

Vice-Presidente;  

Secretário; 

Integrantes.  

Art. 12º. Compete ao Presidente da Comissão:  

Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, coordenando os trabalhos; tomar votos e votar;  

Emitir votos de qualidade, nos casos de empate;  

Indicar Integrantes para funções ou tarefas específicas; 

 Representar a Comissão ou indicar representantes;  

Supervisionar e assinar relatórios, convites, atas, e outros documentos; 

Manter registro das atas das reuniões e dos pareceres emitidos;  

 Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

Indicar um ou mais Integrantes para elaboração de relatórios. 

Art. 13º. Compete ao Vice-Presidente da comissão, na ausência do Presidente, exercer as 

funções indicadas no art. 5º.  

Art. 14º. Compete ao Secretário:  

Preparar as pautas, secretariar e agendar as reuniões da Comissão;  

 Preparar as atas das reuniões, submetendo-as à aprovação dos demais Integrantes;  

Expedir ato de convocação, conforme indicação do Presidente;  

Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Comissão;  

Proceder ao registro de dados e informações autorizados para fins de divulgações;  

Auxiliar o Presidente durante as sessões plenárias e prestar esclarecimentos que forem 
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solicitados durante debates;  

 Encaminhar expediente aos interessados dando ciência dos despachos e decisões proferidas 

nos respectivos processos;  

 Elaborar os atos decorrentes das deliberações da Comissão. 

Parágrafo Único. A presidência da comissão será exercida por um dos Integrantes da Comissão 

eleito por esta e nomeado pelo diretor, na ausência deste o Vice-Presidente assumirá a 

Presidência. No caso de ausência do Vice-Presidente o secretário assumirá. Na ausência do 

secretário será nomeado para suas funções um dos integrantes da comissão. 

 Art. 15º. Compete aos Integrantes da Comissão:  

Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;  

Analisar projetos e emitir pareceres, relatando-os aos demais integrantes da Comissão, para 

discussão e deliberação, no prazo máximo de 15 dias;  

Encaminhar quaisquer matérias que tenham interesse de submeter à Comissão, devendo estas 

ser entregues à secretaria da Comissão com antecedência mínima de 12 (doze) horas da reunião; 

 Requisitar à Secretaria Executiva, à Presidência da Comissão de Resíduos e aos demais 

Integrantes informações que julgarem relevantes para o desempenho de suas atribuições;  

Justificar ausência com antecedência;  

Elaborar relatório de atividades da Comissão e o planejamento de atividades futuras, quando 

solicitados;  

Propor à Presidência medidas que julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos.  

Auxiliar na implementação do comissão. 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

ART.16º Sao atribuiçoes da comissão: Elaborar, implementar, manter e avaliar Plano de 

Gerenciamento de Resíduo Hospitalar, adequado às características e necessidades da 

instituição, contemplando, no mínimo, ações relativas abaixo relacionadas: 

Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico- operacionais, visando 

à prevenção e controle dos resíduos hospitalares; 
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Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à 

prevenção e controle dos resíduos hospitalares; 

Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Higienização 

e Limpeza hospitalar e aprovar as medidas de controle propostas pela COMISSÃOS; 

Elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à diretoria geral da 

instituição, a situação do controle dos resíduos hospitalares; 

Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico- operacionais, 

visando a redução de resíduos perigosos e incidência de acidentes ocupacionais a saúde 

publica e meio ambiente; 

Cooperar com o setor de treinamento, com vistas a obter capacitação adequada do quadro 

de funcionários e profissionais, no que diz respeito à prevenção e redução dos riscos ao 

meio ambiente por meio do Gerenciamento de Risco criado pelo hospital; 

Elaborar regimento interno para a COMISSÃO; 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES 

ATIVIDADES Mês 

1 

Mês 2Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6Mês 7Mês 8Mês 9 Mês 

10 

Mês 11Mês 

12 
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO

REGIMENTO 

INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 
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APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 17o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 18o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 19o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade/ ,....de.....de...... 

Diretor Geral     Director técnico 

Comissão Multidisciplinar De Terapia Nutricional 

DA PROPOSTA 

A Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional destina-se a avaliar, elaborar e desenvolver 

procedimentos dietoterápicos que venham a auxiliar na recuperação e reabilitação do estado 

nutricional do paciente. 

É necessária para melhor atender e avaliar os pacientes que necessitam fazer uso de 

alimentação enteral e parenteral e, assim obterem uma recuperação mais rápida dos pacientes, 

diminuindo o tempo de internação e garantindo a recuperação e manutenção do estado 

nutricional do paciente. 

Tem por objetivo normatizar as indicações, uso e controle do suporte nutricional; divulgar os 

conhecimentos sobre suporte nutricional aos profissionais da área de saúde; promover a 

profilaxia da desnutrição nos pacientes internados no hospital; racionalizar custo/benefício, 

maximizando os benefícios e minimizando as complicações. 
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DA COMPOSIÇÃO 

 

A Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional é composta por 7 membros nomeados pela 

Direção Geral do HOSPITAL , divididos em  o núcleo consultor e o núcleo executor. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

CAPITULO I 

 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1o. A finalidade deste regimento é organizar o funcionamento da Comissão Multidisciplinar 

de Terapia Nutricional do HOSPITAL para melhor atender e avaliar os pacientes que 

necessitarem fazer uso de alimentação enteral e parenteral e assim obterer uma recuperação 

mais rápida dos pacientes, diminuindo o tempo de internação e garantindo a recuperação e 

manutenção do estado nutricional do paciente. 

 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2o. A Comissão tem a seguinte composição: 

 

Núcleo Consultor: 

Médico Nutrólogo; 

Farmacêutico; 

Enfermeiros; 

Membro do CCIH. 
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Núcleo Executor: 

2 nutricionistas 

 

Art. 3o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 

suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 4o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 6o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 

 

Art. 7o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 
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Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pre-definida. 

 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias   para   

tratar   de   assuntos   que   exijam   discussões   mais aprofundadas, podendo ser convocadas 

pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

CAPITULO IV 
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DA COMPETENCIA 

 

Art. 18º  Compete a Comissão de Terapia Nutricional: 

 

Normatizar as indicações, uso e controle do suporte nutricional; 

Divulgar os conhecimentos sobre suporte nutricional aos profissionais da área de saúde; 

Promover a profilaxia da desnutrição nos pacientes internados do hospital; 

Racionalizar custo/benefício, maximizando os benefícios e minimizando as complicações; 

Participar nas discussões sobre a necessidade de suporte nutricional nos casos propostos; 

Participar das programações educacionais da equipe (palestras, aulas, reuniões, etc); 

Participar do desenvolvimento, introduções, modificações e revisões de protocolo e fichas 

utilizadas pela comissão; 

Comparecer às reuniões convocadas e colaborar com o trabalho da comissão; 

Desenvolver pesquisas relativas ao tema nutricional; 

Criar mecanismos para que se desenvolvam as etapas de triagem e vigilância nutricional, em 

regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, sistematizando uma metodologia capaz de 

identificar pacientes que necessitam de terapia nutricional a serem encaminhados aos cuidados 

da equipe multiprofissional; 

Atender às condições de avaliação do estado nutricional do paciente, indicando, acompanhando 

e modificando a Terapia Nutricional, quando necessário, e em comum acordo com o médico e 

nutricionista responsáveis pelo paciente, até que sejam atingidos os critérios de reabilitação 

nutricional preestabelecidos; 

Assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, conservação, transporte e 

administração, controle clínico e laboratorial e avaliação final, da Terapia Nutrição Parenteral, 

visando obter os benefícios máximos do procedimento e evitar riscos; 

Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação dos 

procedimentos relacionados à Terapia Nutricional, por meio de programas de educação 
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continuada, devidamente registrados; 

Documentar todos os resultados do controle e da avaliação da Terapia Nutrição Parenteral 

visando à garantia de sua qualidade; 

Estabelecer auditorias periódicas a serem realizadas por um dos membros da comissão, para 

verificar o cumprimento e o registro dos controles e avaliação da Terapia Nutrição Parenteral; 

Analisar o custo e o beneficio no processo de decisão que envolve a indicação, a manutenção 

ou a suspensão da Terapia Nutrição Parenteral. 

Desenvolver, rever e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relacionados à 

Terapia Nutrição Parenterais. 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇOES 

 

Art. 19o. São atribuições da Comissão de Terapia Nutricional: 

 

Avaliar  permanentemente  os  principais  riscos  da  atividade  de  terapia nutricional; 

Realizar planos de ação dos itens discutidos em reunião; 

Registrar os acordos e pontos estratégicos em livro de ata; 

Divulgar e repassar as responsabilidades para as pessoas estratégicas; 

CAPITULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 
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ATIVIDADES Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

 

Art.  22o.  O  regimento  entrará  em  vigor  após  aprovação  da  Diretoria  da instituição. 

Trindade,..... de....... de...... 

 

Responsável pela Instituição.  

 

Diretor Técnico 
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Comissão De Proteção Radiológica 

DA PROPOSTA 

A Comitê de Etica e Pesquisaé um organismo de natureza multidisciplinar que possui como 

principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do Hospital 

para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados 

observando-se os regulamentos vigentes da proteção radiológica, além de recomendar as 

medidas cabíveis para o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação existentes na 

instituição. 

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros  da Comissão de proteção radiologica deverá ser composto pela engenharia clinica, 

técnico de radiologia, médico radiologista, e enfermeiro 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A Comitê de Etica e Pesquisaé um organismo de natureza multidisciplinar que possui 

como principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do 

HOSPITAL para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados 

observando-se os regulamentos vigentes da proteção radiológica, além de recomendar as 

medidas cabíveis para o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação existentes na 

instituição.  

Art. 2º As deliberações da Comissão de Proteção radiológica, visando a correção ou reparação 

de distorções, assim como recomendações de medidas cabíveis e/ou boas práticas após análises 

das conformidades contidas no Plano de Proteção Radiológica, devem ser encaminhadas àos 

setores correspondentes do hospital para providências subsequentes. Parágrafo único: As 

diretrizes para as ações investigatórias e educativas, serão definidas nas reuniões da Comitê de 

Etica e Pesquisae desencadeadas pelo presidente. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 
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Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Diretor técnico 

1 Enfermagem 

1 técnico de radiologia; 

1 médico radiologista 

1 engenheiro clínico. 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 

suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 
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poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º Compete a Comitê de Etica e Pesquisa: 

I - Atender as determinações da Portaria MS nº 453, de 01 de junho de 1998.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

I - Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 
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 II - Realizar revisão de forma sistemática do Plano de Proteção Radiológica do Hospital;  

III - Convocar os serviços envolvidos caso existam informações conflitantes; 

 IV - Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos serviços;  

V - Assessorar a Superintendência em assuntos de sua competência; 

 VI - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de educação permanente;  

VII - Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar conhecimentos 

relevantes à Instituição. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
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Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

COMISSÃO DE TRANSPLANTES E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS/ INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES. 

DA PROPOSTA 

O Ministro da Saúde, através da publicação da Portaria Nº. 1.752/GM/MS, de 23 de setembro 

de 2005, determina a constituição de Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes em todos os hospitais públicos, 

privados e filantrópicos com mais de 80 leitos.  

A Comissão de Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes s é um organismo de natureza multidisciplinar está vinculada 

diretamente à diretoria médica do Hospital l e está composta neste ato por seis membros, sendo 

uma das enfermeiras designada como Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para transplante, por ter participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes.  

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros da transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes deverá estar  composta neste ato por seis membros, sendo uma das 

enfermeiras designada como Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para transplante, por ter participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes e  

medicos intensivistas 
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DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TRANSPLANTES E CAPTAÇÃO DE 

ÓRGÃOS/ INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES  

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes passa a ser denominada Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplante – CIHDOTT.   

  

Art. 2º. A presente Comissão está vinculada diretamente à diretoria médica do Hospital e está  

composta neste ato por seis membros, sendo uma das enfermeiras designada como 

Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para transplante, por ter 

participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-Hospitalares de Transplantes com 

certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes e medicos intensivistas. 

. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Diretor tecnico 

Enfermagem 

médicos intensivistas 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 
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suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 
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Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º Compete a Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes: 

I - Atender as determinações da Portaria Nº. 1.752/GM/MS, de 23 de setembro de 2005.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de transplantes e captação de órgãos / Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Detectar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital;   

Viabilizar o diagnóstico de morte encefálica, conforme a Resolução do Conselho Federal de 

Medicina – CFM sobre o tema;   

Criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no hospital a possibilidade da 

doação de córneas e outros tecidos; 

Articular-se com a Central de Transplantes do Estado do Estado (CNCDO), para organizar o 

processo de doação e captação de órgãos e tecidos;    

Responsabilizar-se pela educação continuada dos funcionários da instituição sobre os aspectos 

de doação e transplantes de órgãos e tecidos;   

Articular-se com todas as unidades de recursos diagnósticos necessários para atender aos casos 

de possível doação;   

Capacitar, em conjunto com a Central de Notificação e Distribuição de Órgãos e Sistema 
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Nacional de Transplantes, os funcionários do estabelecimento hospitalar para a adequada 

entrevista familiar de solicitação e doação de órgãos e tecidos;    

Coordenar o procedimento e explante e implante conforme protocolo;   

Providenciar autorização para doação de órgãos;    

Prestar apoio psicológico aos familiares do Doador e Receptor de órgãos;  

Fornecer à Equipe de Retira de Órgãos as informações necessárias para realização do 

procedimento. Quando em descarte ou desistência de manutenção, passar estas informações a 

CIHDOTT.   

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital tem 

plena autonomia em suas atividades.    

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital deve 

tomar ciência e promover o registro de todos os casos de possíveis doadores de órgãos e tecidos 

com diagnóstico de morte encefálica e/ou de coração parado, mesmo que a doação não seja 

efetivada.   

 

Art. 20º. – Das atribuições dos Médicos Intensivistas:  

  

§ 1º. – Realizar a avaliação de Morte Encefálica, seguindo o Protocolo e permanecendo ao lado 

do paciente até o término do Teste de Apnéia.  

§ 2º. – Comunicar o plantão do CIHDOTT sobre sua avaliação.  

§ 3º. – Providenciar todos os exames necessários, conforme Portaria  9.434 GM/MS. 

§ 4º. – Manter a família informada sobre o atual quadro clínico do paciente.  

§ 5º. – Preencher todos os documentos necessários para continuação do procedimento de 

transplante ou de retirada/explante e posteriormente transplante.  

§ 6º. – Realizar a manutenção do paciente respeitando as orientações Comissão Intra-Hospitalar 

de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT.  

§ 7º. – Fornecer todas as informações ao Médico Neurologista, que fará o segundo Teste de 

Apnéia.  
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§ 8º. – Auxiliar a enfermagem caso haja necessidade de remoção do paciente da Unidade de 

Terapia Intensiva, realizar exames, entre outros.   

§ 9º. – Esclarecer para a família o motivo pelo qual o paciente que evoluiu para a Morte 

Encefálica.  

§ 10º. – Elaborar o relatório que deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal em caso 

de morte violenta.   

 

Art. 21º. – Das atribuições da Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI):  

  

§1º. – Comunicar ao sobreaviso da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes a existência de um provável doador na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

§ 3º. – Avaliar as condições do corpo do doador-cadáver antes da liberação da família.   

§ 4º. Prestar os cuidados relativos à enfermagem para manutenção do doador conforme rotina.  

§ 5º. – Informar Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 

caso ocorra qualquer alteração referente ao doador.  

§ 6º. – Encaminhar o paciente doador ao Centro Cirúrgico devidamente organizado e com laudo 

de morte violenta, se houver, Também encaminhar ao Centro Cirúrgico, qualquer “peça” ou 

parte do paciente bem como, os relatórios cirúrgicos.   

§ 7º. – Articular-se novamente com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

e Tecidos do Estado de Goiás , para comunicar a doação de órgãos.   

  

Art. 22º. Do Funcionamento da Equipe Multidisciplinar do Hospital:   

  

§ 1º. – Cadastrar todos os paciente na lista única do Sistema Nacional de Transplantes.   

§ 2º. - Solicitar exames aos pacientes de forma periódica  (trimestralmente).   

§ 3º. Dar apoio psicológico à família do paciente.   

§ 4º. Providenciar medicações necessárias para o paciente transplantado no momento da alta.   
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 CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA 

TRANSPLANTES 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

Trindade,,....de.....de...... 
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Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA 

DA PROPOSTA 

A COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA – COREME do Hospital é uma instância colegiada, de 

natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e interdisciplinary que  

atuará, estritamente no Planejar, supervisionar, coordenar e deliberar sobre os Programas de 

Residência Médica, obtendo os meios de sua efetiva execução e avaliar o seu desenvolvimento; 

decidir sobre a inclusão ou exclusão de especialidades no Programa de Residência Médica; 

promover e/ou estimular o intercâmbio com outros centros de residência médica; julgar as 

faltas disciplinares dos médicos residentes; discutir e buscar soluções para os casos omissos no 

regulamento; contribuir para o aprimoramento técnico-científico dos residentes; zelar e fazer 

cumprir o regimento Interno da COREME e os demais regimentos da SES.  

 

DA COMPOSIÇÃO 

A COREME é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 
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III - um Representante dos Médicos Residentes do Hospital; 

 

IV - um Secretário. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDENCIA MEDICA 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - A Residência Médica, consoante a Lei n.º 6.932, de 07 de julho de 1981, constitui 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e visa fundamentalmente à formação de 

especialistas, através de programa de treinamento, desenvolvido em ambiente médico-

hospitalar que dispõe de recursos humanos e materiais, indispensáveis para atingir tal 

finalidade. 

 

Art. 2º - A Residência Médica do Hospital, entidade formada pelos Hospital, oferece/oferecerá 

Programas de treinamento reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM 

e Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A COREME será constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 

III - um Representante dos Médicos Residentes do Hospital; 

IV - um Secretário. 
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CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - No âmbito do hospital, a regulação, coordenação e supervisão da Residência Médica é 

realizada pela Comissão de Residência Médica – COREME, conforme as disposições deste 

Regimento Interno, que deve ser de conhecimento de todos os Médicos Residentes, que 

disciplina as atividades dos Programas de Residência Médica do hospital. 

 

Parágrafo único - A COREME é o órgão competente para manter contato com a Comissão 

Estadual de Residência Médica do Goiás– CEREMGO e a Comissão Nacional de Residência 

Médica - CNRM, no que aplicável. 

Art.5° - A COREME é vinculada diretamente ao Diretor Técnico  e se submete à CEREMGO e à 

CNRM. 

Art. 5° - Os Programas de Residência Médica  – PRM’s, têm suas estruturas baseadas nas Áreas 

Básicas e nos Serviços de Especialidades Médicas do hospital e organizadas em regime integrado 

entre programas assistencial e de ensino. 

§ 1º - Os PRM's são de responsabilidade dos Preceptores e Coordenadores dos respectivos 

Serviços de Especialidades Médicas. 

 

§ 2º Os programas que vierem a ser criados, serão vinculados ao Serviço de origem. 

 

Art. 6º - A COREME é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 

III - um Representante dos Médicos Residentes do hospital; 
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IV - um Secretário. 

 

Art.7º - O Coordenador da COREME perceberá pelas suas atividades, bolsa de preceptoria. 

Art. 8º - O Coordenador da COREME será eleito dentre os Supervisores de cada Programa de 

Residência Médica, através de votação direta e secreta, definida por maioria simples, para um 

mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 

 

Parágrafo único - A eleição do Coordenador da COREME realizar-se-á na primeira quinzena do 

mês de dezembro dos anos pares, e o novo mandato terá início em 1º de janeiro do ano 

seguinte. 

 

Art. 9° - O colégio eleitoral para a eleição do Coordenador da COREME será composto pelos 

seguintes membros: 

 

I - todos os Supervisores dos Programas de Residência Médica das áreas básicas e das 

especialidades; 

 

II - um Representante dos Residentes de cada Programa das áreas básicas e das especialidades. 

 

Art. 10º - O Supervisor de cada Programa de Residência Médica deverá ser eleito dentre os 

Preceptores do referido Programa, antecedendo a eleição do Coordenador da COREME, através 

de votação direta e secreta, definida por maioria simples, em pleito bianual, pelo seguinte 

colégio eleitoral: 

 

I - Chefe do Serviço ao qual está vinculado o Programa; 

 

II - todos os Preceptores do Programa; 
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III - um Representante de cada nível da Residência (R1, R2 e R3) dentre os Médicos Residentes. 

 

Art. 11º - Os Preceptores de cada Programa de Residência Médica serão eleitos pelo Corpo 

Clínico da respectiva área e por todos os Médicos Residentes da especialidade ou área de 

atuação, em votação direta, no mês de novembro, sempre precedendo a eleição do Supervisor 

do Programa. 

 

§ 1º - O número de Preceptores em cada Programa de Residência Médica será definido 

conforme critérios de proporção estabelecidos pela CNRM. 

 

§ 2º - São requisitos para candidatar-se à Preceptoria: 

 

I - possuir titulação mínima para a função, ou seja, Residência Médica; 

II - desenvolver atividades de Preceptoria durante sua jornada de trabalho; 

 

§ 3º - No caso de empate na eleição dos Preceptores, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

 

I - profissional que possuir mestrado em Medicina inicia com o número de votos equivalente a 

50% (cinqüenta por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou Especialidade; 

 

II - profissional que possuir mestrado em outra área, que não em Medicina inicia com o número 

de votos equivalente a 30% (trinta por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica 

ou Especialidade; 

 

III - profissional que possuir curso de especialização em metodologia do ensino ou de pesquisa 

inicia com número de votos equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos 

possíveis da Área Básica ou Especialidade; 
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IV- profissional que possuir doutorado e não tiver mestrado inicia com o número de votos 

equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou 

Especialidade; 

 

V - profissional que possuir doutorado e mestrado, acresce ao percentual dos incisos I e II mais 

20% (vinte por cento). 

 

Art. 12 - As deliberações e demais atos da COREME ocorrerão em reuniões ordinárias 

mensalmente, sendo os membros convocados com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

 

§ 1º - As convocações serão acompanhadas da ordem do dia e pauta, onde constará todas as 

matérias a serem analisadas e votadas pelos membros. 

 

§ 2º - A reunião instalar-se-á com a presença de no mínimo metade de seus membros e será 

presidida pelo Coordenador da COREME. 

 

§ 3º - Caso na primeira chamada não haja o quorum definido no parágrafo anterior a reunião 

instalar-se-á com os membros presentes após 30 (trinta) minutos, numa segunda chamada. 

 

§ 4º - Caso o Coordenador da COREME não possa participar da reunião ele indicará, dentre os 

Supervisores dos PRM’s, alguém para substituí-lo. 

 

Art. 13 - Cada membro terá direito a um voto e a votação será nominal e aberta, sendo todas as 

decisões definidas por maioria simples dos presentes, possuindo o Coordenador da COREME o 

voto de desempate. 

 

Art. 14 - É facultado ao Coordenador da COREME e aos outros membros Supervisores dos PRM’s 

solicitar o reexame de qualquer resolução exarada em reuniões anteriores, justificando possível 
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ilegalidade, incorreção, inadequação técnica ou de outra natureza. 

 

Art. 15 - Após a leitura da pauta, o Coordenador da COREME abrirá a discussão, franqueando a 

palavra aos membros que a solicitarem, podendo o membro que não se julgar suficientemente 

esclarecido quanto à matéria em exame pedir vistas do expediente, propor diligências ou 

adiamento da discussão ou votação, devendo apresentar justificativa, sujeita à votação 

imediatamente. 

 

Parágrafo único - O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião ordinária, podendo, 

a juízo dos membros, ser prorrogado no máximo até duas reuniões ou reduzido em face de 

urgência ou relevância do assunto. 

 

Art. 16 - As reuniões extraordinárias da COREME serão realizadas a qualquer tempo, por 

convocação do Coordenador da COREME, por solicitação de Supervisores de PRM’s, ou por 

solicitação do Presidente da Associação dos Médicos Residentes, ou ainda convocadas, com a 

devida justificativa, por 1/3 (um terço) de seus membros. 

 

Art. 17 - Os membros Supervisores de Programas de Residência e Representantes dos 

Residentes que faltarem a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) alternadas serão excluídos 

da COREME. 

 

Parágrafo único – Quando ocorrer a exclusão de um membro, O Coordenador da COREME 

notificará o Serviço ao qual pertencia a vaga do membro excluído, para que realize nova eleição, 

na reunião subseqüente, respeitadas as normas vigentes. 

 

Art. 18 - Outras pessoas poderão ser convidadas a participar das reuniões da COREME, tendo 

direito à voz, mas não a voto. 

 

CAPITULO IV 
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DA COMPETENCIA 

Art. 19 - Compete à COREME: 

 

I - analisar e fiscalizar os programas de treinamento e métodos de avaliação dos Médicos 

Residentes e Preceptores; 

 

II - propor a criação, extinção ou modificação de Programas de Residência Médica;  

 

III - propor à Diretoria do Hospital a adequação anual do número de Médicos Residentes por 

área, de Programas a serem desenvolvidos no ano subseqüente; 

IV - propor à Diretoria do HOSPITAL a adequação anual do número de Preceptores por área de 

acordo com a relação Preceptores/Residentes, estabelecida pela CNRM; 

 

V - estabelecer os critérios de seleção dos Residentes, através da elaboração dos Editais de 

Seleção; 

 

VI - encaminhar os Editais de Seleção CENEMGO para aprovação, e posteriormente à publicação; 

  

VII- coordenar o planejamento, a aplicação e a correção das provas das especialidades, 

encaminhar os resultados finais aos Diretores do Grupo e divulgar os resultados oficiais dos 

processos seletivos; 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20 - A COREME, terá suporte material e administrativo da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

hospital para um bom desempenho de suas atividades. 

 

Art. 21 - Compete ao Coordenador da COREME: 



 

 

   523 

 

I - coordenar as atividades de planejamento, execução e avaliação dos Programas de Residência 

Médica; 

 

II - encaminhar à Diretoria do hospital os assuntos que dependam da sua aprovação; 

III - convocar e presidir as reuniões da COREME; 

 

IV- indicar o Secretário da COREME; 

 

V - aplicar penalidades de acordo com decisão da COREME; 

 

VI - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM; 

 

VII - executar e fazer executar o que estabelece a legislação pertinente à Residência Médica, seja 

proveniente da CNRM, dos estatutos e regulamentos das várias instâncias, do presente 

Regimento Interno e do Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital; 

 

VIII - representar a COREME em todas as atividades que se fizerem necessárias e, no seu 

impedimento, designar um substituto para representá-lo; 

IX - receber, responder, despachar e assinar toda a correspondência da COREME; 

X - tomar decisões ad referendum da COREME, em caráter de urgência, sempre que se fizer  

necessário; 

 

XI - autorizar afastamento temporário de Médico Residente através de ato motivado; 

 

XII - assinar, em conjunto com o Diretor Técnico e os Supervisores dos PRM’s, os diplomas de 

conclusão da Residência Médica, de acordo com a legislação pertinente 

 

Art.22 - Compete aos Supervisores dos PRM’s: 
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I - participar de todas as reuniões da COREME como membro efetivo e, em seu impedimento, 

informar o Coordenador da COREME e designar um substituto;  

 

II - ser responsável direto pela coordenação dos PRM's no âmbito de sua especialidade e dos 

serviços referentes a sua área de atuação; 

 

III - convocar e presidir reuniões dos preceptores do PRM sob sua coordenação; 

 

IV - organizar a eleição de seu sucessor e dos demais Preceptores do PRM, aplicando-se o 

procedimento previsto no Art. 11 deste Regimento Interno; 

 

V - elaborar, anualmente, o Programa de Residência Médica, em sua especialidade até 30 de 

novembro do ano anterior ao inicio do PRM, de acordo com os pré-requisitos estipulados na 

Resolução da CNRM n.° 02/2006; 

 

VI - remeter relatórios à COREME, quando solicitado, sobre as atividades do PRM sob sua 

coordenação; 

 

VII - organizar, supervisionar e controlar a execução do Programa; 

 

VIII - encaminhar cópia atualizada do programa à COREME; 

 

IX - indicar substituto eventual; 

 

X - responsabilizar-se pelo preenchimento de formulários com vistas à regularização, 

credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas do PRM que supervisiona;  

 

XI - controlar a freqüência dos Médicos Residentes que atuam no PRM que coordena; 

XII - encaminhar ao Chefe do Serviço ao qual o PRM se vincula e à COREME a freqüência, 

justificativas de faltas, licenças, escalas de trabalho e de férias dos Médicos Residentes; 
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XIII - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM; 

 

XIV - realizar avaliações trimestrais dos Médicos Residentes, registrando no Sistema de Avaliação 

de Residentes; 

 

XV - encaminhar ao Coordenador da COREME: 

 

A ) os casos de desistências e licenças para afastamento de Médicos Residentes, em tempo hábil 

para cancelamento da bolsa auxílio, quando pertinente; 

 

B ) as faltas ou transgressões disciplinares dos Médicos Residentes, com as justificativas devidas; 

 

Art. 23 - Compete ao Preceptor: 

 

I - encaminhar ao Supervisor do PRM a freqüência, justificativas de faltas, licenças e escalas de 

trabalho e de férias dos Médicos Residentes;  

 

II - orientar diretamente o treinamento do Médico Residente; 

 

III - acompanhar o treinamento do Médico Residente em todas as etapas; 

 

IV - orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico Residente; 

 

V - auxiliar o Médico Residente na resolução de problemas de natureza ética, surgidas durante 

o treinamento; 

 

VI - participar das tarefas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo Supervisor do PRM; 

 



 

 

   526 

VII - participar ativamente do trabalho de conclusão do Médico Residente, quando solicitado. 

 

Art. 24 - Compete ao Representante dos Residentes: 

 

I - representar os Médicos Residentes nas reuniões da COREME; 

 

II - solicitar ao Coordenador da COREME, a inclusão de assuntos de interesse dos Médicos 

Residentes na pauta de reuniões da COREME; 

 

III - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da COREME; 

 

IV- no impedimento de participação na reunião, indicar um substituto e informar Coordenador 

da COREME. 

 

Art. 25 - Compete ao Secretário da COREME: 

 

I - dirigir os Serviços da Secretaria da COREME; 

 

II - exercer as atividades administrativas rotineiras e próprias da Secretaria; 

 

III - assistir às reuniões da COREME, lavrando as atas; 

 

IV- submeter ao Coordenador da COREME os assuntos em pauta; 

 

V - guardar e zelar os arquivos da COREME; 

 

VI- elaborar relatório anual sobre a COREME; 
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VII- informar ao Coordenador da COREME, situação dos PRM’s junto à CNRM; 

 

VIII-encaminhar os documentos de credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas à 

CEREMGO e CNRM com vistas a regularização dos PRM’s;  

 

IX - cumprir o que for determinado pelo Coordenador da COREME. 

CAPÍTULO VII 

Dos Programas De Residência Médica Do GHC, Período dos PRM’s e Carga Horária dos Médicos 

Residentes 

Art. 26 - Os Programas de Residência Médica terão início no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 

cada ano e término no dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte. 

Art.27 - Os Programas de Residência Médica têm carga horária de 2.880 (duas mil e oitocentas 

e oitenta) horas anuais, possuindo um limite de carga horária de atividades de 60 (sessenta) 

horas semanais, com no máximo de 24 (vinte e quatro) horas de plantão semanal. 

Parágrafo único - Todos os PRM’s deverão contemplar os requisitos mínimosexigidos pela 

CNRM, de acordo com a Resolução CNRM n.º 02, de 17 maio de 2006. 

CAPÍTULO VI 

 

DO INGRESSO, CONTRATAÇÃO E REGIME DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 28 - A seleção anual para o ingresso dos Médicos Residentes, em qualquer Programa/Área 

de atuação de Residência Médica, será organizada pela COREME através de Processo Seletivo 

Público, de acordo com critérios estabelecidos pelos Programas/Área de atuação, sempre em 

comunhão com as normas da Resolução CNRM n.° 04, de 23 de outubro de 2007. 

 

Art. 29 - O Médico Residente deve cumprir o Programa de Residência Médica em regime de 

tempo integral e, após a conclusão, não adquire qualquer vínculo de natureza empregatícia com 

o HospitaL, enquadrando-se apenas na qualidade de estudante de pós-graduação, bolsistas em 

conformidade com Lei n.º 6.932 de 7 de julho de 1981, que institui a Residência Médica no país 

e pelas Resoluções aplicáveis da CNRM. 
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Art. 30 - O Médico Residente admitido terá anotado no Contrato Padrão de Residência Médica: 

qualidade de Médico Residente no programa/área de atuação, nome da Instituição, data de 

início, previsão de término da residência e valor da bolsa auxílio paga pelo HOSPITAL. 

 

Art. 31 - Em casos de interrupção justificada do PRM, o Médico Residente deverá cumprir a carga 

horária necessária para completar o tempo previsto do Programa sem ônus para o HOSPITAL, 

sob pena de não ser emitido seu Certificado de conclusão do Programa. 

 

Art. 32 - Fazem jus ao Certificado de Conclusão os Médicos Residentes que: 

I - cumprirem carga horária integral; 

 

II - apresentarem trabalho de conclusão, conforme definições do PRM no início do período da 

Residência, até o término do PRM; 

 

III - obtiverem aprovação na Avaliação Final do treinamento e; 

 

IV- satisfizerem as condições mínimas previstas neste Regimento Interno, consoante o previsto 

na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA AVALIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 33 - Os Médicos Residentes, trimestralmente, terão avaliações com critérios teóricos, 

práticos e ético-disciplinares, cuja média anual inferior a 7 (sete) implica em reprovação. 

 

§ 1º - Os critérios de avaliação e pontuação dos Médicos Residentes serão definidas por cada 

PRM, seguindo as diretrizes do caput deste artigo e determinações da CNRM. 

 

§ 2º - Compete à COREME, no caso de reprovação, julgar, em reunião extraordinária, em prazo 
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máximo de 7 (sete) dias a contar da comunicação do Supervisor do PRM, se o Médico Residente 

reprovado será excluído do PRM ou repetirá novamente o ano do PRM. 

 

§ 3º - A decisão do parágrafo anterior será encaminhada às CEREMGO e CNRM. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 34 - À Médica Residente será assegurada à continuidade da bolsa de estudos durante o 

período de 4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, o período da bolsa ser 

prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento das exigências constantes do Art. 7° da 

Lei n.º 6932, de 7 de julho de 1981. 

 

Art. 35 - São direitos e deveres dos Médicos Residentes: 

 

I - o previsto na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, da CNRM; 

 

II - o que consta nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC; 

 

III – o que estabelece o CEREMGO; 

 

IV – as disposições do presente Regimento Interno; 

 

V - asseio, pontualidade, freqüência e bom desempenho no cumprimento dos planos de ensino 

e trabalho previstos nos PRM’s; 

 

VI - comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME e preceptores dos programas a 

que são vinculados; 
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VII - portar o crachá de identificação, de uso obrigatório, em local de fácil visibilidade; 

 

VIII - entregar o Trabalho de Conclusão da Residência Médica, até a data de término do PRM; 

 

IX - dedicar-se com zelo e senso de responsabilidade ao cuidado dos pacientes; 

 

X - cumprir as obrigações de rotina; 

 

XI - participar de todas as atividades previstas no regime didático-científico do PRM; 

 

XII - levar ao conhecimento das autoridades superiores, irregularidades das quais tenha 

conhecimento, ocorridas na Unidade onde estiver lotado; 

 

XIII - completar a carga horária total prevista, em caso de interrupção do PRM, por qualquer 

causa, justificada ou não; 

 

XIV - eleger anualmente seus representantes junto à COREME. 

 

Art. 36 - Será assegurado ao Médico Residente: 

 

I - bolsa auxílio, de valor mensal estipulada pela CNRM-MEC, até o término previsto para 

conclusão do PRM; 

 

II - um dia de folga semanal e 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade; 

III - alimentação, durante o período em que estiver atuando na unidade onde se desenvolve o 

PRM; 

 

IV - dispensa de 10 (dez) dias por ano para participação em eventos científicos fora do HOSPITAL, 

conforme permissão do Preceptor do PRM, que deverá estabelecer: 
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A) número máximo de residentes que poderá ser dispensado; 

 

B ) número máximo de dispensas em um mesmo ano. 

 

Art. 37 - É vedado ao Médico Residente: 

 

I - ausentar-se do HOSPITAL durante o período de trabalho sem prévia autorização, por escrito, 

do Supervisor de seu PRM; 

 

II - delegar a outrem responsabilidades suas previstas no PRM; 

 

III - exercer atividade profissional remunerada dentro do HOSPITAL, a qualquer título; 

 

IV - retirar, sem prévia anuência da Chefia competente, qualquer objeto ou documento do 

HOSPITAL; 

 

V - tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus superiores. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS INTERRUPÇÕES DO PROGRAMA 

Art. 38 - O Médico Residente poderá interromper o PRM nas seguintes situações: 

 

I - licença gestação, em conformidade com o disposto na Lei n.° 6.932, de 7 de julho de 1981; 

 

II - licença médica, concedida pelo GHC, quando necessário, por um período de até 15 (quinze) 

dias por ano, para tratamento de saúde, sendo assegurada ao Médico Residente o recebimento 

integral de sua bolsa; 
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III - afastamento para participações em Congressos Científicos na especialidade; 

 

IV - afastamento para participação nas reuniões da Associação Nacional dos Médicos Residentes 

– ANMR – para qual o médico Residente for designado como representante oficial; 

 

V - licenças de Gala (3 dias), Nojo (3 dias) e Paternidade (5 dias). 

 

§ 1º - A partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento por licença médica, prevista no inciso II 

deste artigo, o Médico Residente receberá o auxílio doença do INSS, ao qual está vinculado por 

força de sua condição de autônomo. 

 

§ 2º - O afastamento que exceder o período do inciso II deste artigo, seja consecutivo ou no 

somatório total das licenças anuais, deverá recuperar integralmente o período perdido ao 

término do Programa de Residência Médica. 

 

§ 3º - Os afastamentos dos incisos III e IV deste artigo poderão ser atendidos de acordo com as 

necessidades do serviço e no limite máximo de 10 (dez) dias por ano, sempre com a anuência 

do Supervisor e sem prejuízo para o Programa de Residência Médica. 

 

§ 4º - O médico residente que interromper o programa sem o cumprimento da carga horária 

total, por motivos justificados, e aceitos pelo serviço, poderá retornar no prazo máximo de 01 

(um) ano após a interrupção, desde que haja anuência do serviço, vaga e bolsa disponível. Esse 

reinício só poderá ocorrer no mês de fevereiro. Caso não efetue a matrícula até 31 de janeiro 

do ano seguinte à interrupção, será automaticamente desligado do programa de residência 

médica. 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
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Art. 39 - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares aos Médicos Residentes, além 

das previstas nos demais diplomas legais referentes à Residência Médica, após terem sido 

apresentadas, discutidas e aprovadas na COREME: 

 

I - advertência verbal; 

 

II - advertência escrita; 

 

III- suspensão; 

 

IV- exclusão. 

 

Art. 40 - A aplicação das penalidades, dependerá da gravidade e/ou reincidência da falta 

cometida, podendo não ser seguida a ordem acima. 

 

Art. 41 - As advertências verbais, nos casos de indisciplina, insubordinação ou negligência, desde 

que reconhecida sua mínima gravidade, serão feitas pelo Supervisor de Programa de Residência 

Médica. 

Art. 42 - As advertências escritas, nos casos de reincidência nas hipóteses mencionadas no artigo 

anterior, desde que reconhecida sua gravidade moderada serão feitas pelo Supervisor do 

Programa de Residência Médica e comunicadas à COREME. 

 

Art. 43 - A suspensão será aplicada ao Médico Residente nos casos de reincidência de falta já 

punida com advertência escrita e todas as vezes que a transgressão disciplinar se revestir de 

maior gravidade. 

 

Parágrafo único - A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reunião 
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da COREME. 

 

Art. 44 - A exclusão, nos casos em que o médico residente demonstrou ter praticado falta 

gravíssima, será aplicada exclusivamente pela COREME e notificações serão encaminhadas à 

Comissão Estadual e Nacional de Residência Médica. 

 

Parágrafo único - A sanção de exclusão será aplicada pela exclusivamente pela COREME, após 

julgamento realizado em reunião extraordinária convocada para este propósito apenas. 

 

Art. 45 - Todas as penalidades deverão ser comunicadas à COREME, num prazo de 10 (dez) dias, 

a fim de serem registradas na Ficha Individual do Médico Residente, bem como transcrita na 

Avaliação do mesmo. 

 

Art. 46 - As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e exclusão são 

comunicadas à COREME pelo Supervisor do Programa que providencia a instauração de 

processo para apurar possíveis irregularidades. 

 

§ 1º - Iniciado o Processo o Coordenador da COREME abre prazo de 5 (cinco) dias para a defesa 

do Médico Residente, sendo designado em seguida, um dos Supervisores de PRM para relatar o 

processo. 

 

§ 2º - O Médico Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM, durante o transcorrer do 

processo até a conclusão. 

 

§ 3º - Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e contraditório ao Médico 

Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor. 

 

§ 4º - É concedida ao Médico Residente vistas ao processo em qualquer uma de suas fases. 
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§ 5º - As denúncias de transgressões aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão 

analisadas pela COREME e encaminhadas Diretor Técnico para à providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 47 - O Corpo Clínico do HOSPITAL participará do ensino da Residência Médica. 

 

Art. 48 - Os Preceptores atenderão, como os demais membros do Corpo Clínico, os pacientes 

que lhe forem atribuídos, juntamente com os Médicos Residentes. 

 

Art. 49 – Os pacientes dos demais membros do Corpo Clínico poderão ser atendidos pelos 

Médicos Residentes em comum acordo com os Médicos Assistentes. 

 

 

CAPITULO XII 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE RESIDENCIA MEDICA 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            
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REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

 

COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

DA PROPOSTA 

A COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE – COREME/COREMU do Hospital é uma instância 

colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e 

interdisciplinary que  atuará, estritamente no Planejar, supervisionar, coordenar e deliberar 

sobre os Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude obtendo os meios de 

sua efetiva execução e avaliar o seu desenvolvimento; decidir sobre a inclusão ou exclusão de 

especialidades no Programa de Residência Médica; promover e/ou estimular o intercâmbio com 
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outros centros de residência médica e multiprofissional em saude; julgar as faltas disciplinares 

dos médicos residentes; discutir e buscar soluções para os casos omissos no regulamento; 

contribuir para o aprimoramento técnico-científico dos residentes; zelar e fazer cumprir o 

regimento Interno da COREME/COREMU e os demais regimentos da SES.  

 

DA COMPOSIÇÃO 

A COREME/COREMU é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME/COREMU; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

 

III - um Representante dos Médicos  e outros profissionais em saude Residentes do Hospital; 

 

IV - um Secretário. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - A Residência Médica e multiprofissional em saude, consoante a Lei n.º 6.932, de 07 de 

julho de 1981, constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e visa 

fundamentalmente à formação de especialistas, através de programa de treinamento, 

desenvolvido em ambiente médico-hospitalar que dispõe de recursos humanos e materiais, 

indispensáveis para atingir tal finalidade. 

 

 

Art. 2º - A Residência Médica e multiprofissional em saude do Hospital, entidade formada pelos 
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Hospital, oferece/oferecerá Programas de treinamento reconhecidos pela Comissão Nacional 

de Residência Médica – CNRM e Comissão Naiconal de Residencia Multiprofissional – CNRMU e 

o Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A COREME/COREMU será constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME/COREMU; 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

III - um Representante dos Médicos e equipe multiptofissional Residentes do Hospital; 

IV - um Secretário. 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - No âmbito do hospital, a regulação, coordenação e supervisão da Residência Médica e 

multiprofissional em saude é realizada pela Comissão de Residência Médica – 

COREME/COREMU, conforme as disposições deste Regimento Interno, que deve ser de 

conhecimento de todos os Médicos Residentes, que disciplina as atividades dos Programas de 

Residência Médica e multiprofissional em saude do hospital. 

 

Parágrafo único - A COREME/COREMU é o órgão competente para manter contato com a 

Comissão Estadual de Residência Médica do Goiás– CEREMGO e a Comissão Nacional de 

Residência Médica - CNRM,  e a comissão nacional de residencia multiprofissional em saude no 

que aplicável. 

Art.5° - A COREME/COREMU é vinculada diretamente ao Diretor Técnico  e se submete à 
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CEREMGO e à CNRM E CONRMU. 

Art. 5° - Os Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude – PRM’s, têm suas 

estruturas baseadas nas Áreas Básicas e nos Serviços de Especialidades Médicas e 

multiprofissionais do hospital e organizadas em regime integrado entre programas assistencial 

e de ensino. 

§ 1º - Os PRM's são de responsabilidade dos Preceptores e Coordenadores dos respectivos 

Serviços de Especialidades Médicas e multiprofissionais. 

 

§ 2º Os programas que vierem a ser criados, serão vinculados ao Serviço de origem. 

 

Art. 6º - A COREME/COREMU é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREMECOREMU; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

III - um Representante dos Médicos e multiprofissionais Residentes do hospital; 

 

IV - um Secretário. 

 

Art.7º - O Coordenador da COREME/COREMU perceberá pelas suas atividades, bolsa de 

preceptoria. 

Art. 8º - O Coordenador da COREME/COREMU será eleito dentre os Supervisores de cada 

Programa de Residência Médica  e multiprofissional em saude, através de votação direta e 

secreta, definida por maioria simples, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução. 

 

Parágrafo único - A eleição do Coordenador da COREME/COREMU realizar-se-á na primeira 

quinzena do mês de dezembro dos anos pares, e o novo mandato terá início em 1º de janeiro 

do ano seguinte. 
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Art. 9° - O colégio eleitoral para a eleição do Coordenador da COREME/COREMU será composto 

pelos seguintes membros: 

 

I - todos os Supervisores dos Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude das 

áreas básicas e das especialidades; 

 

II - um Representante dos Residentes de cada Programa das áreas básicas e das especialidades. 

 

Art. 10º - O Supervisor de cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude 

deverá ser eleito dentre os Preceptores do referido Programa, antecedendo a eleição do 

Coordenador da COREME/COREMU, através de votação direta e secreta, definida por maioria 

simples, em pleito bianual, pelo seguinte colégio eleitoral: 

 

I - Chefe do Serviço ao qual está vinculado o Programa; 

 

II - todos os Preceptores do Programa; 

 

III - um Representante de cada nível da Residência (R1, R2 e R3) dentre os Médicos  e 

profissionais multiprofissionais em saude Residentes. 

 

Art. 11º - Os Preceptores de cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude 

serão eleitos pelo Corpo Clínico da respectiva área e por todos os Médicos e equipe 

multitprofissional em saude Residentes da especialidade ou área de atuação, em votação direta, 

no mês de novembro, sempre precedendo a eleição do Supervisor do Programa. 

 

§ 1º - O número de Preceptores em cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em 

saude será definido conforme critérios de proporção estabelecidos pela CNRM e CONRMU. 

 

§ 2º - São requisitos para candidatar-se à Preceptoria: 
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I - possuir titulação mínima para a função, ou seja, Residência Médica e multiprofissional em 

saude; 

 

II - desenvolver atividades de Preceptoria durante sua jornada de trabalho; 

 

§ 3º - No caso de empate na eleição dos Preceptores, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

 

I - profissional que possuir mestrado em Medicina/area da saude e ou saude coletiva inicia com 

o número de votos equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do número total dos votos possíveis 

da Área Básica ou Especialidade; 

 

II - profissional que possuir mestrado em outra área, que não em Medicina e area da saude inicia 

com o número de votos equivalente a 30% (trinta por cento) do número total dos votos possíveis 

da Área Básica ou Especialidade; 

 

III - profissional que possuir curso de especialização em metodologia do ensino ou de pesquisa 

inicia com número de votos equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos 

possíveis da Área Básica ou Especialidade; 

 

IV- profissional que possuir doutorado e não tiver mestrado inicia com o número de votos 

equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou 

Especialidade; 

 

V - profissional que possuir doutorado e mestrado, acresce ao percentual dos incisos I e II mais 

20% (vinte por cento). 

 

Art. 12 - As deliberações e demais atos da COREME/COREMU ocorrerão em reuniões ordinárias 
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mensalmente, sendo os membros convocados com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

 

§ 1º - As convocações serão acompanhadas da ordem do dia e pauta, onde constará todas as 

matérias a serem analisadas e votadas pelos membros. 

 

§ 2º - A reunião instalar-se-á com a presença de no mínimo metade de seus membros e será 

presidida pelo Coordenador da COREME/COREMU. 

 

§ 3º - Caso na primeira chamada não haja o quorum definido no parágrafo anterior a reunião 

instalar-se-á com os membros presentes após 30 (trinta) minutos, numa segunda chamada. 

 

§ 4º - Caso o Coordenador da COREME/COREMU não possa participar da reunião ele indicará, 

dentre os Supervisores dos PRM’s, alguém para substituí-lo. 

 

Art. 13 - Cada membro terá direito a um voto e a votação será nominal e aberta, sendo todas as 

decisões definidas por maioria simples dos presentes, possuindo o Coordenador da 

COREME/COREMU o voto de desempate. 

 

Art. 14 - É facultado ao Coordenador da COREME/COREMU e aos outros membros Supervisores 

dos PRM’s solicitar o reexame de qualquer resolução exarada em reuniões anteriores, 

justificando possível ilegalidade, incorreção, inadequação técnica ou de outra natureza. 

 

Art. 15 - Após a leitura da pauta, o Coordenador da COREME/COREMU abrirá a discussão, 

franqueando a palavra aos membros que a solicitarem, podendo o membro que não se julgar 

suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame pedir vistas do expediente, propor 

diligências ou adiamento da discussão ou votação, devendo apresentar justificativa, sujeita à 

votação imediatamente. 
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Parágrafo único - O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião ordinária, podendo, 

a juízo dos membros, ser prorrogado no máximo até duas reuniões ou reduzido em face de 

urgência ou relevância do assunto. 

 

Art. 16 - As reuniões extraordinárias da COREME/COREMU serão realizadas a qualquer tempo, 

por convocação do Coordenador da COREME/COREMU, por solicitação de Supervisores de 

PRM’s, ou por solicitação do Presidente da Associação dos Médicos Residentes, e de outras 

especialidades em saude ou ainda convocadas, com a devida justificativa, por 1/3 (um terço) de 

seus membros. 

 

Art. 17 - Os membros Supervisores de Programas de Residência e Representantes dos 

Residentes que faltarem a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) alternadas serão excluídos 

da COREME/COREMU. 

 

Parágrafo único – Quando ocorrer a exclusão de um membro, O Coordenador da 

COREME/COREMU notificará o Serviço ao qual pertencia a vaga do membro excluído, para que 

realize nova eleição, na reunião subseqüente, respeitadas as normas vigentes. 

 

Art. 18 - Outras pessoas poderão ser convidadas a participar das reuniões da COREME, tendo 

direito à voz, mas não a voto. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 19 - Compete à COREME/COREMU: 

 

I - analisar e fiscalizar os programas de treinamento e métodos de avaliação dos Médicos e 

outros profissionais em saude Residentes e Preceptores; 

 

II - propor a criação, extinção ou modificação de Programas de Residência Médica e 



 

 

   544 

multiprofissional em saude;  

 

III - propor à Diretoria do Hospital a adequação anual do número de Médicos e outros 

profissionais em saude Residentes por área, de Programas a serem desenvolvidos no ano 

subseqüente; 

 

IV - propor à Diretoria do HOSPITAL a adequação anual do número de Preceptores por área de 

acordo com a relação Preceptores/Residentes, estabelecida pela CNRM/CNRMU; 

 

V - estabelecer os critérios de seleção dos Residentes, através da elaboração dos Editais de 

Seleção; 

 

VI - encaminhar os Editais de Seleção CENEMGO e COREMU para aprovação, e posteriormente 

à publicação; 

  

VII- coordenar o planejamento, a aplicação e a correção das provas das especialidades, 

encaminhar os resultados finais aos Diretores do Grupo e divulgar os resultados oficiais dos 

processos seletivos; 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20 - A COREME/COREMU, terá suporte material e administrativo da Gerência de Ensino e 

Pesquisa do hospital para um bom desempenho de suas atividades. 

 

Art. 21 - Compete ao Coordenador da COREMECOREMU: 

 

I - coordenar as atividades de planejamento, execução e avaliação dos Programas de Residência 

Médica e multiprofissional em saude; 
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II - encaminhar à Diretoria do hospital os assuntos que dependam da sua aprovação; 

III - convocar e presidir as reuniões da COREME/COREMU; 

 

IV- indicar o Secretário da COREME/COREMU; 

 

V - aplicar penalidades de acordo com decisão da COREME/COREMU; 

 

VI - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM E CNRMU 

 

VII - executar e fazer executar o que estabelece a legislação pertinente à Residência Médica, seja 

proveniente da CNRM/CNRMU, dos estatutos e regulamentos das várias instâncias, do presente 

Regimento Interno e do Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital; 

 

VIII - representar a COREME/COREMU em todas as atividades que se fizerem necessárias e, no 

seu impedimento, designar um substituto para representá-lo; 

IX - receber, responder, despachar e assinar toda a correspondência da COREME/COREMU; 

X - tomar decisões ad referendum da COREME/COREMU, em caráter de urgência, sempre que 

se fizer  necessário; 

 

XI - autorizar afastamento temporário de Médico e outros profissionais em saude  Residente 

através de ato motivado; 

 

XII - assinar, em conjunto com o Diretor Técnico e os Supervisores dos PRM’s, os diplomas de 

conclusão da Residência Médica e multiprofissional em saude, de acordo com a legislação 

pertinente 

 

Art.22 - Compete aos Supervisores dos PRM’s: 

 

I - participar de todas as reuniões da COREME/COREMU como membro efetivo e, em seu 



 

 

   546 

impedimento, informar o Coordenador da COREME/COREMU e designar um substituto;  

 

II - ser responsável direto pela coordenação dos PRM's no âmbito de sua especialidade e dos 

serviços referentes a sua área de atuação; 

 

III - convocar e presidir reuniões dos preceptores do PRM sob sua coordenação; 

 

IV - organizar a eleição de seu sucessor e dos demais Preceptores do PRM, aplicando-se o 

procedimento previsto no Art. 11 deste Regimento Interno; 

 

V - elaborar, anualmente, o Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude em 

sua especialidade até 30 de novembro do ano anterior ao inicio do PRM, de acordo com os pré-

requisitos estipulados na Resolução da CNRM n.° 02/2006; 

 

VI - remeter relatórios à COREME/COREMU, quando solicitado, sobre as atividades do PRM sob 

sua coordenação; 

 

VII - organizar, supervisionar e controlar a execução do Programa; 

 

VIII - encaminhar cópia atualizada do programa à COREME/COREMU; 

 

IX - indicar substituto eventual; 

 

X - responsabilizar-se pelo preenchimento de formulários com vistas à regularização, 

credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas do PRM que supervisiona;  

 

XI - controlar a freqüência dos Médicos E outros profissionais em saude Residentes que atuam 

no PRM que coordena; 

XII - encaminhar ao Chefe do Serviço ao qual o PRM se vincula e à COREME/COREMU a 

freqüência, justificativas de faltas, licenças, escalas de trabalho e de férias dos Médicos e outros 
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profissionais de saude Residentes; 

 

XIII - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM/CNRMU. 

 

XIV - realizar avaliações trimestrais dos Médicos e outros profissionais em saude Residentes, 

registrando no Sistema de Avaliação de Residentes; 

 

XV - encaminhar ao Coordenador da COREME/COREMU: 

 

A ) os casos de desistências e licenças para afastamento de Médicos Residentes, em tempo hábil 

para cancelamento da bolsa auxílio, quando pertinente; 

 

B ) as faltas ou transgressões disciplinares dos Médicos E outos profissionais em saude 

Residentes, com as justificativas devidas; 

 

Art. 23 - Compete ao Preceptor: 

 

I - encaminhar ao Supervisor do PRM a freqüência, justificativas de faltas, licenças e escalas de 

trabalho e de férias dos Médicos e outros profissionais em saude Residentes;  

 

II - orientar diretamente o treinamento do Médico e outros profissionais em saude  Residente; 

 

III - acompanhar o treinamento do Médico outros profissionais em saude Residente em todas as 

etapas; 

 

IV - orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico Residente; 

 

V - auxiliar o Médico outros profissionais em saude Residente na resolução de problemas de 

natureza ética, surgidas durante o treinamento; 
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VI - participar das tarefas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo Supervisor do PRM; 

 

VII - participar ativamente do trabalho de conclusão do Médico outros profissionais em saude 

Residente, quando solicitado. 

 

Art. 24 - Compete ao Representante dos Residentes: 

 

I - representar os Médicos Residentes nas reuniões da COREME/COREMU; 

 

II - solicitar ao Coordenador da COREME/COREMU, a inclusão de assuntos de interesse dos 

Médicos outros profissionais em saude Residentes na pauta de reuniões da COREME/COREMU; 

 

III - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da COREME/COREMU; 

 

IV- no impedimento de participação na reunião, indicar um substituto e informar Coordenador 

da COREME/COREMU. 

 

Art. 25 - Compete ao Secretário da COREME/COREMU: 

 

I - dirigir os Serviços da Secretaria da COREME/COREMU; 

 

II - exercer as atividades administrativas rotineiras e próprias da Secretaria; 

 

III - assistir às reuniões da COREME, lavrando as atas; 

 

IV- submeter ao Coordenador da COREME/COREMU os assuntos em pauta; 
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V - guardar e zelar os arquivos da COREME/COREMU; 

 

VI- elaborar relatório anual sobre a COREME/COREMU; 

 

VII- informar ao Coordenador da COREME/COREMU, situação dos PRM’s junto à CNRM; 

 

VIII-encaminhar os documentos de credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas à 

CEREMGO e CNRM E CNRMU com vistas a regularização dos PRM’s;  

 

IX - cumprir o que for determinado pelo Coordenador da COREME. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS PERÍODO DOS PRM’S E CARGA HORÁRIA DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS EM 

SAUDE  RESIDENTES 

Art. 26 - Os Programas de Residência Médica e multiprofissionais em saude  terão início no dia 

1º (primeiro) de fevereiro de cada ano e término no dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano 

seguinte. 

 

Art.27 - Os Programas de Residência Médicae mutiprofissionais em saude  têm carga horária de 

2.880 (duas mil e oitocentas e oitenta) horas anuais, possuindo um limite de carga horária de 

atividades de 60 (sessenta) horas semanais, com no máximo de 24 (vinte e quatro) horas de 

plantão semanal. 

Parágrafo único - Todos os PRM’s deverão contemplar os requisitos mínimosexigidos pela 

CNRM/CNRMU, de acordo com a Resolução CNRM n.º 02, de 17 maio de 2006. 

CAPÍTULO VII 

 

DO INGRESSO, CONTRATAÇÃO E REGIME DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 28 - A seleção anual para o ingresso dos Médicos e outros profissionais em saude 
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Residentes, em qualquer Programa/Área de atuação de Residência Médica, será organizada pela 

COREME/COREMU através de Processo Seletivo Público, de acordo com critérios estabelecidos 

pelos Programas/Área de atuação, sempre em comunhão com as normas da Resolução CNRM 

n.° 04, de 23 de outubro de 2007. 

 

Art. 29 - O Médico e outros profissionais em saude Residente deve cumprir o Programa de 

Residência Médica e multiprofissioal em saude em regime de tempo integral e, após a conclusão, 

não adquire qualquer vínculo de natureza empregatícia com o HospitaL, enquadrando-se apenas 

na qualidade de estudante de pós-graduação, bolsistas em conformidade com Lei n.º 6.932 de 

7 de julho de 1981, que institui a Residência Médica e multiprofissional em saude  no país e pelas 

Resoluções aplicáveis da CNRM./CNRMU 

 

Art. 30 - O Médico e outro professional em saude Residente admitido terá anotado no Contrato 

Padrão de Residência Médica e multiprofissional em saude : qualidade de Médico e outro 

professional de saude  Residente no programa/área de atuação, nome da Instituição, data de 

início, previsão de término da residência e valor da bolsa auxílio paga pelo HOSPITAL. 

 

Art. 31 - Em casos de interrupção justificada do PRM, o Médico e outro professional de saude 

Residente deverá cumprir a carga horária necessária para completar o tempo previsto do 

Programa sem ônus para o HOSPITAL, sob pena de não ser emitido seu Certificado de conclusão 

do Programa. 

 

Art. 32 - Fazem jus ao Certificado de Conclusão os Médicos e ouro professional de saude 

Residentes que: 

 

I - cumprirem carga horária integral; 

 

II - apresentarem trabalho de conclusão, conforme definições do PRM no início do período da 

Residência, até o término do PRM; 
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III - obtiverem aprovação na Avaliação Final do treinamento e; 

 

IV- satisfizerem as condições mínimas previstas neste Regimento Interno, consoante o previsto 

na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA AVALIAÇÃO DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE RESIDENTES 

Art. 33 - Os Médicos e outros profissionais de saude  Residentes, trimestralmente, terão 

avaliações com critérios teóricos, práticos e ético-disciplinares, cuja média anual inferior a 7 

(sete) implica em reprovação. 

 

§ 1º - Os critérios de avaliação e pontuação dos Médicos outros profissionais de saude  

Residentes serão definidas por cada PRM, seguindo as diretrizes do caput deste artigo e 

determinações da CNRM./CNRMU 

 

§ 2º - Compete à COREME/COREMU, no caso de reprovação, julgar, em reunião extraordinária, 

em prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da comunicação do Supervisor do PRM, se o Médico 

E outros profissionais de saude  Residente reprovado será excluído do PRM ou repetirá 

novamente o ano do PRM. 

 

§ 3º - A decisão do parágrafo anterior será encaminhada às CEREMGO e CNRM./CNRMU. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE RESIDENTES 

Art. 34 - À médica e de outros profissionais de saude  Residente será assegurada à continuidade 

da bolsa de estudos durante o período de 4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, 

o período da bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento das exigências 

constantes do Art. 7° da Lei n.º 6932, de 7 de julho de 1981. 
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Art. 35 - São direitos e deveres dos Residentes: 

 

I - o previsto na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, da CNRM; 

 

II - o que consta nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC; 

 

III – o que estabelece o CEREMGO/COREMU; 

 

IV – as disposições do presente Regimento Interno; 

 

V - asseio, pontualidade, freqüência e bom desempenho no cumprimento dos planos de ensino 

e trabalho previstos nos PRM’s; 

 

VI - comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME/COREMU e preceptores dos 

programas a que são vinculados; 

 

VII - portar o crachá de identificação, de uso obrigatório, em local de fácil visibilidade; 

 

VIII - entregar o Trabalho de Conclusão da Residência, até a data de término do PRM; 

 

IX - dedicar-se com zelo e senso de responsabilidade ao cuidado dos pacientes; 

 

X - cumprir as obrigações de rotina; 

 

XI - participar de todas as atividades previstas no regime didático-científico do PRM; 

 

XII - levar ao conhecimento das autoridades superiores, irregularidades das quais tenha 

conhecimento, ocorridas na Unidade onde estiver lotado; 



 

 

   553 

 

XIII - completar a carga horária total prevista, em caso de interrupção do PRM, por qualquer 

causa, justificada ou não; 

 

XIV - eleger anualmente seus representantes junto à COREME/COREMU. 

 

Art. 36 - Será assegurado ao Residente: 

 

I - bolsa auxílio, de valor mensal estipulada pela CNRM-MEC, até o término previsto para 

conclusão do PRM; 

 

II - um dia de folga semanal e 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade; 

III - alimentação, durante o período em que estiver atuando na unidade onde se desenvolve o 

PRM; 

 

IV - dispensa de 10 (dez) dias por ano para participação em eventos científicos fora do HOSPITAL, 

conforme permissão do Preceptor do PRM, que deverá estabelecer: 

 

A) número máximo de residentes que poderá ser dispensado; 

 

B ) número máximo de dispensas em um mesmo ano. 

 

Art. 37 - É vedado ao  Residente: 

 

I - ausentar-se do HOSPITAL durante o período de trabalho sem prévia autorização, por escrito, 

do Supervisor de seu PRM; 

 

II - delegar a outrem responsabilidades suas previstas no PRM; 
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III - exercer atividade profissional remunerada dentro do HOSPITAL, a qualquer título; 

 

IV - retirar, sem prévia anuência da Chefia competente, qualquer objeto ou documento do 

HOSPITAL; 

 

V - tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus superiores. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS INTERRUPÇÕES DO PROGRAMA 

Art. 38 - O  Residente poderá interromper o PRM nas seguintes situações: 

 

I - licença gestação, em conformidade com o disposto na Lei n.° 6.932, de 7 de julho de 1981; 

 

II - licença médica, concedida pelo HOSPITAL, quando necessário, por um período de até 15 

(quinze) dias por ano, para tratamento de saúde, sendo assegurada ao Residente o recebimento 

integral de sua bolsa; 

 

III - afastamento para participações em Congressos Científicos na especialidade; 

 

IV - afastamento para participação nas reuniões da Associação Nacional dos Médicos Residentes 

– ANMR – para qual o  Residente for designado como representante oficial; 

 

V - licenças de Gala (3 dias), Nojo (3 dias) e Paternidade (5 dias). 

 

§ 1º - A partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento por licença médica, prevista no inciso II 

deste artigo, o Residente receberá o auxílio doença do INSS, ao qual está vinculado por força de 

sua condição de autônomo. 
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§ 2º - O afastamento que exceder o período do inciso II deste artigo, seja consecutivo ou no 

somatório total das licenças anuais, deverá recuperar integralmente o período perdido ao 

término do Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude. 

 

§ 3º - Os afastamentos dos incisos III e IV deste artigo poderão ser atendidos de acordo com as 

necessidades do serviço e no limite máximo de 10 (dez) dias por ano, sempre com a anuência 

do Supervisor e sem prejuízo para o Programa de Residência . 

 

§ 4º - Oresidente que interromper o programa sem o cumprimento da carga horária total, por 

motivos justificados, e aceitos pelo serviço, poderá retornar no prazo máximo de 01 (um) ano 

após a interrupção, desde que haja anuência do serviço, vaga e bolsa disponível. Esse reinício só 

poderá ocorrer no mês de fevereiro. Caso não efetue a matrícula até 31 de janeiro do ano 

seguinte à interrupção, será automaticamente desligado do programa de residência . 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

 

Art. 39 - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares aos Residentes, além das 

previstas nos demais diplomas legais referentes à Residência, após terem sido apresentadas, 

discutidas e aprovadas na COREME/COREMU: 

 

I - advertência verbal; 

 

II - advertência escrita; 

 

III- suspensão; 

 

IV- exclusão. 
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Art. 40 - A aplicação das penalidades, dependerá da gravidade e/ou reincidência da falta 

cometida, podendo não ser seguida a ordem acima. 

 

Art. 41 - As advertências verbais, nos casos de indisciplina, insubordinação ou negligência, desde 

que reconhecida sua mínima gravidade, serão feitas pelo Supervisor de Programa de Residência 

. 

Art. 42 - As advertências escritas, nos casos de reincidência nas hipóteses mencionadas no artigo 

anterior, desde que reconhecida sua gravidade moderada serão feitas pelo Supervisor do 

Programa de Residência e comunicadas à COREME/COREMU. 

 

Art. 43 - A suspensão será aplicada ao Residente nos casos de reincidência de falta já punida 

com advertência escrita e todas as vezes que a transgressão disciplinar se revestir de maior 

gravidade. 

 

Parágrafo único - A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reunião 

da COREME/COREMU. 

 

Art. 44 - A exclusão, nos casos em que o  residente demonstrou ter praticado falta gravíssima, 

será aplicada exclusivamente pela COREME/COREMU e notificações serão encaminhadas à 

Comissão Estadual e Nacional de Residência. 

 

Parágrafo único - A sanção de exclusão será aplicada pela exclusivamente pela 

COREME/COREMU, após julgamento realizado em reunião extraordinária convocada para este 

propósito apenas. 

 

Art. 45 - Todas as penalidades deverão ser comunicadas à COREME/COREMU, num prazo de 10 

(dez) dias, a fim de serem registradas na Ficha Individual do  Residente, bem como transcrita na 

Avaliação do mesmo. 



 

 

   557 

 

Art. 46 - As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e exclusão são 

comunicadas à COREME/COREMU pelo Supervisor do Programa que providencia a instauração 

de processo para apurar possíveis irregularidades. 

 

§ 1º - Iniciado o Processo o Coordenador da COREME/COREMU abre prazo de 5 (cinco) dias para 

a defesa do Residente, sendo designado em seguida, um dos Supervisores de PRM para relatar 

o processo. 

 

§ 2º - O Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM, durante o transcorrer do processo 

até a conclusão. 

 

§ 3º - Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e contraditório ao 

Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor. 

 

§ 4º - É concedida ao  Residente vistas ao processo em qualquer uma de suas fases. 

 

§ 5º - As denúncias de transgressões aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão 

analisadas pela COREME/COREMU e encaminhadas Diretor Técnico para à providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 47 - O Corpo Clínico do HOSPITAL participará do ensino da Residência. 

 

Art. 48 - Os Preceptores atenderão, como os demais membros do Corpo Clínico, os pacientes 

que lhe forem atribuídos, juntamente com os Residentes. 
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Art. 49 – Os pacientes dos demais membros do Corpo Clínico poderão ser atendidos pelos 

Médicos Residentes em comum acordo com os Médicos Assistentes. 

 

 

CAPITULO XII 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 



 

 

   559 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

DA PROPOSTA 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital é uma instância colegiada, de natureza 

consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e interdisciplinar. O CEP será 

submetido a  aprovação para obter registro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNA). 

O CEP atuará, estritamente, no âmbito de pesquisas que envolvam seres humanos. A Resolução 

CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 define como PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS, toda “PESQUISA QUE, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, TENHA COMO 

PARTICIPANTE O SER HUMANO, EM SUA TOTALIDADE OU PARTES DELE, E O ENVOLVA DE 

FORMA DIRETA OU INDIRETA, INCLUINDO O MANEJO DE SEUS DADOS, INFORMAÇÕES OU 

MATERIAIS BIOLÓGICOS”. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

O CEP é composto por  um mínimo de sete (7) titulares, incluindo profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, de ambos os sexos, nomeados por meio de ato do diretor geral do 

hospital. Além disso, há um membro representante dos usuários, indicado pelo Conselho 

Estadual de Saúde, conforme previsto pela CONEP. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º O Comitê de Etica e Pesquisa é um organismo de natureza multidisciplinar que possui 

como principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de ensino e pesquisa do 

HOSPITAL de acordo com o que determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério da Saúde (CNS/MS), visa identificar, analisar e avaliar as implicações éticas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos de forma direta ou indireta.  

§ 1º. O CEP é responsável pela avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres 

humanos que lhe seja devidamente encaminhado, desde que este seja conforme os padrões 

metodológicos e científicos reconhecidos, podendo ser realizado com a participação de 

pesquisadores ou alunos da instituições educacionais parcerias da SES/ GO 

§ 2º. O CEP deve emitir pareceres consubstanciados sobre os aspectos éticos das atividades de 

pesquisa envolvendo seres humanos, prevendo o impacto de tais atividades sobre o bem-estar 

geral e os direitos fundamentais das populações e dos indivíduos envolvidos.  

§ 3º. O CEP desempenha papel deliberativo, consultivo e educativo, fomentando a reflexão ética 

sobre a pesquisa científica. 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Enfermagem 

Médicos clínicos 

Médicos intensivistas 

Médicos cirurgiões 

Fisioterapia 

Psicologia 

Assistência social 
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CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 

suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Geral. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 
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cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

Art.18 º A decisão sobre cada protocolo de pesquisa resulta em um dos seguintes 

enquadramentos, que deve estar em conformidade ao especificado na Norma Operacional CNS 

nº 001/2013:  

a) Aprovado, quando o protocolo se encontra totalmente adequado para execução.  

b) Com pendência, quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que serão 

solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa.  Por mais simples que seja 

a exigência feita, o protocolo continua em “pendência”, enquanto esta não estiver 

completamente atendida. Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá o prazo de trinta 

(30) dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido este 

prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o 

protocolo; 

 c) Não aprovado, quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de tal 

gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”. Nas decisões de não 

aprovação cabe recurso ao próprio CEP e/ou à Conep, no prazo de 30 dias, sempre que algum 

fato novo for apresentado para fundamentar a necessidade de uma reanálise.  

d) Arquivado, quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às pendências 

apontadas ou para recorrer.  

e) Suspenso, quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por motivo 

de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa.  

f) Retirado, quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador responsável 

mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação ética. Neste caso, o 

protocolo é considerado encerrado. 
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CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 19º Compete a Comitê de Etica e Pesquisa: 

I - Atender as determinações da A Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de ensino e pesquisa do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20o. São atribuições do Comitê: 

Analisar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive multicêntricos, de modo 

a garantir e resgatar a integridade e os direitos dos participantes pesquisados das referidas 

pesquisas, respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente no Brasil ou do qual o 

Brasil seja signatário. 

Os prazos para análise dos protocolos de pesquisa, de acordo com o contido na Resolução a ser 

proferida pelo e em conformidade com a SES/GO. será de 10 dias para checagem documental e 

30 dias para liberar o parecer. 

Solicitar do Coordenador do Projeto todos os documentos e dados relacionados aos protocolos 

de pesquisas aprovados.  

Manter guarda confidencial de todos os dados obtidos e arquivar o protocolo completo por 

cinco anos após o encerramento dos estudos, ainda que digitalizados.  

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios semestrais e relatório final.  

Receber dos participantes da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncias de abusos ou 

notificação sobre eventos adversos, que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo 

pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa.  

Ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem 

em riscos aos participantes de pesquisa, os fatos deverão ser comunicados às instâncias 

competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público.  
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Manter comunicação regular com a CONEP/CNS/MS.  

Enviar relatório para a CONEP no primeiro bimestre de cada semestre, apontando as atividades 

do CEP dos últimos 6 meses.  

Realizar programas de capacitação dos membros bem como da comunidade acadêmica e 

promoção da educação em ética em pesquisa envolvendo seres humanos, conforme requer a 

Norma Operacional vigente.  

 

CAPITULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
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Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

 

 

Comissão de Analise e Revisão de Prontuários: 

Regimento 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

Comissão de revisão de PRONTUÁRIOS Data:  REG. 

1. OBJETIVO 

Regulamentar a atividade da Comissão de Revisão de Prontuários do Hospital de Urgências de 

Anapólis “Walda Ferreira dos Santos”. 

2. REFERÊNCIA 

Resolução Conselho Federal de Medicina nº 1638/2002, que define prontuário médico e torna 

obrigatória a criação de Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 

Portaria MS/GM nº 279, de 08 de outubro de 2010, que autoriza a publicação do Regimento 

Interno da Comissão de Revisão de Prontuários do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Resolução Conselho Federal nº 1.821/2007, que aprova as normas técnicas concernentes à 

digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos 
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prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 

identificada em saúde.  

3. APLICABILIDADE   4. RESPONSABILIDADES 

Não se aplica    Membros da Comissão de Revisão de Prontuários 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica 

6. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 

7. DESCRIÇÃO DO REGIMENTO 

CAPITULO I – DA FINALIDADE 

Art. 1 - Atender a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.638/2002, que define 

prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais 

e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 

paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 

comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência 

prestada ao indivíduo. 

§ 1. A Comissão de Revisão de Prontuários é um órgão de assessoria diretamente vinculado à 

Direção Geral do hospital, devendo manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e 

Revisão de Óbitos da unidade, com a qual deverá discutir os resultados das avaliações realizadas. 

§ 2. Os serviços prestados não serão remunerados, sendo considerado de relevante interesse 

público. 

 

CAPITULO II. DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2 - Essa comissão deverá ser composta de no mínimo dois membros médicos, um membro 

do Serviço de Arquivo Médico e um membro enfermeiro, que serão nomeados pelo Diretor 

Geral do hospital, cuja presidência deverá ser exercida, exclusivamente, por um médico. 

§1. A comissão deverá ser criada por designação da Direção do estabelecimento, devendo ser 

coordenada por um médico. 
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§2. A comissão definirá os cargos de presidente, vice-presidente e de secretário. 

 

CAPÍTULO III – DO MANDATO 

Art. 3 - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 

Diretoria Geral e Diretoria Técnica. Em casos de substituição dos membros da Comissão, os 

nomes deverão ser encaminhados a Diretoria Geral para alteração da portaria de nomeação.  

 

CAPITULO IV – DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 4 - A Comissão de Revisão de Prontuários deverá reunir-se pelo menos uma vez ao mês, 

com pauta, data, local e horário previamente definidos e comunicados.  

§ 1º Os membros da Comissão que deixarem de comparecer a três reuniões consecutivas ou a 

cinco intercaladas, no período de um ano, e que não apresentarem justificativa até o início da 

reunião, serão removidos da Comissão e será solicitada a chefia uma nova indicação;  

§ 2º No caso da saída de um membro da Comissão, o Presidente comunicará Diretoria Geral 

para indicar substitutos; 

§ 3º As reuniões da Comissão serão registradas em ata, que deverá ser arquivada, contendo 

data, horário, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões que 

foram deliberadas;  

Art. 5 - Quando ausente o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário conduzirá a reunião com 

a presença mínima de um membro médico.  

Art. 6 -  As decisões da Comissão serão tomadas por meio de votação aberta e justificadas por 

voto da maioria simples dos membros presentes.  

Art. 7 -  Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros;  

Art. 8 -  Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes.  

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-

Presidente, na ausência do presidente, ou pela maioria dos membros. 
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Art. 9 -  Após a reunião, uma cópia da ata, devidamente assinada, deve ser entregue a Diretoria 

Geral, que procederá o arquivamento. 

Art. 10 - Os instrumentos utilizados pela Comissão para a avaliação serão escolhidos/elaborados 

de acordo com os dados mínimos exigidos pela legislação. 

V – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 11 - São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário: 

I - Registrar em formulário próprio a avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: 

a) Identificação do paciente em todos os impressos, termo geral de internação, anamnese, 

exame físico, exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 

diagnóstico definitivo, consentimentos específicos quando necessários, tratamento efetuado e 

outros documentos pertinentes ao atendimento; 

b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem como de 

assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de 

classe; 

c) Obrigatoriedade da avaliação médica e de enfermagem e registro diário da evolução clínica 

do paciente, bem como a prescrição médica consignando data e hora e do atendimento; 

d) Preenchimento completo do sumário de alta; e 

e) Ordenação do prontuário. 

II - Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e nos sistemas, bem como 

divulgar a necessidade de conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos. 

IV - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e de Revisão de Óbitos da Unidade 

com a qual poderão ser discutidos os resultados das avaliações feitas. 

V - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de Educação Permanente. 

VII - Coletar e processar os dados, proceder à análise estatística, divulgá-los e avaliá-los a cada 

trimestre. 

São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste regimento ou que 

decorram de suas funções ou prerrogativas: 
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a) Convocar e presidir as reuniões; 

b) Indicar seu vice-presidente; 

c) Representar a comissão junto à Direção Geral da Instituição, ou indicar seu representante; 

d) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados pelos 

membros desta; e 

e) Fazer cumprir o regimento. 

Nas decisões da comissão, havendo empate, sem prejuízo de seu voto, o Presidente exercerá o 

voto de qualidade. 

Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-presidente, que assumirá as 

atividades deste. 

São atribuições e competências do secretário da Comissão: 

a) Organizar a ordem do dia; 

b) Receber e protocolar os processos e expedientes; 

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

d) Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

e) Organizar e manter o arquivo da comissão; 

f) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço; e 

g) Solicitar Serviço de Arquivo Médico todos os prontuários que serão avaliados, assim como 

devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

CAPITULO VI - DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 12 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da CRP, em conjunto 

com a diretoria técnica,  e submetidos à Direção Geral a quem competirá a palavra final. 

Art. 13 - Este regimento deverá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto. 

Art. 14 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não de aplica 
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9. INDICADORES 

Avaliação de reuniões realizadas – nº de reuniões realizadas/nº de reuniões programdas X 100 

Avaliação de prontuários – nº de prontuários avaliados/nº total de saídas (alta, óbito, 

transferência) X 100 

Avaliação de prontuários completos – nº de prontuários completos (check list*)/nº total de 

prontuários avaliados X 100. 

 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Check list avaliação de prontuários 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Roberto Zonta Diretor Técnico/HUTRIN    

Revisão  Participante comissão   

Aprovação  Diretor Geral    

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Cronograma de Atividades Anual da Comissão  

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das 

Atividades 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
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Eleição X            

Aprovação 

regimento 

Interno 

X X           

Avaliação do 

preenchimento 

de Prontuários 

  X X X X X X X X X X 

Detectar e 

avaliar as falhas 

de 

preenchimento 

  X  X  X  X  X  

Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e 

suas estratégias 

X            

 Programa 

cursos de 

reciclagem  

  X   X   X  X  

Relátorios/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

Comissão de Documentação Medica e Estatistica 

Comissão de Documentação Médica e Estatística 

A Comissão de Revisão de Documentação Médica e Estatística objetiva promover as medidas 

normativas e técnicas deControle de Execução das normas de preenchimento, arquivamento, 

guarda e recuperação dos dados contidos nos mesmos, segundo a Resolução nº 1.638/2002, 

que define prontuário médico e torna obrigatória a criação desta comissão nas instituições de 

saúde. 

Abaixo listamos o Artigo 1º ao 6º da Resolução nº 1.638/2002, que detalha a importância desta 

Comissão. 
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Art. 1º – Definir prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de 

informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações 

sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, 

que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência prestada ao indivíduo. 

Art. 2º – Determinar que a responsabilidade pelo prontuário médico cabe: 

I.         Ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento; 

II.         À hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como 

dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida; 

III.         À hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da Clínica, do setor até 

o diretor da Divisão Médica e/ou diretor técnico. 

Art. 3º – Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de Prontuários nos 

estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta assistência médica. 

Art. 4º – A Comissão de que trata o artigo anterior será criada por designação da Direção do 

estabelecimento, por eleição do Corpo Clínico ou por qualquer outro método que a instituição 

julgar adequado, devendo ser coordenada por um médico. 

Art. 5º – Compete à Comissão de Revisão de Prontuários: 

I.         Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em 

qualquer suporte, eletrônico ou papel: 

a . Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com quatro 

dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado de nascimento), 

endereço completo (nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, município, 

estado e CEP); 

b. Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; 

c. Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos 

quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados 

eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; 

d. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que 
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atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. 

São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM; 

e. Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de história clínica do paciente, 

deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que tenham 

possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade. 

 I.         Assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos prontuários, 

que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clínica e à Direção técnica da 

unidade.  

Art. 6º – A Comissão de Revisão de Prontuários deverá manter estreita relação com a Comissão 

de Ética Médica da unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações 

realizadas. 

Comissão Intra Hospitalar de Doação de Orgãos e Tecido para Transplantes 

 

Comitê Transfusional 

DA PROPOSTA 

A normatização de prescrição e aplicação de hemoderivados, esta regulamentada pela RDC 343 

de dezembro de 2002, que regulamenta todo o processo relativo à produção e utilização de 

hemoderivados, bem como torna obrigatória a criação de um comitê Transfusional. 

A indicação de transfusão, a preparação de hemocomponentes e sua administração exigem 

trabalho coletivo e de qualidade, visando maior segurança para os pacientes e para os 

profissionais envolvidos no processo. 

DA COMPOSIÇÃO 

 

 1 Membro da Agência Transfusional; 

1 Membro do Pronto Atendimento / Urgência / Emergência; 

1 membro do Centro Cirúrgico;  

1 membro da Clínica Cirúrgica; 

1 membro da Enfermagem; 
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1 membro da UTI. 

 

DO REGIMENTO INTERNO COMITÊ TRANSFUSIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º. O Comitê Transfusional do HOSPITAL, também designada pela sigla, CTH, tem 

fundamento legal na RDC nº 153 de 14 de junho de 2004. 

 

Art. 2º. O Comitê Transfusional/CTH terá sede no Núcleo das Comissões e usufruirá de sua 

estrutura administrativa do Hospital. 

 

Art. 3º. O Comitê Transfusional/CTH tem por finalidade o monitoramento da prática 

hemoterápica na Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º O Comitê Transfusional/CTH deverá ser constituída por membros dos seguintes serviços: 

Agência Transfusional; 

Pronto Atendimento / Urgência / Emergência; 

Centro Cirúrgico;  

Clínica Cirúrgica; 

Enfermagem; 
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UTI. 

§  1º.  Na primeira gestão, os seus membros serão indicados pelo Diretor Geral e pelo Diretor 

Técnico; 

 

§  2º.  Nas  gestões  seguintes,  os  representantes  de  cada  serviço  serão nomeados de acordo 

com o parágrafo anterior; 

 

§ 3º.O Coordenador será escolhido entre os seus membros e designado pelo Diretor Geral. 

 

Art. 5o. O Comitê Transfusional/CTH terá um Regimento Interno aprovado por seus membros e 

Diretor Técnico, que disciplinará o seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art 6º Ao Comitê Transfusional/CTH  compete: 

 Implementar protocolo para controlar as indicações, o uso e o descarte dos componentes 

sanguíneos.; 

Promover ambiente e equipamentos adequados, para que as diferentes atividades possam ser 

realizadas segundo as boas práticas de manipulação; 

Realizer a transfusão de sangue e componentes a ser utilizados de forma criteriosa, tendo em 

conta que é um procedimento que não está isento de riscos e sua indicação poderá ser objeto 

de análise pelo serviço de hemoterapia; 

Implementar programas destinados a minimizar os riscos para a saúde e garantir a segurança 

dos receptores, dos doadores e dos seus funcionários; 

Manter um manual de procedimentos operacionais padrões (POP), técnicos e administrativos; 

Garantir a fiscalização de todos os insumos necessários para a realização das suas atividades em 

conjunto com  adireção administriva do hospital. 
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Fiscalizar todos os materiais e substâncias que entram diretamente em contato com o sangue 

ou componentes a serem transfundidos em humanos devem ser estéreis, apirogênicos e 

descartáveis; 

divulgar a magnitude e a importância da doação de sangue, além de subsidiar o conhecimento 

sobre o seu conceito, seus componentes  e o cálculo das taxas de coletas; 

identificar os problemas e as circunstâncias de ocorrência dos uso de sangue e seus 

hemoderivados, para melhorar o conhecimento da população sobre o assunto e as 

possibilidades de intervenção; 

sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância da doação e 

a gravidade não doação , sua repercussão sobre a saude; 

estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados 

OMS; 

avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à coleta de sangue; 

identificar e recomendar as estratégias e as medidas de saúde necessárias para a redução da 

doação, com destaque para  as mortes por causas evitáveis; 

sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de 

saúde, neste caso a Declaração de e  Declaração de Óbito por causas especificas hemoterapicas, 

além do registro dos atendimentos (prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar) 

 

CAPITULO IV 

 DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.7 º. São atribuições do Comitê Transfusional/CTH: 

 

Exercer suas atribuições em consonância com as deliberações e recomendações do  Comitê 

Transfusional do HOSPITAL; 

Art. 6º. São atribuições do Comitê Transfusional/CTH: 
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Exercer suas atribuições em consonância com as deliberações e recomendações do  Comitê 

Transfusional do HOSPITAL ; 

 

Constituir-se em fórum de assessoramento especializado para a Diretoria do HOSPITAL  ; 

 

Estabelecer critérios científicos para as indicações transfusionais, através de um programa 

informativo e educativo; 

 

Rever e avaliar todas as etapas do serviço de hemoterapia, para assegurar-se de que o padrão 

estabelecido está sendo cumprido; 

 

Acompanhar e verificar se as anotações feitas no prontuário estão de acordo com a RDC Nº 

153/04, itens K.1 e I.1; 

 

Acompanhar a monitoração da separação e da devolução das solicitações de hemocomponentes 

e/ou hemoderivados aos chefes de serviço para que se ajustem aos padrões estabelecidos, 

quando for o caso; 

 

Monitorar o arquivamento das solicitações de hemocomponentes e/ou hemoderivados e 

demais documentos afins, conforme RDC Nº 153/04; 

 

Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das Normas, Portarias e RDCs vigentes; 

 

Reunir-se mensalmente e também em caráter extraordinário, por convocação de seu 

presidente. 

 

Promover a educação continuada nos aspectos principais da hemoterapia e hemovigilância; 
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Estabelecer normas para avaliar a qualidade da prática hemoterápica na Instituição; 

 

Recomendar formulários e guias de orientações para se obter uma boa prática hemoterápica; 

 

Rever e avaliar todas as etapas do serviço de hemoterapia, para assegurar-se de que o padrão 

estabelecido está sendo cumprido; 

 

Acompanhar e verificar se as anotações feitas no prontuário estão de acordo com a RDC Nº 

153/04, itens K.1 e I.1; 

 

Acompanhar a monitoração da separação e da devolução das solicitações de hemocomponentes 

e/ou hemoderivados aos chefes de serviço para que se ajustem aos padrões estabelecidos, 

quando for o caso; 

 

Monitorar o arquivamento das solicitações de hemocomponentes e/ou hemoderivados e 

demais documentos afins, conforme RDC Nº 153/04; 

 

Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das Normas, Portarias e RDCs vigentes; 

 

Reunir-se mensalmente e também em caráter extraordinário, por convocação de seu 

presidente. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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Art. 8º. O Comitê Transfusional/CTH é multidisciplinar, da qual fazem partes representantes dos 

serviços citados no Art. 3º. 

 

Art. 9º. O Comitê Transfusional/CTH deverá assessorar e monitorar a Agência Transfusional – AT 

do HOSPITAL, que tem a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre  doador  

e  receptor  e  transfundir  os  hemocomponentes  liberados.  O suprimento de sangue a esta 

agência realizar-se-á pelo Serviço de Hemoterapia de maior complexidade – Hemocentro de 

Goiás, de acordo com a Resolução RDC Nº 151, de 21 de agosto de 2001. 

 

§ 1º. O suprimento de hemocomponentes de um serviço - AT por um Serviço de Hemoterapia 

de maior complexidade (HEMOGO) deverá ser disciplinado pelo Sistema Estadual de Sangue e 

Hemoderivados (RDC Nº 151/01); 

 

§ 2º. Os serviços de hemoterapia que distribuem sangue e seus componentes (Hemocentro de 

Goiás) devem formalizar por escrito, com o serviço receptor, um contrato, convênio ou termo 

de compromisso. Deste documento devem constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

Nomes e dados jurídicos das instituições envolvidas; Obrigações técnicas e financeiras de cada 

uma das partes (respeitando-se todas as normas técnicas constantes na RDC Nº 153/04); 

 

§ 3º. A Agência Transfusional – AT não poderá estabelecer contrato, convênio ou termo de 

compromisso com outras instituições de hemoterapia, por esse motivo não poderá fazer 

empréstimos ou trocas de hemocomponentes e hemoderivados com essas Instituições, 

cabendo ao Hemocentro de Goiás essas funções.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
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REUNIÕES  

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º. Este regimento está em consonância com a RDC nº 153, de junho de 2004 e a RDC nº 

151, de 21 de agosto de 2001. 

 

Art. 11º. As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e encaminhadas para o 

Núcleo de Comissões do Hospital. Três ausências consecutivas não justificadas poderão 

ocasionar desligamento e substituição do membro faltoso. 

 

Art. 12º. Este regimento poderá ser alterado: 

 

Após a avaliação de desempenho da Comissão, se for o caso; Pela exigência de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto; 
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Em ambos os casos, por proposta da maioria simples da Comissão. Trindade,,....de.......de........ 

Assinam:  

Diretor Geral Diretor Técnico 

 

 

 

 

Comissão de Biossegurança 

Comissão de Biossegurança 

 

A Comissão de Biossegurança será constituída por equipe multiprofissional da área da Saúde 

com, no mínimo, 06 (seis) membros, sendo 04 (quatro) executores e 02 (dois) consultores. 

A Comissão de Biossegurança deverá ter representantes dos diferentes setores que compõem 

o quadro funcional da MDER, incluindo:  

a-    Assistência direta a paciente (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes 

sociais). 

b-    Assistência indireta ao paciente (bioquimicos, citopatologistas, farmacêuticos, 

imagenologistas). 

c-    Manutenção e apoio (eletricistas, técnicos em lavanderia e limpeza). 

A Comissão de Biossegurança será composta por profissionais indicados pelos Diretores Técnico-

Assistencial e Administrativo-Financeiro ao Diretor Geral e por este designados, em Portaria. 

A Presidência da Comissão será exercida por 01 (um) dos membros eleitos por seus pares para 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser eleito por mais um mandato de igual período.  

Os membros executores da Biossegurança deverão ser remunerados para o desempenho de 

suas tarefas. 
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À Comissão de Biossegurança compete:  

I - Zelar pela saúde do trabalhador da MDER mediante ações protetivas de natureza geral ou 

especifica 

a- Ações protetivas de natureza geral: 

- Equipamentos de proteção coletiva (EPC) que incluem exaustores, caixas de descarte de 

pérfuro-cortantes. 

- Equipamentos de proteção individual (EPI) que incluem máscaras, luvas, óculos de proteção, 

aventais, gorros, pró-pés, botas e sapatos. 

 b- Ações protetivas de natureza especifica-isolamento 

- Normas de isolamento e precauções. 

- Operacionalização do isolamento individual. 

- Operacionalização da coorte. 

- Operacionalização da área isolada. 

- Precauções e barreiras; 

- Procedimentos em situações especiais de risco de transmissão (varicela, tuberculose, 

meningite e outras situações específicas detectadas).  

I- Acompanhar a efetivação das medidas de biossegurança de natureza geral ou específica. 

II- Compartilhar as ações que estão em desenvolvimento com a CCIH e a CIPA, objetivando a 

realização de trabalho em conjunto. 

III- Idealizar, planejar e realizar, em conjunto com o NEPPS, cursos de divulgação e ampliação de 

conhecimentos na área de Biossegurança destinados aos diferentes setores funcionais da MDER. 

IV- Notificar às Diretorias sobre a ocorrência de eventos adversos de biossegurança cuja solução 

extrapole às competências da Comissão. 

V- Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, quando necessário, registrando-as em ata. 

VI- Elaborar Regimento Interno da Comissão. 

VII- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas da Diretoria Geral. 

Comissão De Gerenciamento De Resìduos 
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DA PROPOSTA 

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital tem por finalidade a definição de ações 

que visem à implantação, implementação e manutenção do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde Hospitalar, de acordo com as normas vigentes (Lei 12.305/10, 

RDC 306/04, CONAMA 358/05). 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Será formada por servidores voluntários e terá a seguinte composição: Dois representantes da 

direção; Um representante da área de Ensino e Pesquisa; Dois representantes da área 

Administrativa; Quatro representantes da área de Atenção e Saúde; 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÌDUOS 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 Art. 1º. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital, tem por finalidade a definição 

das ações que visem à implantação, implementação e manutenção do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Hospitalar no Hospital, de acordo com as 

normas vigentes (Lei 12.305/10, RDC 306/04, CONAMA 358/05). 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos será formada por servidores voluntários e 

terá a seguinte composição:  

Dois representantes da DIREÇÃO;  

Um representante da AREA de Ensino e Pesquisa;  

Dois representantes da AREA Administrativa; 

Quatro representantes da AREA de Atenção e Saúde; 
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§ 1° - Não será obrigatório o preenchimento de todas as vagas da comissão, desde que, esta seja 

composto por, no mínimo, 50% dos representantes de cada Gerência.  

§ 2º - Os representantes indicados serão nomeados pela Superintendência.  

§ 3º - O Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Comissão serão eleitos por maioria simples 

de votos por todos os membros da comissão e terão mandato de (02) dois anos, permitida 

recondução, pelo mesmo período, salvo legislação superior em contrário. 

 § 4º - O não comparecimento de qualquer membro da comissão a (03) três reuniões 

consecutivas ou a (06) seis alternadas num período de (01) um ano, sem justificativa, permitirá 

a solicitação de seu desligamento e uma nova indicação.  

§ 5º - A desistência de um dos Integrantes deverá ser relatada por meio de um comunicado 

interno (CI) e encaminhada ao Presidente da Comissão;  

§ 6º - Em caso de vacância definitiva de um dos integrantes, deverá haver a indicação de um 

novo representante, pela área que ele representa, dentro de no máximo (30) trinta dias.  

§ 7º - A comissão terá autonomia para a indicação do novo integrante, caso for extinto esse 

prazo. 

 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 3º. A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou por requerimento da maioria de seus Integrantes.  

§ 1º - Salvo nos casos de alteração deste Regimento, nos quais serão necessários 2/3 de votos 

favoráveis do total de seus Integrantes, as demais deliberações serão tomadas por voto 

favorável da maioria simples dos Integrantes presentes.  

§ 2º - O comparecimento dos Integrantes as reuniões da COMISSÃO é obrigatório e prefere as 

demais atividades, salvo as atividades das Direções e Conselhos Superiores do HOSPITAL.  

Art. 4º. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias da COMISSÃO serão feitas com 

a antecedência mínima de 48 (Quarenta e oito) horas, por telefone ou via e-mail ou 

pessoalmente.  

§ 1º - A antecedência de 48 (quarenta e oito) horas poderá ser abreviada para até 24 (vinte e 
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quatro) horas em caso de motivos excepcionais, justificados no documento de convocação e 

apreciados no início da reunião convocada. 

§ 2º - O termo de convocação das reuniões deverá ser obrigatoriamente acompanhado da pauta 

da reunião e dos documentos ou informações vinculadas à sua apreciação.  

Art. 5º. A COMISSÃO reunir-se-á com a presença da maioria de seus Integrantes, deliberando 

pelo voto da maioria dos presentes à reunião, resguardada a verificação do “quorum” mínimo 

(50%+1), salvo nos casos especiais previstos no Estatuto e neste Regimento. 

 § 1º - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão independentemente de “quorum” em segunda 

chamada, a ser feita após 15 (quinze) minutos do horário previsto para seu início.  

§ 2º - O “quorum” será apurado no início da sessão pela contagem das assinaturas dos 

Integrantes na pauta.  

§ 3º - No caso de cancelamento da reunião ordinária ou suspensão de suas atividades por falta 

de “quorum”, uma nova reunião só poderá ser convocada para, no mínimo, 24 horas depois do 

horário de cancelamento ou suspensão. 

Art. 6º. De cada reunião da COMISSÃO lavrar-se-á ata assinada pelo Secretário, que, após 

aprovada na reunião ordinária subsequente, será subscrita pelo Presidente e assinada por todos 

os seus Integrantes presentes na reunião a que se refere.  

Art. 7º. Se houver quorum mínimo de Integrantes, e declarada aberta à sessão, proceder-se-á a 

apreciação da Ata da reunião anterior e, não havendo emendas ou impugnações, a Ata será 

considerada aprovada.  

Art. 8º. Da Ata das sessões da COMISSÃO, deverão constar:  

I - a natureza da sessão, dia, hora e local de sua realização e o nome de quem a presidiu;  

II - os nomes dos Integrantes presentes, bem como os dos que não compareceram, 

mencionando, a respeito destes, se foi ou não justificada a ausência;  

III - o expediente; 

IV - o resumo das discussões, porventura travadas na ordem do dia e os resultados das votações;  

V - todas as propostas por extenso. 

Art. 9º. Encerrada a discussão de uma matéria, essa será votada, sendo deliberada por maioria 

simples de votos.  
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§ 1º - O voto do Integrante é obrigatório, consistindo em manifestação favorável ou contrária.  

§ 2º - Por questão de foro ético, qualquer Integrante da COMISSÃO poderá se declarar impedido 

de votar nas deliberações que, direta ou indiretamente, digam respeito a seus interesses 

particulares ou de seus parentes (sanguíneos, legais ou por afinidade) em até segundo grau, 

inclusive seu cônjuge ou companheiro (a).  

Art. 10º. As votações far-se-ão geralmente pelo processo simbólico. 

 

CAPITULO IV 

DAS COMPETENCIAS 

Art. 11º. Compreendem a Estrutura da Comissão:  

Presidente;  

Vice-Presidente;  

Secretário; 

Integrantes.  

Art. 12º. Compete ao Presidente da Comissão:  

Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, coordenando os trabalhos; tomar votos e votar;  

Emitir votos de qualidade, nos casos de empate;  

Indicar Integrantes para funções ou tarefas específicas; 

 Representar a Comissão ou indicar representantes;  

Supervisionar e assinar relatórios, convites, atas, e outros documentos; 

Manter registro das atas das reuniões e dos pareceres emitidos;  

 Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

Indicar um ou mais Integrantes para elaboração de relatórios. 

 

Art. 13º. Compete ao Vice-Presidente da comissão, na ausência do Presidente, exercer as 

funções indicadas no art. 5º.  
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Art. 14º. Compete ao Secretário:  

Preparar as pautas, secretariar e agendar as reuniões da Comissão;  

 Preparar as atas das reuniões, submetendo-as à aprovação dos demais Integrantes;  

Expedir ato de convocação, conforme indicação do Presidente;  

Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Comissão;  

Proceder ao registro de dados e informações autorizados para fins de divulgações;  

Auxiliar o Presidente durante as sessões plenárias e prestar esclarecimentos que forem 

solicitados durante debates;  

 Encaminhar expediente aos interessados dando ciência dos despachos e decisões proferidas 

nos respectivos processos;  

 Elaborar os atos decorrentes das deliberações da Comissão. 

 

Parágrafo Único. A presidência da comissão será exercida por um dos Integrantes da Comissão 

eleito por esta e nomeado pelo diretor, na ausência deste o Vice-Presidente assumirá a 

Presidência. No caso de ausência do Vice-Presidente o secretário assumirá. Na ausência do 

secretário será nomeado para suas funções um dos integrantes da comissão. 

 

 Art. 15º. Compete aos Integrantes da Comissão:  

Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;  

Analisar projetos e emitir pareceres, relatando-os aos demais integrantes da Comissão, para 

discussão e deliberação, no prazo máximo de 15 dias;  

Encaminhar quaisquer matérias que tenham interesse de submeter à Comissão, devendo estas 

ser entregues à secretaria da Comissão com antecedência mínima de 12 (doze) horas da reunião; 

 Requisitar à Secretaria Executiva, à Presidência da Comissão de Resíduos e aos demais 

Integrantes informações que julgarem relevantes para o desempenho de suas atribuições;  

Justificar ausência com antecedência;  
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Elaborar relatório de atividades da Comissão e o planejamento de atividades futuras, quando 

solicitados;  

Propor à Presidência medidas que julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos.  

Auxiliar na implementação do comissão. 

 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

ART.16º Sao atribuiçoes da comissão: Elaborar, implementar, manter e avaliar Plano de 

Gerenciamento de Resíduo Hospitalar, adequado às características e necessidades da 

instituição, contemplando, no mínimo, ações relativas abaixo relacionadas: 

Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico- operacionais, visando à 

prevenção e controle dos resíduos hospitalares; 

Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à 

prevenção e controle dos resíduos hospitalares; 

Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Higienização e 

Limpeza hospitalar e aprovar as medidas de controle propostas pela COMISSÃOS; 

Elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à diretoria geral da instituição, 

a situação do controle dos resíduos hospitalares; 

Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico- operacionais, 

visando a redução de resíduos perigosos e incidência de acidentes ocupacionais a saúde publica 

e meio ambiente; 

Cooperar com o setor de treinamento, com vistas a obter capacitação adequada do quadro de 

funcionários e profissionais, no que diz respeito à prevenção e redução dos riscos ao meio 

ambiente por meio do Gerenciamento de Risco criado pelo hospital; 

Elaborar regimento interno para a COMISSÃO; 

 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 



 

 

   589 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES 

ATIVIDADES Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

REGIMENTO 

INTERNO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 17o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 18o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 19o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral     Director técnico 
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Comissão Documentação Médica e Estatistica 

Comissão de Residencia em Saúde 

COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - CNRMS  

 

Da  Definição 

Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em Profissional de Saúde. 

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, no uso de suas 

atribuições descritas na Portaria Interministerial nº 1.320, de 11 de novembro de 2010; 

Considerando a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 que institui a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde no âmbito do Ministério da Educação; 

Considerando a Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, que dispõe sobre 

a Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 

de Bolsas para Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, 

Da Proposta 

Art. 1º. Instituir as Diretrizes Gerais para a criação e operacionalização dos Programas de 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, em âmbito nacional. 

Art. 2º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão 

orientados pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais identificadas, de forma a contemplar os eixos 

norteadores mencionados na Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009. 

Art. 3º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

constituem modalidade de ensino de pósgraduação lato sensu, destinado às profissões da 

saúde, excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino 

em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) 

anos e em regime de dedicação exclusiva. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo abrange as seguintes profissões: Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina 
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Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

§ 2º As Residências Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde a que se refere o caput 

deste artigo constituem programas de integração ensino-serviço-comunidade, desenvolvidos 

por intermédio de parcerias dos programas com os gestores, trabalhadores e usuários, visando 

favorecer a inserção qualificada de profissionais da saúde no mercado de trabalho, 

preferencialmente recém-formados, particularmente em áreas prioritárias para o SUS. 

Art. 4º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde devem 

ser construídos em interface com as áreas temáticas que compõem as diferentes Câmaras 

Técnicas da CNRMS, devendo ser observada a delimitação de área(s) de concentração e suas 

diretrizes específicas, a serem normatizadas. 

§ 1º Entende-se como área de concentração um campo delimitado e específico de 

conhecimentos no âmbito da atenção à saúde e gestão do SUS. 

§ 2º Cada área de concentração eleita pelos Programas de Residência Multiprofissional ou em 

Área Profissional da Saúde constituirá o objeto de estudo e de formação técnica dos 

profissionais envolvidos no respectivo programa, devendo: 

I - ser organizada segundo a lógica de redes de atenção à saúde e gestão do SUS; 

II - contemplar as prioridades loco-regionais de saúde, respeitadas as especificidades de 

formação das diferentes áreas profissionais da saúde envolvidas. 

§ 3º A partir da homologação das áreas de concentração pela CNRMS, somente poderão ser 

cadastrados no Sistema da CNRMS os Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde que estiverem em consonância com as respectivas áreas de concentração 

autorizadas. 

§ 4º Entende-se como área temática um conjunto de áreas de concentração que inclui um 

núcleo específico de saberes e práticas com afinidade programática, e pelos quais a perspectiva 

de integração multidisciplinar e interdisciplinar pode ser desenvolvida por meio de estratégias 

de organização dos serviços e do processo de ensinoaprendizagem para a implementação dos 

programas, conforme normatizados pelas Câmaras Técnicas da CNRMS. 

Art. 5º. As instituições que oferecerem Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde serão responsáveis pela organização do Projeto Pedagógico - PP dos 

respectivos programas de pós-graduação, em consonância com a legislação vigente. 
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§ 1º O PP de um Programa de Residência em Área Profissional da Saúde é orientado pelo 

desenvolvimento do núcleo específico dos saberes e práticas inerentes a cada profissão, em 

determinado campo de conhecimento. 

§ 2º O PP de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde é orientado pelo 

desenvolvimento de prática multiprofissional e interdisciplinar em determinado campo de 

conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas de diferentes profissões, devendo, 

para isto, considerar que: 

I - para ser caracterizado como Residência Multiprofissional em Saúde, o programa deverá ser 

constituído por, no mínimo, 03 

(três) profissões da saúde; 

II - quando o programa constituir-se por mais de uma área de concentração, cada área deverá 

também contemplar, no mínimo, três profissões da saúde; 

III - as atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde devem ser organizadas por: 

a) um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as profissões envolvidas, como 

base para a consolidação do processo de formação em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; 

b) um ou mais eixos integradores para a(s) área(s) de concentração constituinte(s) do Programa; 

c) eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, de forma a preservar a 

identidade profissional. 

IV - o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde deve ser orientado por estratégias 

pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de aprendizagem configurados em 

itinerário de linhas de cuidado nas redes de atenção à saúde, adotando metodologias e 

dispositivos da gestão da clínica ampliada, de modo a garantir a formação fundamentada na 

atenção integral, multiprofissional e interdisciplinar. 

V - o PP deve prever metodologias de integração de saberes e práticas que permitam construir 

competências compartilhadas, tendo em vista a necessidade de mudanças nos processos de 

formação, de atenção e de gestão na saúde. 

Art. 6º. A estrutura e funções envolvidas na implementação dos PP dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, serão constituídas pela coordenação da 
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Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU, coordenação de programa, Núcleo 

Docente-Assistencial Estruturante - NDAE, docentes, tutores, preceptores e profissionais da 

saúde residentes. 

Art. 7º. A função da coordenação do Programa de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde deverá ser exercida por profissional com titulação mínima de mestre e 

com experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou 

gestão em saúde. 

Das ATribuições 

Art. 8º. Ao coordenador do programa compete: 

I - fazer cumprir as deliberações da COREMU; 

II - garantir a implementação do programa; 

III - coordenar o processo de auto-avaliação do programa; 

IV - coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto 

pedagógico junto à COREMU; 

V - constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores, 

submetendo-os à aprovação pela COREMU; 

VI - mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de gestão, 

ensino, educação, pesquisa e extensão; 

VII - promover a articulação do programa com outros programas de residência em saúde da 

instituição, incluindo a médica, e com os cursos de graduação e pós-graduação; 

VIII - fomentar a participação dos residentes, tutores e preceptores no desenvolvimento de 

ações e de projetos interinstitucionais em toda a extensão da rede de atenção e gestão do SUS; 

IX - promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com a Política 

de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da Comissão de Integração Ensino-

Serviço - CIES; 

X - responsabilizar-se pela documentação do programa e atualização de dados junto às 

instâncias institucionais locais de desenvolvimento do programa e à CNRMS. 

Art. 9º. O Núcleo Docente Assistencial Estruturante - NDAE é constituído pelo coordenador do 

programa, por representante de docentes, tutores e preceptores de cada área de concentração, 
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com as seguintes responsabilidades: 

I - acompanhar a execução do PP, propondo ajustes e mudanças, quando necessários, à 

coordenação; 

II - assessorar a coordenação dos programas no processo de planejamento, implementação, 

acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas inerentes ao 

desenvolvimento do programa, propondo ajustes e mudanças quando necessários; 

III - promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação em saúde, 

visando o fortalecimento ou construção de ações integradas na(s) respectiva(s) área de 

concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de atenção do SUS; 

IV - estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção de 

projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de 

tecnologias que integrem ensino e serviço para a qualificação do SUS. 

Art. 10º. Os docentes são profissionais vinculados às instituições formadoras e executoras que 

participam do desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas previstas no PP, 

devendo ainda: 

I - articular junto ao tutor mecanismos de estímulo para a participação de preceptores e 

residentes nas atividades de pesquisa e nos projetos de intervenção; 

II - apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de projetos de educação 

permanente em saúde para a equipe de preceptores da instituição executora; 

III - promover a elaboração de projetos de mestrado profissional associados aos programas de 

residência; 

IV - orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as regras estabelecidas 

no Regimento Interno da COREMU. 

Art. 11º. A função de tutor caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores 

e residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de 

campo, exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência profissional de, 

no mínimo, 03 (três) anos. 

§ 1º A tutoria de núcleo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à discussão 

das atividades teóricas, teóricopráticas e práticas do núcleo específico profissional, 

desenvolvidas pelos preceptores e residentes. 
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§ 2º A tutoria de campo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à discussão 

das atividades teóricas, teóricopráticas e práticas desenvolvidas pelos preceptores e residentes, 

no âmbito do campo de conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas das 

diferentes profissões que compõem a área de concentração do programa. 

Art. 12º. Ao tutor compete: 

I - implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo a 

articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas no 

PP do programa, realizando encontros periódicos com preceptores e residentes com freqüência 

mínima semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no programa; 

II - organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para implementação e 

avaliação do PP; 

III - participar do planejamento e implementação das atividades de educação permanente em 

saúde para os preceptores; 

IV - planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e residentes, 

ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas tecnologias para atenção 

e gestão em saúde; 

V - articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de outros 

programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde; 

VI - participar do processo de avaliação dos residentes; 

VII - participar da avaliação do PP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento; 

V - orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

Art. 13º. A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas 

realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por 

profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de 

especialista. 

§ 1º O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área profissional do residente sob sua 

supervisão, estando presente no cenário de prática. 
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§ 2º A supervisão de preceptor de mesma área profissional, mencionada no parágrafo 1º, não 

se aplica a programas, áreas de concentração ou estágios voltados às atividades que podem ser 

desempenhadas por quaisquer profissionais da saúde habilitados na área de atuação específica, 

como por exemplo: gestão, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, ambienta ou 

sanitária, entre outras. 

Art. 14º. Ao preceptor compete: 

I - exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho das 

atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde; 

II - orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o desenvolvimento do plano de 

atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do PP; 

III - elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de concentração, as 

escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução; 

IV - facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos, família 

e grupos), residentes de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde que atuam no campo de prática; 

V - participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no programa, das 

atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e 

de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS; 

VI - identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades práticas de modo a proporcionar a aquisição das competências 

previstas no PP do programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando se fizer necessário; 

VIII - participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) residente(s) sob sua 

supervisão; 

IX - proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do residente, com 

periodicidade máxima bimestral; 

X - participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento; 

VI - orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência mínima de titulação de 

mestre. 
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Art. 15º. O profissional de saúde que ingressar em Programas de Residência Multiprofissional e 

em Área Profissional da Saúde receberá a denominação de Profissional de Saúde Residente, e 

terá como atribuições: 

I - conhecer o PP do programa para o qual ingressou, atuando de acordo com as suas diretrizes 

orientadoras; 

II - empenhar-se como articulador participativo na criação e implementação de alternativas 

estratégicas inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, imprescindíveis para as 

mudanças necessárias à consolidação do SUS; 

III - ser co-responsável pelo processo de formação e integração ensino-serviço, desencadeando 

reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades de relações interpessoais, 

organizacionais, ético- 

humanísticas e técnico-sócio-políticas; 

IV - dedicar-se exclusivamente ao programa, cumprindo a carga horária de 60 (sessenta) horas 

semanais; 

V - conduzir-se com comportamento ético perante a comunidade e usuários envolvidos no 

exercício de suas funções, bem como perante o corpo docente, corpo discente e técnico-

administrativo das instituições que desenvolvem o programa; 

VI - comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência; 

VII - articular-se com os representantes dos profissionais da saúde residentes na COREMU da 

instituição; 

VIII - integrar-se às diversas áreas profissionais no respectivo campo, bem como com alunos do 

ensino da educação profissional, graduação e pós-graduação na área da saúde; 

IX - integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de prática; 

X - buscar a articulação com outros programas de residência multiprofissional e em área 

profissional da saúde e também com os programas de residência médica; 

XI - zelar pelo patrimônio institucional; 

XII - participar de comissões ou reuniões sempre que for solicitado; 

XIII - manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à residência multiprofissional e 

em área profissional de saúde; 
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XIV - participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento. 

Art. 16º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Trindade,     de            de 2019. 

 

Comissão Núcleo De Segurança Do Paciente 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é uma instância colegiada, de natureza consultiva e 

deliberativa, diretamente ligado a Diretoria do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

O NSP tem por finalidade assessorar a Superintendência estabelecendo políticas e diretrizes de 

trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por 

meio do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de programas, que visem garantir 

a qualidade dos processos assistenciais do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

Estrutura/composição: 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, de reconhecido saber e 

competência profissional, todos nomeados pela Diretoria. 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, sendo: 

I. um representante da Diretoria, 

II. um médico representante da Divisão Médica; 

III. um representante da residência médica/multiprofissional; 

IV. um enfermeiro representante da Divisão de Enfermagem; 

V. um farmacêutico representante da Farmácia; 

VI. um representante Setor de Vigilância em Saúde, que irá coordenar o NSP;  

VII. um representante da Gerência Administrativa;  

VIII. um representante da tecnovigilância;  
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IX. um representante da Qualidade;  

I. um representante docente que seja funcionário do Complexo de Regulaçãp. 

De acordo com o nível de maturidade da cultura organizacional para a segurança do paciente, o 

Núcleo pode decidir por incluir um representante dos usuários externos – preferencialmente 

associação de pacientes, quando houver. 

Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade e seguindo os seguintes 

princípios: 

a) proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes em saúde; 

b) proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em incidentes em saúde; 

c) proteção à honra e à imagem dos fabricantes de produtos relacionados a queixas técnicas e 

incidentes em saúde; 

d) proteção à identidade do notificador; 

e) independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

f) foco nos processos durante a apuração dos fatos e no processo decisório. 

O membro do Núcleo estará impedido, caso seja aberto para votação, de votar quaisquer itens 

de pauta envolvendo a área que representa. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao menos até sua 

deliberação final, quando será decidida sua forma de encaminhamento. 

Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se publicamente sobre quaisquer assuntos 

tratados neste fórum, cabendo ao Presidente do Núcleo o encaminhamento de assuntos a 

serem publicados para apreciação da Diretoria. 

As atribuições do Coordenador incluirão, entre outras, as seguintes atividades: 

I. coordenar as discussões; 

II. produzir e expedir documentos; 

III. distribuir tarefas; 

IV. conduzir os trabalhos; e 

V. coordenar o apoio administrativo. 
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O Secretário e o seu Substituto terão as atribuições de fornecer o apoio técnico e administrativo 

necessários ao funcionamento do NSP. 

O mandato dos membros do NSP terá a duração de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

Funcionamento e organização: 

O NSP deverá se reunir mensalmente em reuniões ordinárias e poderá, de acordo com a 

urgência da matéria, reunir-se extraordinariamente. Haverá reuniões dos subgrupos, também 

de frequência mensal. 

As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo Diretor. 

As reuniões do NSP são agendadas semestralmente, via cronograma, com local e horário 

estabelecidos e encaminhados aos membros por e-mail para apreciação. Na semana que 

antecede a reunião, o coordenador envia um e-mail/lembrete com a pauta a ser discutida. 

As reuniões extraordinárias serão convocadas, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência. 

O quórum mínimo das reuniões é a presença de maioria simples dos membros do NSP. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado 

do NSP. 

As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador e, na falta deste, pelo seu substituto formal. 

As deliberações do NSP serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre os seus 

membros. 

As votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de defesa verbal registradas 

em ata. 

As decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos presentes. 

Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador do NSP. 

O apoio administrativo ao NSP será realizado pelo secretário. 

São consideradas atividades administrativas: 

I. prestar subsídios e informações relacionadas às atividades do NSP; 

II. elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, correspondências e a agenda do 

NSP; 
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III. realizar o agendamento, a preparação e a expedição das convocações para as reuniões e o 

provimento do apoio logístico para as mesmas. 

O NSP poderá criar grupos de trabalho para tratamento de assuntos específicos. 

Os grupos de trabalho serão compostos por no máximo 6(seis) componentes tendo reconhecido 

saber e competência profissional no tema, todos indicados pelo NSP e nomeados pela Diretoria. 

Cada grupo de trabalho será coordenado por um representante do NSP, que deverá realizar atas 

com listas de presença a cada encontro. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado 

do grupo de trabalho. 

As atribuições do Coordenador do grupo de trabalho incluirão, sem prejuízo de outras: 

I. coordenar as discussões; 

II. definir responsabilidades dos componentes; 

III. conduzir os trabalhos; e 

IV. responsabilizar-se pela entrega em tempo dos produtos demandados pelo NSP. 

Atribuições/objetivos: 

São princípios do NSP: 

I. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, profissionais, fabricantes de 

produtos e notificadores envolvidos em incidentes em saúde; 

II. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

III. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

IV. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

V. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

VI. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

VII. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do paciente. 

Compete ao NSP: 

I. promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição; 

II. analisar e avaliar as notificações sobre incidentes e queixas técnicas selecionadas pelo 
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Setor/Unidade de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

III. desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no âmbito da 

instituição; 

IV. promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos 

processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e 

insumos propondo ações preventivas e corretivas; 

V. promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas com a segurança do 

paciente, especialmente aquelas relacionadas aos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde; 

VI. estabelecer, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de 

saúde; 

VII. elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde, divulgação delegáveis a outros serviços na instituição; 

VIII. avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde; 

IX. priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente determinados pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA, e realizar o monitoramento dos respectivos indicadores, sendo a 

etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

X. compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da 

análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do 

serviço de saúde; 

XI. acompanhar o processo de notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos 

adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

XII. acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas 

autoridades sanitárias; 

XIII. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de capacitação em 

segurança do paciente (Educação Setorial Transversal), sendo a etapa de implantação delegável 

a outros serviços do hospital; 

XIV. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de comunicação 
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social em saúde quanto aos temas referentes à segurança do paciente (alertas; informações aos 

novos residentes, acadêmicos e profissionais; bem como aos pacientes/familiares) sendo a 

etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

XV. promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da cultura de segurança com 

foco no aprendizado e desenvolvimento institucional; 

XVI. elaborar proposta de metas e indicadores para inserção nos processos de contratualização; 

XVII. elaborar plano de pesquisa sobre segurança do paciente para desenvolvimento da 

instituição, em parceria com a Gerência de Ensino e Pesquisa ou equivalente; 

XVIII. apoiar o COMPLEXO REGULADOR ESTADUALno desenvolvimento de estratégias de 

segurança do paciente; 

XIX. participar de eventos e demais ações promovidas pela COMPLEXO REGULADOR 

ESTADUALSede sobre segurança do paciente e qualidade. 

Disposições gerais: 

Aos profissionais que trabalham com cuidado direto ao paciente, terão seis 6 horas da carga 

horária mensal destinadas às atividades do NSP, dispensadas na escala de serviço. 

Cronograma de Atividades Anual do Núcleo de Segurança do Paciente 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das 

Atividades 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Eleição X            

Aprovação 

regimento 

Interno 

X X           

Promover ações 

para a gestão de 

riscos no âmbito 

da instituição 

  X  X  X  X  X  

Elaborar plano de   X    X    X  
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pesquisa sobre 

segurança do 

paciente para 

desenvolvimento 

da instituição 

Elaborar 

proposta de 

metas e 

indicadores para 

inserção nos 

processos 

  X    X    X  

Desenvolver, 

implantar, 

avaliar, 

monitorar e 

manter 

atualizado o 

plano de 

capacitação em 

segurança do 

paciente 

  X X X X X X X X X X 

Desenvolver, 

implantar, 

avaliar, 

monitorar e 

manter 

atualizado o 

plano de 

comunicação 

social em saúde 

quanto aos temas 

referentes à 

segurança do 

paciente 

  X X X X X X X X X X 
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Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

Comissão Da Qualidade 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

O Comitê da Qualidade (CQ) é uma instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa, 

diretamente ligado a COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

O CQ é um conjunto de programas gerenciais que sistematiza o planejamento, a formulação e a 

operacionalização dos processos assistenciais e de apoio, necessários para garantir a excelência 

nos serviços prestados. 

O CQ tem por finalidade assessorar a promoção de ações institucionais de melhoria contínua na 

gestão dos processos, elevando o padrão dos serviços prestados por meio de indicadores da 

qualidade, avaliação da satisfação dos usuários, definição de metodologias e ferramentas da 

qualidade e controle dos instrumentos administrativos que compõem a estrutura organizacional 

do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

Estrutura/composição: 

O CQ, composto por colaboradores e nomeado pelo Diretor, é formado: 

I- coordenador; 

II - dois representantes da alta administração Hospitalar; 

III - grupo técnico/executor: 

a) três representantes do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

b) dois representantes da Administração Hospitalar para planejamento estratégico; 

c) um representante da Divisão de Enfermagem; 

IV - secretário.  

Fica facultada ao coordenador do Núcleo propor a participação de novos profissionais para 

atuarem como apoio técnico e operacional na implementação dos processos. 

São deveres e responsabilidades dos membros do CQ: 
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I - participar das reuniões, discussões e deliberações sobre quaisquer assuntos constantes da 

pauta; 

II - propor assuntos para a pauta das reuniões; 

III - solicitar reunião extraordinária do CQ; 

IV - colaborar com estudos e propostas ao CQ, que contribuam para a implantação de medidas 

que venham a assegurar a estruturação organizacional mais adequada à execução dos processos 

e das atividades do CQ; 

V - colaborar com estudos e debates visando ao aperfeiçoamento permanente dos processos e 

das atividades do CQ; 

VI - coordenar a implantação, na sua área de atuação, das medidas e processos aprovados pelo 

CQ; 

VII - colaborar com as outras áreas de atuação do CQ na implantação das medidas e processos 

aprovados; 

VIII - participar da apreciação e deliberação sobre propostas apresentadas por membros do CQ, 

a serem levadas às reuniões do Núcleo; 

IX - pedir vistas de assuntos em discussão.  

Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam surgir em função do 

exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão ser informados aos demais integrantes 

ao abrir o item de pauta. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao menos até sua 

deliberação final, quando será decidida sua forma de encaminhamento. 

As atribuições dos representantes do CQ são as seguintes atividades: 

I - representantes da alta administração: 

a) assegurar que os processos e requisitos necessários à implantação e implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos; 

b) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a 

organização; 

c) servir como contato para organizações externas no que se refere ao CQ. 
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II - coordenador: 

a) convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CQ; 

b) consolidar a pauta definitiva das reuniões do CQ; 

c) colocar em discussão qualquer matéria urgente ou de alta relevância, ainda que não constante 

da pauta de convocação; 

d) representar o CQ junto à Gestão Superior e entidades da sociedade; 

e) delegar atribuições aos demais membros do CQ; 

f) constituir grupo(s) de trabalho(s), se e quando necessário, indicando para cada grupo um 

relator; 

g) expedir todos os atos necessários à efetivação das deliberações do CQ; 

h) convidar, a seu critério ou por indicação dos membros do CQ, autoridades ou técnicos de 

notória competência profissional, para participar das reuniões, sem direito à participação nas 

deliberações do CQ; 

i) conceder visto de matérias aos membros do CQ, quando solicitado; 

j) supervisionar as atividades exercidas pelo Secretário do CQ; 

k) convocar e coordenar as reuniões de análise crítica do sistema e na periodicidade prevista no 

Manual da Qualidade;  

l) fazer cumprir este Regimento. 

III - grupo técnico/executor: 

a) consolidar a pauta preliminar das reuniões do CQ, e submeter ao coordenador; 

b) estudar e propor ao CQ, medidas para assegurar a estruturação dos processos 

organizacionais, adequando-os ao cumprimento da missão institucional; 

c) mapear e monitorar a implantação das medidas e da estruturação dos processos 

organizacionais estabelecidos e aprovados pelo CQ; 

d) realizar estudos e debates visando o aperfeiçoamento permanente dos processos e da 

estrutura organizacional visando o cumprimento da missão institucional; 

e) apreciar e deliberar sobre propostas apresentadas por membros do CQ, a serem levadas às 

reuniões do Núcleo; 
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f) representar o CQ junto aos setores do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

g) apoiar, acompanhar e controlar todas as ações voltadas para a implantação e manutenção do 

sistema da qualidade; 

h) assegurar a realização das reuniões de análise crítica do sistema e na periodicidade prevista; 

i) acompanhar os indicadores de desempenho do Sistema da Gestão da Qualidade para a 

tomada de decisão que garanta a eficácia do sistema; 

j) promover a integração do CQ com os demais setores, sendo interlocutor que viabilize a 

consolidação dos ajustes necessários à implantação das medidas que assegurem a estruturação 

dos processos organizacionais, adequando-os ao cumprimento da missão institucional do 

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

k) prestar serviço de consultoria interna em desenvolvimento organizacional e qualidade ao CQ; 

l) Implantar e acompanhar os Planos Anuais de Auditoria Interna visando assegurar a sua 

realização; 

m) Prestar assistência ao processo de desenvolvimento e manutenção do CQ, buscando 

informações e feedback que possibilitem avaliação dos programas e procedimentos 

implantados. 

n) programar e executar o treinamento de todos os funcionários nas atividades relacionadas 

a qualidade hospitalar, visando a multiplicação dos conhecimentos e facilitar a implementação 

dos programas; 

o) organizar eventos internos e externos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade, visando 

promover o treinamento dos colaboradores; 

p) elaborar os fluxogramas de documentação do CQ, visando a correta comunicação e registro 

das informações ( POPs);  

q) desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando otimizar os 

treinamentos e a divulgação do programa; 

r) ministrar treinamentos internos relacionados com a qualidade. 

IV - secretário: 

a) controlar as ocorrências relacionadas com a qualidade, digitando dados, para elaboração de 
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relatórios com estatísticas de produção; 

b) participar da elaboração e redação dos procedimentos relacionados com a qualidade; 

c) manter controles dos registros da qualidade; 

d) controlar os certificados de qualidade de matérias-primas recebidas; 

e) verificar os prazos dos certificados de aferição de instrumentos por entidade credenciada; 

f) distribuir e controlar as cópias de manuais da qualidade; 

g) preparar a proposta de pauta das reuniões do CQ, fazendo constar as sugestões 

encaminhadas previamente pelos membros do Comitê, e consolidá-la com o Coordenador; 

h) expedir convocação para as reuniões do CQ, anexando a pauta e a documentação necessária 

para as deliberações; 

i) providenciar a organização do local das reuniões, a infraestrutura necessária e a comunicação 

aos membros do CQ; 

j) elaborar as atas ou notas de reuniões e encaminhá-las aos membros do CQ, num prazo 

máximo de 7 dias; 

k) organizar a comunicação, o arquivo e a documentação da qualidade, de forma a garantir o 

acesso rápido e seguro às informações. 

V - Assessor de planejamento e qualidade: 

a) substituir o Coordenador nas suas ausências ou afastamentos temporários; 

b) assessorar o Coordenador e o grupo da Qualidade em todos os assuntos de sua competência; 

c) assessorar os gerentes e facilitadores do COMPLEXO REGULADOR ESTADUALna implantação 

das atividades do CQ, visando garantir sua execução dentro dos padrões estabelecidos. 

Funcionamento e organização: 

As reuniões do CQ serão realizadas quinzenalmente com o grupo técnico, executor e assessor e 

mensalmente com os membros da alta administração em caráter ordinário, em dia, local e 

horário pré-estabelecido, de acordo com a conveniência de seus membros. 

As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador ou a pedido de qualquer 

membro da Comissão. 

Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta ser proposta por qualquer 
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um dos membros da Comissão. 

O CQ mensalmente apresentará nas suas reuniões, trabalhos propostos em andamento e 

concluídos, com entrega de relatórios podendo para isto contar com a participação de 

convidados de sua escolha. 

As reuniões serão realizadas com qualquer número de participantes, a critério do Coordenador, 

ficando as resoluções na dependência da presença da metade, mais um, dos membros presentes 

à reunião. 

De cada reunião será lavrada Ata, incluindo assuntos discutidos, decisões tomadas e lista de 

presença. 

Os membros da comissão que faltarem a 3 (três) reuniões consecutivas, injustificadamente, 

serão automaticamente considerados desligados e o pedido de sua substituição encaminhado 

ao Superintendente. 

As deliberações do CQ serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre os seus 

membros: 

I - as votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de defesa verbal registradas 

em ata; 

II - as decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos presentes;  

III - em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador do CQ. 

O apoio administrativo ao CQ será realizado pelo trabalhador administrativo terceirizado a ser 

contratado. 

São consideradas atividades administrativas: 

I - prestar subsídios e informações relacionadas às atividades do NSP; 

II - elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, correspondências e a agenda do 

NSP; 

III - realizar o agendamento, a preparação e a expedição das convocações para as reuniões e o 

provimento do apoio logístico para as mesmas. 

Atribuições/objetivos: 

São objetivos do Comitê de Qualidade: 
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- Estudar e propor à representantes da alta administração e da comunidade do COMPLEXO 

REGULADOR ESTADUAL, medidas para assegurar a estruturação dos processos organizacionais, 

adequando-os ao cumprimento da missão institucional.  

- Assegurar a implantação e manutenção dos processos organizacionais estabelecidos e 

aprovados, inclusive através da viabilização, junto à alta administração. 

- Incentivar estudos e debates com as lideranças, visando o aperfeiçoamento permanente da 

estrutura e dos processos organizacionais, definidos para estes serviços. 

- Assegurar a implantação das medidas aprovadas. 

- Garantir que o CQ orientará os processos de trabalho elencados prioritariamente : 

I - desenvolver o mapeamento dos processos essenciais; 

II - estabelecer a cultura da elaboração documental e sua aplicação; 

III - manter programas para o gerenciamento de riscos e eventos adversos, com vistas a 

contemplar as Metas Internacionais de Segurança do Paciente; 

IV - capacitar os profissionais para a prática com qualidade e segurança; 

V - sedimentar a cultura e a prática de qualidade e segurança na instituição. 

VI - garantir o gerenciamento de riscos na instituição, através das diretrizes das Gerências de 

Risco, CCIH e NSP; 

VII - garantir a implementação das metas internacionais de segurança; 

VIII - obter efetividade nas ações voltadas para a melhoria da qualidade e segurança do paciente; 

IX - mapear, revisar e monitorar os processos estabelecidos buscando a melhoria institucional 

contínua; 

X - monitorar os indicadores de qualidade dos serviços, na aferição da melhoria dos processos; 

XI - garantir que o monitoramento e a intervenção em todos dos processos estabelecidos, sejam 

realizados pelas lideranças, buscando as melhorias exigidas; 

XII - garantir a manutenção das melhorias alcançadas com seus respectivos registros e 

divulgação a toda comunidade do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL; 

XIII - promover a comunicação dos processos de melhoria da qualidade em toda a instituição. 

XIV- Avaliar e promover a implantação de programa de acreditação (ONA) 



 

 

   612 

Disposições gerais: 

Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por proposta dos membros do 

comitê, mediante aprovação em reunião convocada para esta finalidade. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo comitê em reunião para isto convocada com a presença 

do Superintendente.  

O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e publicação. 

Cronograma de Atividades Anual do Comitê da Qualidade 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das 

Atividades 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Eleição X            

Aprovação 

regimento 

Interno 

X X           

Implementação 

das metas 

internacionais de 

segurança 

  X    X    X  

Avaliar e 

promover a 

implantação de 

programa de 

acreditação 

  X    X    X  

Monitorar os 

indicadores de 

qualidade dos 

serviços 

  X    X    X  

Estabelecer a 

cultura da 
  X   X   X   X 
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elaboração 

documental e sua 

aplicação 

Mapear, revisar e 

monitorar os 

processos 

estabelecidos 

buscando a 

melhoria 

institucional 

contínua; 

  X X X X X X X X X X 

Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

Comissão De Mortalidade Materna E Neonatal 

Regimento 
Versão  nº 00 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

Comissão de Mortalidade Materna E Neonatal Data:  REG. 

 

DA PROPOSTA 

 

A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal tem a finalidade de esclarecer as circunstâncias 

da ocorrência dos óbitos infantis e fetais, além de identificar e propor melhorias na qualidade 

da assistência à saúde para a redução da mortalidade perinatal e infantile na unidade hospitalar. 

DA COMPOSIÇÃO 

  1 Representante da Direção/Gerencia da Unidade; 

  1 Representante da CCIH; 

  1 Médico obstetra; 

  1 Enfermeira obstetra; 
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  1 Assistente Social. 

 

DO REGIMENTO INTERNO COMISSÃO MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

CAPÍTULO I 

 

DA FINALIDADE 

Art 1º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal tem a finalidade de esclarecer as 

circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e fetais, identificar e propor melhorias  na 

qualidade da assistência à saúde para a redução da mortalidade perinatal e infantil na unidade 

hospitalar. 

CAPÍTULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Art  2º  A  Comissão  de  Mortalidade  Materna  e  Neonatal  tem  a  seguinte estrutura: 

1 Médico obstetra; 

1 Enfermeiro; 

1 Assistente Social. 

1 Representante da Direção/Gerencia da Unidade; 

1 Representante da CCIH 

Art 3º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal será dirigido por um Presidente, de livre 

escolha, entre seus membros. 

Art 4º O mandato do Presidente é por tempo indeterminado, podendo ser substituído a 

qualquer tempo, por decisão da maioria dos seus membros. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA COMPETÊNCIA 



 

 

   615 

 

Art 5º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal compete: 

identificar os óbitos infantis como evento-sentinela, ou seja, óbitos que não deveriam ocorrer 

com o adequado funcionamento dos meios da saúde; 

realizar o diagnóstico da mortalidade infantil, seus componentes e os principais problemas 

relacionados; 

divulgar a magnitude e a importância da mortalidade infantil, além de subsidiar o conhecimento 

sobre o seu conceito, seus componentes (neonatal precoce, neonatal tardio, pós-natal) e o 

cálculo das taxas; 

identificar os problemas e as circunstâncias de ocorrência dos óbitos infantis e fetais, para 

melhorar o conhecimento sobre a mortalidade infantil e perinatal e as possibilidades de 

intervenção; 

sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância e a gravidade 

da mortalidade infantil e fetal, sua repercussão sobre as famílias; 

estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados; 

avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à gestante e à criança; 

identificar e recomendar as estratégias e as medidas de saúde necessárias para a redução da 

mortalidade infantil e perinatal, com destaque para  as mortes por causas evitáveis; 

exigir e fiscalizar o cumprimento do Anexo C, da Portaria nº 653, do Ministério da Saúde, que 

estabelece que o óbito materno deve ser notificado compulsoriamente. 

sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de 

saúde, neste caso a Declaração de Nascido Vivo e a Declaração de Óbito, além do registro dos 

atendimentos (prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar, cartão de gestante e 

cartão da criança); 

CAPÍTULO IV 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art 6º Serão atribuições do presidente da Comissão de Mortalidade Maternal e neonatal: 
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Presidir e coordenar os trabalhos da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal; 

Convocar reuniões ordinárias e/ou extraordinárias; Aprovar e fazer respeitar o regimento 

interno da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal; 

Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal. 

CAPÍTULO V  

DAS REUNIÕES 

Art. 7º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal do hospital deverá reunir-se     

ordinariamente     de     acordo     com     cronograma     anual     ou reunir-se     ordinariamente     

de     acordo     com     cronograma     anual     ou extraordinariamente quando necessário, sendo 

sua convocação efetuada pelo Presidente, com antecedência mínima de três dias. 

Art 8º Para cada reunião realizada se lavrará ata, que será subscrita pelos presentes. 

Art.  9º  Este  Regimento  entrará  em  vigor  na  data  da  sua  aprovação  pela Diretoria da 

Unidade. 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

X X X X X X X X X X X X 
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Comissão De Vigilancia Em Saude 

DA PROPOSTA 

O Núcleo de Vigilância à Saúde, responsável pelos processos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação devem ser instituídos para serem instrumentos reorientadores das 

práticas de saúde. 

O monitoramento deve contemplar a notificação de doenças e agravos, investigação 

epidemiológica, diagnóstico laboratorial de agravos de saúde pública, vigilância ambiental, 

vigilância de doenças transmitidas por vetores e de antropozoonoses, controle de doenças, 

monitorização de agravos de relevância epidemiológica, divulgação de informações 

epidemiológicas. 

A equipe do Núcleo de Vigilância à Saúde deve monitorar os resultados dos indicadores de 

saúde, de acesso e de qualidade, contribuindo para o planejamento das ações. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros  da Comissão de Vigilancia em Saude deverá ser composto pelo Diretor Técnico, 

Gerência de Enfermagem e, 1 representante da UTI e de 1 Epidemiologista. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1o. A finalidade deste regimento é organizar o funcionamento da Comissão de Vigilância à 

Saúde visando institucionalizar o processo permanente de monitoramento e avaliação, 

utilizando metodologias e instrumentos, analisar dados de  saúde, gerando informações úteis 

para:  

planejamento e avaliação das ações;  

Planejar ações de controle de agravos;  

Nortear a organização do processo de trabalho, na perspectiva da vigilância da saúde;  

Subsidiar o debate permanente e o planejamento das ações;  
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Participar da construção do painel de monitoramento;  

Propiciar transparência na avaliação e divulgação da informação. 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2o. A composição desta Comissão será: 

Diretor técnico 

Gerência de Enfermagem 

1 representante da UTI 

1 Epidemiologista. 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 

suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 
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Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos  membros  presentes,  resumo 

do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º Compete a comissão de vigilância em saúde o : 

I - Conhecimento do território: utilização da epidemiologia e da avaliação de risco para a 

definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de recursos e orientação 

programática.  

II – Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços 



 

 

   620 

desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população 

assistida no HOSPITAL 

III – Equidade: Identificação dos condicionantes e determinantes de saúde no território, atuando 

de forma compartilhada com outros setores envolvidos.  

VI – Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, 

integrados a rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às 

necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.  

VII – Participação da comunidade de forma a ampliar sua autonomia, emancipação e 

envolvimento na construção da consciência sanitária, na organização e orientação dos serviços 

de saúde e no exercício do controle social.  

VIII – Cooperação e articulação intra e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes 

e condicionantes da saúde.  

IX – Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em 

Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais. 

 X – Organização do serviço público de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Apresentar, mensalmente, análise referente ao período garantindo o processo de discussão 

entre as várias áreas técnicas com a socialização das informações específicas de cada área. 

Acompanhar os processos de ocorrência de eventos adversos monitorando e avaliando, atuando 

como reorientadores das práticas de saúde. 

O monitoramento deve contemplar a notificação de doenças e agravos, investigação 

epidemiológica,  diagnóstico  laboratorial  de agravos de saúde pública, vigilância ambiental, 

vigilância de doenças transmitidas por vetores e de antropozoonoses, controle de doenças, 

monitorização de agravos de relevância epidemiológica, divulgação de informações 

epidemiológicas. 
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A equipe do Núcleo de Vigilância à Saúde deve monitorar os resultados dos  indicadores de 

saúde, de acesso e de qualidade, contribuindo para o planejamento das ações. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 

ATIVIDADES Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 
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Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral   Director técnico 

Comissão De Protocolos 

PROPOSTA 

O avanço tecnologico na area da saúde proporciona inumeras opções diagnósticas e 

terapeuticas. A aplicação de protocolos clinicos permitem a implementação de recomendações 

validadas preconizadas nas diretrizes clinicas padronizando o fluxo e as principais condutas 

diagnósticas e terapeuticas para o agravo selecionado. 

 

O contexto das políticas de contenção de custos e de avaliação da assistência conduziu para 

definir enfoques disciplinares relacionados entre si: Sistema de Custos, Padronização 

Diagnóstica e Terapêutica (protocolos) e Avaliação Tecnológica. 

 

A importância dos protocolos é que as partes envolvidas sintam-se, efetivamente, 

comprometidas com os acordos alcançados 

 

COMPOSIÇÃO 

A comissão de protocolos terá os seguintes componentes: 

 

Gerente de Enfermagem 

representante da clínica cirúrgica; 

representante da clínica médica 

representante da UTI; 

representante da unidade de Urgência/Emergência; 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

CAPITULO I 
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DA FINALIDADE 

Art.  1º.  A  finalidade  deste  regimento  é  organizar  o  funcionamento  da Comissão de 

Protocolos visando institucionalizar o processo permanente de monitoramento e avaliação de 

protocolos clínicos, de enfermagem e das demais disciplinas, utilizando metodologias e 

instrumentos adequados para atualizá-los e ajustar sempre que necessário. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art.  2º A comissão de protocolos terá os seguintes componentes: 

 

Gerente de Enfermagem 

representante da clínica cirúrgica; 

representante da clínica médica 

representante da UTI; 

representante da unidade de Urgência/Emergência. 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser disponibilizados de 

suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 
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Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda  

seis  reuniões  não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão 

automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18ocompete a Comissão de Protocolos Clinicos: 

definir o escopo e abrangência do PCDT;  

Identificar o método a ser usado na elaboração do PCDT, incluindo a padronização do método 
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de busca, seleção e avaliação da qualidade das evidências e sua força de recomendação;  

fornecer orientações sobre o método proposto para a elaboração do PCDT e fluxos necessários 

para a efetiva adoção das recomendações;  

definir quais serão as formas de divulgação do PCDT e estratégias para sua implementação; 

identificar atores e instituições importantes para a elaboração do PCDT; 

revisar as versões preliminares do PCDT;  

coordenar o debate sobre as recomendações presentes na proposta preliminar do PCDT;  

avaliar a qualidade das diversas dimensões do processo de elaboração do PCDT e propor 

mudanças ao longo do processo; 

finalizar os textos revisados para serem submetidos à revisão externa;  

realizar a revisão final do texto das recomendações. 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos assistenciais; 

Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades médicas e 

paramédicas, divulgando internamente no HOSPITAL e recomendando a implantação ou não, 

com a devida justificativa. 

Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de ocorrências em 

relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas na utilização dos protocolos e 

propor análises e avaliações no sentido de contribuir para a solução desses eventos adversos. 

CAPITULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
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REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTOCOLOS CLINICOS 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

ANUAL 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

MENSAIS DA 

COMISSÃO 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

CAPITULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral     Diretor Técnico 
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Comissão De Padronização De Materiais  Medico-Hospitales 

DA PROPOSTA 

A padronização dos produtos para saúde tem por finalidade facilitar os processos de seleção, 

aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento do estoque, de acordo com a Lei 

9.784/1999 (Processo administrativo) e Lei 8666/1993, arts 14º e 15º (Licitações e Contratos) 

através da racionalização sistemática e garantindo a qualidade dos itens adquiridos no 

HOSPITAL. 

A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares propõe  normatizar e 

implementar o processo de padronização dos produtos para saúde, elaborando com 

racionalização sistemática, a relação dos produtos para saúde aprovados HOSPITAL e posterior 

validação para inclusão ou exclusão de qualquer item à lista dos produtos padronizados. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Esta comissão sera composta pelos seguintes membros: Gerente Operacional de Enfermagem, 

representante da clínica cirúrgica, representante da clínica médica, representante da UTI, 

representante da Unidade de ginecologia, representante da unidade de Urgência/Emergência, 

Representante da Farmácia, Representante do CCIH ,representante da fisioterapia e nutrição. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS 

MEDICO-HOSPITALARES 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art.1º. A Comissão de Padronização de Materiais Médico-hospitalares é vinculada ao Núcleo de 

Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo Núcleo de Comissões 

Hospitalares e nomeados pela diretoria geral do HOSPITAL, através de ato formal.  

Art.2º. A Comissão de Padronização de Materiais Médico-hospitalares poderá, através de ato 

administrativo, convocar a participação de outros profissionais do HOSPITAL. Estes terão direito 
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a palavra, porém as deliberações serão votadas apenas pelos membros da Comissão.  

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO: 

Art.3º os membros da comissão de padronização de materiais medico-hospitalares são: 

Gerente Operacional de Enfermagem; 

representante da clínica cirúrgica; 

representante da clínica médica; 

representante da UTI; 

representante da Unidade de ginecologia; 

representante da unidade de Urgência/Emergência; 

Representante da Farmácia; 

Representante do CCIH; 

representante da Fisioterapia. 

representante da nutrição. 

CAPITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da  Comissão  os membros deverão ser disponibilizados 

de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico de acordo com as 

necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária total 

dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as 

necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser definidos 

pelos membros da Comissão. 
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Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no Hospital, com 

a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local e 

horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus critérios, 

poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta 

e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas, 

recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de reconhecida 

competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida. 

 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,  resumo do 

expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão. 

CAPITULO V 

DA COMPETENCIA 

Art.18º. A Comissão de padronização de Materiais Medico-hospitalares terá como competências 

as seguintes diretrizes:  

Elaborar a padronização dos produtos para saúde, utilizando o método descritivo identificando-
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o com clareza e contemplando as características físicas, mecânicas, de acabamento e de 

desempenho, possibilitando a orientação do processo licitatório;  

 Promover estudos pertinentes à padronização de Produtos para Saúde, visando 

economicidade, qualidade e segurança na aquisição destes materiais, para melhoria da 

assistência dos serviços prestados, pelos profissionais da saúde e para os pacientes;  

Estabelecer normas e rotinas para análise de produtos para saúde visando assegurar a qualidade 

desses materiais a serem adquiridos no hospital;  

Elaborar a revisão da padronização de produtos para saúde, uniformizando as especificações na 

rede;  

Elaborar fichas para análise (protocolo de testes) de amostras dos produtos para saúde, 

considerando suas características técnicas;  

Definir o quantitativo das amostras, período dos testes, prazo e local de entrega das amostras;  

 Analisar, testar e emitir parecer técnico dos produtos para saúde de uso do hospital, em 

conjunto com os demandantes e/ou utilizadores;  

Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres técnicos;  

 Analisar e validar os pareceres emitidos pelos consultores; 

Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos pelos 

consultores;  

Criar e manter atualizado banco de dados com as queixas técnicas notificadas e encaminhadas 

pelo Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;  

Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de produtos para saúde utilizados 

no hospital;  

Coordenar a avaliação técnica de materiais em processo de compra;  

Realizar estudos acerca do custo benefício dos produtos para saúde para verificar a viabilidade 

econômica de sua padronização; 

 Estabelecer critérios para a utilização dos produtos para saúde não padronizados no hospital, 

para os casos excepcionais;  

Divulgar no hospital as atualizações da padronização;  
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Encaminhar solicitações de inclusão de novos produtos na lista de padronização para avaliação 

do NATS (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), quando houver;  

Emitir parecer sobre os produtos para saúde analisados, considerando o parecer técnico 

científico encaminhado pelo NATS, quando existente;  

Recomendar a superintendência, por meio da emissão de parecer técnico, a padronização dos 

produtos para saúde, considerando as evidências científicas e o perfil assistencial do hospital 

(nos casos em que ficar evidenciado o aumento nos custos para o HOSPITAL);  

Assegurar que os produtos para saúde a serem adquiridos cumpram a Legislação Sanitária, as 

Normas técnicas vigentes e estejam dentro dos padrões de qualidade estabelecidos por esta 

Comissão;  

Subsidiar as áreas administrativa e jurídica nas demandas que envolvam o uso dos produtos para 

saúde;  

Receber assessoria jurídica do hospital, sempre que necessário, para consultas e orientações;  

Informar ao Serviço de Planejamento de Tecnologias em  Saúde sobre as inclusões e exclusões 

da relação de padronização através do e-mail;  

Assessorar a governança do hospital em assuntos relacionados à gestão de produtos para saúde;  

Assessorar a Gerência de Ensino e Pesquisa quanto às questões relacionadas a pesquisas que 

utilizam produtos para saúde;  

 Prestar assessoria técnica à Unidade de Compras e a Unidade de Almoxarifado e Produtos para 

Saúde do hospital;  

Consultar o setor de Vigilância e Segurança do Paciente (Sistema de Informação de Vigilância 

Hospitalar ), acerca das notificações identificadas no uso dos produtos para saúde;  

Estimular que os profissionais utilizem o NOTIVISA (Sistema de Notificação de Vigilância 

Sanitária) para notificações de desvios de qualidade ou reações adversas aos produtos de saúde 

utilizados na prática assistencial;  

 Orientar a notificação imediata à ANVISA, quando da suspeita de surtos de infecções e de 

eventos adversos relacionados aos produtos para saúde;  

Estimular os profissionais a preencherem a “Ficha de Notificação de Desvio de Qualidade Técnica 

de Produto para Saúde” ;  
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Solicitar a Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde a convocação de fornecedor para 

formalizar a queixa e informá-los das providências requeridas que incluirão solicitação de 

emissão de laudo técnico do fabricante (ou seja, o fornecedor deve levar amostras para 

avaliação do fabricante) e/ou troca dos lotes e/ou modelos do produto questionado até que a 

questão se resolva adequadamente; 

Promover a gestão do conhecimento em temas relacionados ao gerenciamento de produtos 

para saúde no hospital;  

Manter o processo permanente de atualização da padronização de produtos para saúde, 

necessários à realização dos procedimentos médicos, de enfermagem e de outras atividades 

hospitalares, através de análise para melhor assistência ao paciente;  

Revisar anualmente a Lista de Produtos para Saúde Padronizados, utilizando o método 

descritivo, identificando com clareza as especificações, possibilitando a orientação do processo 

licitatório;  

Construir e monitorar indicadores de produtividade do uso dos produtos para saúde 

padronizados e/ou a serem padronizados.  

Trabalhar junto a Comissão de Educação Permanente para desenvolver programas 

educacionais, de modo a atualizar o conhecimento dos profissionais sobre novos produtos 

padronizados;  

Propor modificações em seu regimento interno, quando julgar necessário, como também nas 

situações não previstas ou omissas, para aprimoramento de suas atividades.  

 Divulgar cronograma anual para revisão e atualização Lista de Materiais Médico-Hospitalares 

Padronizados. 

 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19. São obrigações da comissão: 

- gerenciar a lista básica de  materiais medico-hospitalares de uso contínuo no Hospital; 

- manter processo permanente de atualização da lista, através de consulta ao mercado, à 

enfermagem e ao corpo clínico; 
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- analisar,  testar e emitir parecer técnico de medicamentos e materiais hospitalares de uso 

contínuo das unidades de serviço; 

- elaborar a padronização de medicamentos e materiais hospitalares de uso contínuo, utilizando 

o método descritivo, visando a orientação do processo licitatório de compra de materiais e 

medicamentos; 

- prestar assessoria técnica à Coordenação de Compras, Logística e Suprimentos da Diretoria 

Administrativa; 

- assegurar que os medicamentos e materiais hospitalares a serem adquiridos estejam dentro 

dos padrões de qualidade estabelecidos pela comissão técnica; 

- manter processo permanente de avaliação da qualidade dos medicamentos e materiais 

hospitalares adquiridos para uso contínuo na instituição; 

- Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos assistenciais; 

Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades médicas e 

paramédicas, divulgando internamente no HOSPITAL e recomendando a implantação ou não, 

com a devida justificativa; 

Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de ocorrências em 

relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas na utilização dos protocolos e 

propor análises e avaliações no sentido de contribuir para a solução desses eventos adversos. 

 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES 

 

ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO E 

APROVAÇÃO DO 

X            

REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

X            
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REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS A ALTA 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em conjunto 

com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em decorrência 

de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica. 

 

Trindade,,....de.....de...... 

Diretor Geral    Director técnico 

COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MEDICA E ESTATISTICA 

Comissão de Documentação Médica e Estatística 

A Comissão de Revisão de Documentação Médica e Estatística objetiva promover as medidas 

normativas e técnicas deControle de Execução das normas de preenchimento, arquivamento, 

guarda e recuperação dos dados contidos nos mesmos, segundo a Resolução nº 1.638/2002, 

que define prontuário médico e torna obrigatória a criação desta comissão nas instituições de 

saúde. 

Abaixo listamos o Artigo 1º ao 6º da Resolução nº 1.638/2002, que detalha a importância desta 

Comissão. 

Art. 1º – Definir prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de 

informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações 

sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, 

que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência prestada ao indivíduo. 
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Art. 2º – Determinar que a responsabilidade pelo prontuário médico cabe: 

I.         Ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento; 

II.         À hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como 

dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida; 

III.         À hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da Clínica, do setor até 

o diretor da Divisão Médica e/ou diretor técnico. 

Art. 3º – Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de Prontuários nos 

estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta assistência médica. 

Art. 4º – A Comissão de que trata o artigo anterior será criada por designação da Direção do 

estabelecimento, por eleição do Corpo Clínico ou por qualquer outro método que a instituição 

julgar adequado, devendo ser coordenada por um médico. 

Art. 5º – Compete à Comissão de Revisão de Prontuários: 

I.         Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em 

qualquer suporte, eletrônico ou papel: 

a . Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com quatro 

dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado de nascimento), 

endereço completo (nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, município, 

estado e CEP); 

b. Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; 

c. Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos 

quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados 

eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; 

d. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que 

atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. 

São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM; 

e. Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de história clínica do paciente, 

deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que tenham 

possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade. 
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 I.         Assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos prontuários, 

que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clínica e à Direção técnica da 

unidade.  

Art. 6º – A Comissão de Revisão de Prontuários deverá manter estreita relação com a Comissão 

de Ética Médica da unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações 

realizadas. 

COMISSÃO INTRA HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDO PARA TRANSPLANTES 

 

COMITÊ TRANSFUSIONAL 

DA PROPOSTA 

A normatização de prescrição e aplicação de hemoderivados, esta regulamentada pela RDC 343 

de dezembro de 2002, que regulamenta todo o processo relativo à produção e utilização de 

hemoderivados, bem como torna obrigatória a criação de um comitê Transfusional. 

A indicação de transfusão, a preparação de hemocomponentes e sua administração exigem 

trabalho coletivo e de qualidade, visando maior segurança para os pacientes e para os 

profissionais envolvidos no processo. 

DA COMPOSIÇÃO 

 

 1 Membro da Agência Transfusional; 

1 Membro do Pronto Atendimento / Urgência / Emergência; 

1 membro do Centro Cirúrgico;  

1 membro da Clínica Cirúrgica; 

1 membro da Enfermagem; 

1 membro da UTI. 

 

DO REGIMENTO INTERNO COMITÊ TRANSFUSIONAL 
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CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º. O Comitê Transfusional do HOSPITAL, também designada pela sigla, CTH, tem 

fundamento legal na RDC nº 153 de 14 de junho de 2004. 

 

Art. 2º. O Comitê Transfusional/CTH terá sede no Núcleo das Comissões e usufruirá de sua 

estrutura administrativa do Hospital. 

 

Art. 3º. O Comitê Transfusional/CTH tem por finalidade o monitoramento da prática 

hemoterápica na Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º O Comitê Transfusional/CTH deverá ser constituída por membros dos seguintes 

serviços: 

Agência Transfusional; 

Pronto Atendimento / Urgência / Emergência; 

Centro Cirúrgico;  

Clínica Cirúrgica; 

Enfermagem; 

UTI. 

§  1º.  Na primeira gestão, os seus membros serão indicados pelo Diretor Geral e pelo Diretor 

Técnico; 
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§  2º.  Nas  gestões  seguintes,  os  representantes  de  cada  serviço  serão nomeados de 

acordo com o parágrafo anterior; 

 

§ 3º.O Coordenador será escolhido entre os seus membros e designado pelo Diretor Geral. 

 

Art. 5o. O Comitê Transfusional/CTH terá um Regimento Interno aprovado por seus membros 

e Diretor Técnico, que disciplinará o seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art 6º Ao Comitê Transfusional/CTH  compete: 

 Implementar protocolo para controlar as indicações, o uso e o descarte dos componentes 

sanguíneos.; 

Promover ambiente e equipamentos adequados, para que as diferentes atividades possam ser 

realizadas segundo as boas práticas de manipulação; 

Realizer a transfusão de sangue e componentes a ser utilizados de forma criteriosa, tendo em 

conta que é um procedimento que não está isento de riscos e sua indicação poderá ser objeto 

de análise pelo serviço de hemoterapia; 

Implementar programas destinados a minimizar os riscos para a saúde e garantir a segurança 

dos receptores, dos doadores e dos seus funcionários; 

Manter um manual de procedimentos operacionais padrões (POP), técnicos e administrativos; 

Garantir a fiscalização de todos os insumos necessários para a realização das suas atividades em 

conjunto com  adireção administriva do hospital. 

Fiscalizar todos os materiais e substâncias que entram diretamente em contato com o sangue 

ou componentes a serem transfundidos em humanos devem ser estéreis, apirogênicos e 

descartáveis; 

divulgar a magnitude e a importância da doação de sangue, além de subsidiar o conhecimento 
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sobre o seu conceito, seus componentes  e o cálculo das taxas de coletas; 

identificar os problemas e as circunstâncias de ocorrência dos uso de sangue e seus 

hemoderivados, para melhorar o conhecimento da população sobre o assunto e as 

possibilidades de intervenção; 

sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância da doação 

e a gravidade não doação , sua repercussão sobre a saude; 

estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados 

OMS; 

avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à coleta de sangue; 

identificar e recomendar as estratégias e as medidas de saúde necessárias para a redução 

da doação, com destaque para  as mortes por causas evitáveis; 

sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de 

saúde, neste caso a Declaração de e  Declaração de Óbito por causas especificas 

hemoterapicas, além do registro dos atendimentos (prontuários de atendimento ambulatorial 

e hospitalar) 

 

CAPITULO IV 

 DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.7 º. São atribuições do Comitê Transfusional/CTH: 

 

Exercer suas atribuições em consonância com as deliberações e recomendações do  Comitê 

Transfusional do HOSPITAL; 

Art. 6º. São atribuições do Comitê Transfusional/CTH: 

 

Exercer suas atribuições em consonância com as deliberações e recomendações do  Comitê 

Transfusional do HOSPITAL ; 
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Constituir-se em fórum de assessoramento especializado para a Diretoria do HOSPITAL  ; 

 

Estabelecer critérios científicos para as indicações transfusionais, através de um programa 

informativo e educativo; 

 

Rever e avaliar todas as etapas do serviço de hemoterapia, para assegurar-se de que o 

padrão estabelecido está sendo cumprido; 

 

Acompanhar e verificar se as anotações feitas no prontuário estão de acordo com a RDC 

Nº 153/04, itens K.1 e I.1; 

 

Acompanhar a monitoração da separação e da devolução das solicitações de 

hemocomponentes e/ou hemoderivados aos chefes de serviço para que se ajustem aos 

padrões estabelecidos, quando for o caso; 

 

Monitorar o arquivamento das solicitações de hemocomponentes e/ou hemoderivados e 

demais documentos afins, conforme RDC Nº 153/04; 

 

Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das Normas, Portarias e RDCs vigentes; 

 

Reunir-se mensalmente e também em caráter extraordinário, por convocação de seu 

presidente. 

 

Promover a educação continuada nos aspectos principais da hemoterapia e hemovigilância; 

 

Estabelecer normas para avaliar a qualidade da prática hemoterápica na Instituição; 
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Recomendar formulários e guias de orientações para se obter uma boa prática 

hemoterápica; 

 

Rever e avaliar todas as etapas do serviço de hemoterapia, para assegurar-se de que o 

padrão estabelecido está sendo cumprido; 

 

Acompanhar e verificar se as anotações feitas no prontuário estão de acordo com a RDC 

Nº 153/04, itens K.1 e I.1; 

 

Acompanhar a monitoração da separação e da devolução das solicitações de 

hemocomponentes e/ou hemoderivados aos chefes de serviço para que se ajustem aos 

padrões estabelecidos, quando for o caso; 

 

Monitorar o arquivamento das solicitações de hemocomponentes e/ou hemoderivados e 

demais documentos afins, conforme RDC Nº 153/04; 

 

Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das Normas, Portarias e RDCs vigentes; 

 

Reunir-se mensalmente e também em caráter extraordinário, por convocação de seu 

presidente. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O Comitê Transfusional/CTH é multidisciplinar, da qual fazem partes representantes 

dos serviços citados no Art. 3º. 
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Art. 9º. O Comitê Transfusional/CTH deverá assessorar e monitorar a Agência Transfusional – 

AT do HOSPITAL, que tem a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre  

doador  e  receptor  e  transfundir  os  hemocomponentes  liberados.  O suprimento de sangue 

a esta agência realizar-se-á pelo Serviço de Hemoterapia de maior complexidade – Hemocentro 

de Goiás, de acordo com a Resolução RDC Nº 151, de 21 de agosto de 2001. 

 

§ 1º. O suprimento de hemocomponentes de um serviço - AT por um Serviço de Hemoterapia 

de maior complexidade (HEMOGO) deverá ser disciplinado pelo Sistema Estadual de Sangue 

e Hemoderivados (RDC Nº 151/01); 

 

§ 2º. Os serviços de hemoterapia que distribuem sangue e seus componentes (Hemocentro 

de Goiás) devem formalizar por escrito, com o serviço receptor, um contrato, convênio ou 

termo de compromisso. Deste documento devem constar, obrigatoriamente, os seguintes 

dados: Nomes e dados jurídicos das instituições envolvidas; Obrigações técnicas e 

financeiras de cada uma das partes (respeitando-se todas as normas técnicas constantes na 

RDC Nº 153/04); 

 

§ 3º. A Agência Transfusional – AT não poderá estabelecer contrato, convênio ou termo de 

compromisso com outras instituições de hemoterapia, por esse motivo não poderá fazer 

empréstimos ou trocas de hemocomponentes e hemoderivados com essas Instituições, 

cabendo ao Hemocentro de Goiás essas funções.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

REUNIÕES  
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ATIVIDADES 

Mês 1Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 11 Mês 

12 
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO E

APROVAÇÃO DO

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO 

X            

REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A

X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º. Este regimento está em consonância com a RDC nº 153, de junho de 2004 e a RDC 

nº 151, de 21 de agosto de 2001. 

 

Art. 11º. As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e encaminhadas para o 

Núcleo de Comissões do Hospital. Três ausências consecutivas não justificadas poderão 

ocasionar desligamento e substituição do membro faltoso. 

 

Art. 12º. Este regimento poderá ser alterado: 

 

Após a avaliação de desempenho da Comissão, se for o caso; Pela exigência de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto; 

 

Em ambos os casos, por proposta da maioria simples da Comissão. Trindade,,....de.......de........ 
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Assinam:  

Diretor Geral Diretor Técnico 

 

 

 

 

COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

Comissão de Biossegurança 

 

A Comissão de Biossegurança será constituída por equipe multiprofissional da área da Saúde 

com, no mínimo, 06 (seis) membros, sendo 04 (quatro) executores e 02 (dois) consultores. 

A Comissão de Biossegurança deverá ter representantes dos diferentes setores que compõem 

o quadro funcional da MDER, incluindo:  

a-    Assistência direta a paciente (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes 

sociais). 

b-    Assistência indireta ao paciente (bioquimicos, citopatologistas, farmacêuticos, 

imagenologistas). 

c-    Manutenção e apoio (eletricistas, técnicos em lavanderia e limpeza). 

A Comissão de Biossegurança será composta por profissionais indicados pelos Diretores Técnico-

Assistencial e Administrativo-Financeiro ao Diretor Geral e por este designados, em Portaria. 

A Presidência da Comissão será exercida por 01 (um) dos membros eleitos por seus pares para 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser eleito por mais um mandato de igual período.  

Os membros executores da Biossegurança deverão ser remunerados para o desempenho de 

suas tarefas. 

  

À Comissão de Biossegurança compete:  

I - Zelar pela saúde do trabalhador da MDER mediante ações protetivas de natureza geral ou 



 

 

   645 

especifica 

a- Ações protetivas de natureza geral: 

- Equipamentos de proteção coletiva (EPC) que incluem exaustores, caixas de descarte de 

pérfuro-cortantes. 

- Equipamentos de proteção individual (EPI) que incluem máscaras, luvas, óculos de proteção, 

aventais, gorros, pró-pés, botas e sapatos. 

 b- Ações protetivas de natureza especifica-isolamento 

- Normas de isolamento e precauções. 

- Operacionalização do isolamento individual. 

- Operacionalização da coorte. 

- Operacionalização da área isolada. 

- Precauções e barreiras; 

- Procedimentos em situações especiais de risco de transmissão (varicela, tuberculose, 

meningite e outras situações específicas detectadas).  

I- Acompanhar a efetivação das medidas de biossegurança de natureza geral ou específica. 

II- Compartilhar as ações que estão em desenvolvimento com a CCIH e a CIPA, objetivando a 

realização de trabalho em conjunto. 

III- Idealizar, planejar e realizar, em conjunto com o NEPPS, cursos de divulgação e ampliação de 

conhecimentos na área de Biossegurança destinados aos diferentes setores funcionais da MDER. 

IV- Notificar às Diretorias sobre a ocorrência de eventos adversos de biossegurança cuja solução 

extrapole às competências da Comissão. 

V- Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, quando necessário, registrando-as em ata. 

VI- Elaborar Regimento Interno da Comissão. 

VII- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas da Diretoria Geral. 

COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAÚDE 

COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - CNRMS  

 



 

 

   646 

Da  Definição 

Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em Profissional de Saúde. 

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, no uso de suas 

atribuições descritas na Portaria Interministerial nº 1.320, de 11 de novembro de 2010; 

Considerando a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 que institui a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde no âmbito do Ministério da Educação; 

Considerando a Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, que dispõe sobre 

a Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 

de Bolsas para Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, 

Da Proposta 

Art. 1º. Instituir as Diretrizes Gerais para a criação e operacionalização dos Programas de 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, em âmbito nacional. 

Art. 2º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão 

orientados pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais identificadas, de forma a contemplar os eixos 

norteadores mencionados na Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009. 

Art. 3º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

constituem modalidade de ensino de pósgraduação lato sensu, destinado às profissões da 

saúde, excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino 

em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) 

anos e em regime de dedicação exclusiva. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo abrange as seguintes profissões: Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

§ 2º As Residências Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde a que se refere o caput 

deste artigo constituem programas de integração ensino-serviço-comunidade, desenvolvidos 

por intermédio de parcerias dos programas com os gestores, trabalhadores e usuários, visando 

favorecer a inserção qualificada de profissionais da saúde no mercado de trabalho, 

preferencialmente recém-formados, particularmente em áreas prioritárias para o SUS. 
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Art. 4º. Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde devem 

ser construídos em interface com as áreas temáticas que compõem as diferentes Câmaras 

Técnicas da CNRMS, devendo ser observada a delimitação de área(s) de concentração e suas 

diretrizes específicas, a serem normatizadas. 

§ 1º Entende-se como área de concentração um campo delimitado e específico de 

conhecimentos no âmbito da atenção à saúde e gestão do SUS. 

§ 2º Cada área de concentração eleita pelos Programas de Residência Multiprofissional ou em 

Área Profissional da Saúde constituirá o objeto de estudo e de formação técnica dos 

profissionais envolvidos no respectivo programa, devendo: 

I - ser organizada segundo a lógica de redes de atenção à saúde e gestão do SUS; 

II - contemplar as prioridades loco-regionais de saúde, respeitadas as especificidades de 

formação das diferentes áreas profissionais da saúde envolvidas. 

§ 3º A partir da homologação das áreas de concentração pela CNRMS, somente poderão ser 

cadastrados no Sistema da CNRMS os Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde que estiverem em consonância com as respectivas áreas de concentração 

autorizadas. 

§ 4º Entende-se como área temática um conjunto de áreas de concentração que inclui um 

núcleo específico de saberes e práticas com afinidade programática, e pelos quais a perspectiva 

de integração multidisciplinar e interdisciplinar pode ser desenvolvida por meio de estratégias 

de organização dos serviços e do processo de ensinoaprendizagem para a implementação dos 

programas, conforme normatizados pelas Câmaras Técnicas da CNRMS. 

Art. 5º. As instituições que oferecerem Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde serão responsáveis pela organização do Projeto Pedagógico - PP dos 

respectivos programas de pós-graduação, em consonância com a legislação vigente. 

§ 1º O PP de um Programa de Residência em Área Profissional da Saúde é orientado pelo 

desenvolvimento do núcleo específico dos saberes e práticas inerentes a cada profissão, em 

determinado campo de conhecimento. 

§ 2º O PP de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde é orientado pelo 

desenvolvimento de prática multiprofissional e interdisciplinar em determinado campo de 

conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas de diferentes profissões, devendo, 



 

 

   648 

para isto, considerar que: 

I - para ser caracterizado como Residência Multiprofissional em Saúde, o programa deverá ser 

constituído por, no mínimo, 03 

(três) profissões da saúde; 

II - quando o programa constituir-se por mais de uma área de concentração, cada área deverá 

também contemplar, no mínimo, três profissões da saúde; 

III - as atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde devem ser organizadas por: 

a) um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as profissões envolvidas, como 

base para a consolidação do processo de formação em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; 

b) um ou mais eixos integradores para a(s) área(s) de concentração constituinte(s) do Programa; 

c) eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, de forma a preservar a 

identidade profissional. 

IV - o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde deve ser orientado por estratégias 

pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de aprendizagem configurados em 

itinerário de linhas de cuidado nas redes de atenção à saúde, adotando metodologias e 

dispositivos da gestão da clínica ampliada, de modo a garantir a formação fundamentada na 

atenção integral, multiprofissional e interdisciplinar. 

V - o PP deve prever metodologias de integração de saberes e práticas que permitam construir 

competências compartilhadas, tendo em vista a necessidade de mudanças nos processos de 

formação, de atenção e de gestão na saúde. 

Art. 6º. A estrutura e funções envolvidas na implementação dos PP dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, serão constituídas pela coordenação da 

Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU, coordenação de programa, Núcleo 

Docente-Assistencial Estruturante - NDAE, docentes, tutores, preceptores e profissionais da 

saúde residentes. 

Art. 7º. A função da coordenação do Programa de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde deverá ser exercida por profissional com titulação mínima de mestre e 

com experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou 



 

 

   649 

gestão em saúde. 

Das ATribuições 

Art. 8º. Ao coordenador do programa compete: 

I - fazer cumprir as deliberações da COREMU; 

II - garantir a implementação do programa; 

III - coordenar o processo de auto-avaliação do programa; 

IV - coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto 

pedagógico junto à COREMU; 

V - constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores, 

submetendo-os à aprovação pela COREMU; 

VI - mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de gestão, 

ensino, educação, pesquisa e extensão; 

VII - promover a articulação do programa com outros programas de residência em saúde da 

instituição, incluindo a médica, e com os cursos de graduação e pós-graduação; 

VIII - fomentar a participação dos residentes, tutores e preceptores no desenvolvimento de 

ações e de projetos interinstitucionais em toda a extensão da rede de atenção e gestão do SUS; 

IX - promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com a Política 

de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da Comissão de Integração Ensino-

Serviço - CIES; 

X - responsabilizar-se pela documentação do programa e atualização de dados junto às 

instâncias institucionais locais de desenvolvimento do programa e à CNRMS. 

Art. 9º. O Núcleo Docente Assistencial Estruturante - NDAE é constituído pelo coordenador do 

programa, por representante de docentes, tutores e preceptores de cada área de concentração, 

com as seguintes responsabilidades: 

I - acompanhar a execução do PP, propondo ajustes e mudanças, quando necessários, à 

coordenação; 

II - assessorar a coordenação dos programas no processo de planejamento, implementação, 

acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas inerentes ao 
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desenvolvimento do programa, propondo ajustes e mudanças quando necessários; 

III - promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação em saúde, 

visando o fortalecimento ou construção de ações integradas na(s) respectiva(s) área de 

concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de atenção do SUS; 

IV - estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção de 

projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de 

tecnologias que integrem ensino e serviço para a qualificação do SUS. 

Art. 10º. Os docentes são profissionais vinculados às instituições formadoras e executoras que 

participam do desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas previstas no PP, 

devendo ainda: 

I - articular junto ao tutor mecanismos de estímulo para a participação de preceptores e 

residentes nas atividades de pesquisa e nos projetos de intervenção; 

II - apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de projetos de educação 

permanente em saúde para a equipe de preceptores da instituição executora; 

III - promover a elaboração de projetos de mestrado profissional associados aos programas de 

residência; 

IV - orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as regras estabelecidas 

no Regimento Interno da COREMU. 

Art. 11º. A função de tutor caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores 

e residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de 

campo, exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência profissional de, 

no mínimo, 03 (três) anos. 

§ 1º A tutoria de núcleo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à discussão 

das atividades teóricas, teóricopráticas e práticas do núcleo específico profissional, 

desenvolvidas pelos preceptores e residentes. 

§ 2º A tutoria de campo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à discussão 

das atividades teóricas, teóricopráticas e práticas desenvolvidas pelos preceptores e residentes, 

no âmbito do campo de conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas das 

diferentes profissões que compõem a área de concentração do programa. 

Art. 12º. Ao tutor compete: 
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I - implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo a 

articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas no 

PP do programa, realizando encontros periódicos com preceptores e residentes com freqüência 

mínima semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no programa; 

II - organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para implementação e 

avaliação do PP; 

III - participar do planejamento e implementação das atividades de educação permanente em 

saúde para os preceptores; 

IV - planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e residentes, 

ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas tecnologias para atenção 

e gestão em saúde; 

V - articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de outros 

programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde; 

VI - participar do processo de avaliação dos residentes; 

VII - participar da avaliação do PP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento; 

V - orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

Art. 13º. A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas 

realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por 

profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de 

especialista. 

§ 1º O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área profissional do residente sob sua 

supervisão, estando presente no cenário de prática. 

§ 2º A supervisão de preceptor de mesma área profissional, mencionada no parágrafo 1º, não 

se aplica a programas, áreas de concentração ou estágios voltados às atividades que podem ser 

desempenhadas por quaisquer profissionais da saúde habilitados na área de atuação específica, 

como por exemplo: gestão, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, ambienta ou 

sanitária, entre outras. 

Art. 14º. Ao preceptor compete: 
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I - exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho das 

atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde; 

II - orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o desenvolvimento do plano de 

atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do PP; 

III - elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de concentração, as 

escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução; 

IV - facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos, família 

e grupos), residentes de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde que atuam no campo de prática; 

V - participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no programa, das 

atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e 

de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS; 

VI - identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades práticas de modo a proporcionar a aquisição das competências 

previstas no PP do programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando se fizer necessário; 

VIII - participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) residente(s) sob sua 

supervisão; 

IX - proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do residente, com 

periodicidade máxima bimestral; 

X - participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento; 

VI - orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência mínima de titulação de 

mestre. 

Art. 15º. O profissional de saúde que ingressar em Programas de Residência Multiprofissional e 

em Área Profissional da Saúde receberá a denominação de Profissional de Saúde Residente, e 

terá como atribuições: 

I - conhecer o PP do programa para o qual ingressou, atuando de acordo com as suas diretrizes 

orientadoras; 
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II - empenhar-se como articulador participativo na criação e implementação de alternativas 

estratégicas inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, imprescindíveis para as 

mudanças necessárias à consolidação do SUS; 

III - ser co-responsável pelo processo de formação e integração ensino-serviço, desencadeando 

reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades de relações interpessoais, 

organizacionais, ético- 

humanísticas e técnico-sócio-políticas; 

IV - dedicar-se exclusivamente ao programa, cumprindo a carga horária de 60 (sessenta) horas 

semanais; 

V - conduzir-se com comportamento ético perante a comunidade e usuários envolvidos no 

exercício de suas funções, bem como perante o corpo docente, corpo discente e técnico-

administrativo das instituições que desenvolvem o programa; 

VI - comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência; 

VII - articular-se com os representantes dos profissionais da saúde residentes na COREMU da 

instituição; 

VIII - integrar-se às diversas áreas profissionais no respectivo campo, bem como com alunos do 

ensino da educação profissional, graduação e pós-graduação na área da saúde; 

IX - integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de prática; 

X - buscar a articulação com outros programas de residência multiprofissional e em área 

profissional da saúde e também com os programas de residência médica; 

XI - zelar pelo patrimônio institucional; 

XII - participar de comissões ou reuniões sempre que for solicitado; 

XIII - manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à residência multiprofissional e 

em área profissional de saúde; 

XIV - participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento. 

Art. 16º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Trindade,     de            de 2019. 

 

COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

Definição e finalidades: 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é uma instância colegiada, de natureza consultiva e 

deliberativa, diretamente ligado a Diretoria do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

O NSP tem por finalidade assessorar a Superintendência estabelecendo políticas e diretrizes de 

trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por 

meio do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de programas, que visem garantir 

a qualidade dos processos assistenciais do COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. 

Estrutura/composição: 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, de reconhecido saber e 

competência profissional, todos nomeados pela Diretoria. 

O NSP será composto por representantes, titulares e suplentes, sendo: 

I. um representante da Diretoria, 

II. um médico representante da Divisão Médica; 

III. um representante da residência médica/multiprofissional; 

IV. um enfermeiro representante da Divisão de Enfermagem; 

V. um farmacêutico representante da Farmácia; 

VI. um representante Setor de Vigilância em Saúde, que irá coordenar o NSP;  

VII. um representante da Gerência Administrativa;  

VIII. um representante da tecnovigilância;  

IX. um representante da Qualidade;  

I. um representante docente que seja funcionário do Complexo de Regulaçãp. 

De acordo com o nível de maturidade da cultura organizacional para a segurança do paciente, o 

Núcleo pode decidir por incluir um representante dos usuários externos – preferencialmente 
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associação de pacientes, quando houver. 

Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade e seguindo os seguintes 

princípios: 

a) proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes em saúde; 

b) proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em incidentes em saúde; 

c) proteção à honra e à imagem dos fabricantes de produtos relacionados a queixas técnicas e 

incidentes em saúde; 

d) proteção à identidade do notificador; 

e) independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

f) foco nos processos durante a apuração dos fatos e no processo decisório. 

O membro do Núcleo estará impedido, caso seja aberto para votação, de votar quaisquer itens 

de pauta envolvendo a área que representa. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao menos até sua 

deliberação final, quando será decidida sua forma de encaminhamento. 

Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se publicamente sobre quaisquer assuntos 

tratados neste fórum, cabendo ao Presidente do Núcleo o encaminhamento de assuntos a 

serem publicados para apreciação da Diretoria. 

As atribuições do Coordenador incluirão, entre outras, as seguintes atividades: 

I. coordenar as discussões; 

II. produzir e expedir documentos; 

III. distribuir tarefas; 

IV. conduzir os trabalhos; e 

V. coordenar o apoio administrativo. 

O Secretário e o seu Substituto terão as atribuições de fornecer o apoio técnico e administrativo 

necessários ao funcionamento do NSP. 

O mandato dos membros do NSP terá a duração de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

Funcionamento e organização: 
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O NSP deverá se reunir mensalmente em reuniões ordinárias e poderá, de acordo com a urgência 

da matéria, reunir-se extraordinariamente. Haverá reuniões dos subgrupos, também de 

frequência mensal. 

As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo Diretor. 

As reuniões do NSP são agendadas semestralmente, via cronograma, com local e horário 

estabelecidos e encaminhados aos membros por e-mail para apreciação. Na semana que 

antecede a reunião, o coordenador envia um e-mail/lembrete com a pauta a ser discutida. 

As reuniões extraordinárias serão convocadas, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência. 

O quórum mínimo das reuniões é a presença de maioria simples dos membros do NSP. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado 

do NSP. 

As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador e, na falta deste, pelo seu substituto formal. 

As deliberações do NSP serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre os seus 

membros. 

As votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de defesa verbal registradas 

em ata. 

As decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos presentes. 

Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador do NSP. 

O apoio administrativo ao NSP será realizado pelo secretário. 

São consideradas atividades administrativas: 

I. prestar subsídios e informações relacionadas às atividades do NSP; 

II. elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, correspondências e a agenda do 

NSP; 

III. realizar o agendamento, a preparação e a expedição das convocações para as reuniões e o 

provimento do apoio logístico para as mesmas. 

O NSP poderá criar grupos de trabalho para tratamento de assuntos específicos. 

Os grupos de trabalho serão compostos por no máximo 6(seis) componentes tendo reconhecido 
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saber e competência profissional no tema, todos indicados pelo NSP e nomeados pela Diretoria. 

Cada grupo de trabalho será coordenado por um representante do NSP, que deverá realizar atas 

com listas de presença a cada encontro. 

O membro que acumular faltas não justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado 

do grupo de trabalho. 

As atribuições do Coordenador do grupo de trabalho incluirão, sem prejuízo de outras: 

I. coordenar as discussões; 

II. definir responsabilidades dos componentes; 

III. conduzir os trabalhos; e 

IV. responsabilizar-se pela entrega em tempo dos produtos demandados pelo NSP. 

Atribuições/objetivos: 

São princípios do NSP: 

I. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, profissionais, fabricantes de 

produtos e notificadores envolvidos em incidentes em saúde; 

II. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

III. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

IV. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

V. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

VI. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

VII. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do paciente. 

Compete ao NSP: 

I. promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição; 

II. analisar e avaliar as notificações sobre incidentes e queixas técnicas selecionadas pelo 

Setor/Unidade de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

III. desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no âmbito da 

instituição; 

IV. promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos 
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processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e 

insumos propondo ações preventivas e corretivas; 

V. promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas com a segurança do 

paciente, especialmente aquelas relacionadas aos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde; 

VI. estabelecer, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de 

saúde; 

VII. elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde, divulgação delegáveis a outros serviços na instituição; 

VIII. avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde; 

IX. priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente determinados pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA, e realizar o monitoramento dos respectivos indicadores, sendo a 

etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

X. compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da 

análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do 

serviço de saúde; 

XI. acompanhar o processo de notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos 

adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

XII. acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas 

autoridades sanitárias; 

XIII. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de capacitação em 

segurança do paciente (Educação Setorial Transversal), sendo a etapa de implantação delegável 

a outros serviços do hospital; 

XIV. desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o plano de comunicação 

social em saúde quanto aos temas referentes à segurança do paciente (alertas; informações aos 

novos residentes, acadêmicos e profissionais; bem como aos pacientes/familiares) sendo a 

etapa de implantação delegável a outros serviços do hospital; 

XV. promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da cultura de segurança com 

foco no aprendizado e desenvolvimento institucional; 
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XVI. elaborar proposta de metas e indicadores para inserção nos processos de contratualização; 

XVII. elaborar plano de pesquisa sobre segurança do paciente para desenvolvimento da 

instituição, em parceria com a Gerência de Ensino e Pesquisa ou equivalente; 

XVIII. apoiar o COMPLEXO REGULADOR ESTADUALno desenvolvimento de estratégias de 

segurança do paciente; 

XIX. participar de eventos e demais ações promovidas pela COMPLEXO REGULADOR 

ESTADUALSede sobre segurança do paciente e qualidade. 

Disposições gerais: 

Aos profissionais que trabalham com cuidado direto ao paciente, terão seis 6 horas da carga 

horária mensal destinadas às atividades do NSP, dispensadas na escala de serviço. 

Cronograma de Atividades Anual do Núcleo de Segurança do Paciente 

REUNIÕES ANO 1 

Descrição das 

Atividades 

Mê

s 1 

Mê

s 2 

Mê

s 3 

Mê

s 4 

Mê

s 5 

Mê

s 6 

Mê

s 7 

Mê

s 8 

Mê

s 9 

Mê

s 10 

Mê

s 11 

Mê

s 12 

Eleição X            

Aprovação 

regimento 

Interno 

X X           

Promover 

ações para a 

gestão de riscos 

no âmbito da 

instituição 

  X  X  X  X  X  

Elaborar plano 

de pesquisa 

sobre 

segurança do 

paciente para 

  X    X    X  
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desenvolviment

o da instituição 

Elaborar 

proposta de 

metas e 

indicadores 

para inserção 

nos processos 

  X    X    X  

Desenvolver, 

implantar, 

avaliar, 

monitorar e 

manter 

atualizado o 

plano de 

capacitação em 

segurança do 

paciente 

  X X X X X X X X X X 

Desenvolver, 

implantar, 

avaliar, 

monitorar e 

manter 

atualizado o 

plano de 

comunicação 

social em saúde 

quanto aos 

temas 

referentes à 

segurança do 

  X X X X X X X X X X 



 

 

   661 

paciente 

Relatório/Ata X X X X X X X X X X X X 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

DA PROPOSTA 

A Comitê de Etica e Pesquisaé um organismo de natureza multidisciplinar que possui como 

principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do Hospital 

para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados 

observando-se os regulamentos vigentes da proteção radiológica, além de recomendar as 

medidas cabíveis para o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação existentes na 

instituição. 

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros  da Comissão de proteção radiologica deverá ser composto pela engenharia 

clinica, técnico de radiologia, médico radiologista, e enfermeiro 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A Comitê de Etica e Pesquisaé um organismo de natureza multidisciplinar que possui 

como principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do 

HOSPITAL para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados 

observando-se os regulamentos vigentes da proteção radiológica, além de recomendar as 

medidas cabíveis para o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação existentes na 

instituição.  

Art. 2º As deliberações da Comissão de Proteção radiológica, visando a correção ou reparação 

de distorções, assim como recomendações de medidas cabíveis e/ou boas práticas após análises 

das conformidades contidas no Plano de Proteção Radiológica, devem ser encaminhadas àos 

setores correspondentes do hospital para providências subsequentes. Parágrafo único: As 
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diretrizes para as ações investigatórias e educativas, serão definidas nas reuniões da Comitê de 

Etica e Pesquisae desencadeadas pelo presidente. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Diretor técnico 

1 Enfermagem 

1 técnico de radiologia; 

1 médico radiologista 

1 engenheiro clínico. 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os 

membros, serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 
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Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 

local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 

reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa 

ou ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a 

seus critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como 

de normas, recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou 

profissionais de reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados 

para participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta 

predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros 

presentes,  resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético 

por todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, 

podendo ser convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice 

Presidente da comissão. 
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CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 18º Compete a Comitê de Etica e Pesquisa: 

I - Atender as determinações da Portaria MS nº 453, de 01 de junho de 1998.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

I - Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 

 II - Realizar revisão de forma sistemática do Plano de Proteção Radiológica do Hospital;  

III - Convocar os serviços envolvidos caso existam informações conflitantes; 

 IV - Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos serviços;  

V - Assessorar a Superintendência em assuntos de sua competência; 

 VI - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de educação permanente;  

VII - Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar conhecimentos 

relevantes à Instituição. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

ATIVIDADES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 

12 
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO

E APROVAÇÃO DO

REGIMENTO INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO ANUAL 

X            

REUNIÕES ORDINÁRIAS

MENSAIS DA COMISSÃO

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica 

em conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade,     de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

COMISSÃO DE TRANSPLANTES E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS/ INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES. 

DA PROPOSTA 
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O Ministro da Saúde, através da publicação da Portaria Nº. 1.752/GM/MS, de 23 de setembro 

de 2005, determina a constituição de Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes em todos os hospitais públicos, 

privados e filantrópicos com mais de 80 leitos.  

A Comissão de Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes s é um organismo de natureza multidisciplinar está vinculada 

diretamente à diretoria médica do Hospital l e está composta neste ato por seis membros, sendo 

uma das enfermeiras designada como Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para transplante, por ter participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes.  

DA COMPOSIÇÃO 

Os Membros da transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes deverá estar  composta neste ato por seis membros, sendo uma das 

enfermeiras designada como Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para transplante, por ter participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes e  

medicos intensivistas 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE TRANSPLANTES E CAPTAÇÃO DE 

ÓRGÃOS/ INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES  

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes passa a ser denominada Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplante – CIHDOTT.   

  

Art. 2º. A presente Comissão está vinculada diretamente à diretoria médica do Hospital e está  

composta neste ato por seis membros, sendo uma das enfermeiras designada como 

Coordenadora Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para transplante, por ter 

participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-Hospitalares de Transplantes com 
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certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes e medicos intensivistas. 

. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Diretor tecnico 

Enfermagem 

médicos intensivistas 

 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os 

membros, serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 
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local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 

reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa 

ou ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a 

seus critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como 

de normas, recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou 

profissionais de reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados 

para participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta 

predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros 

presentes,  resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético 

por todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, 

podendo ser convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice 

Presidente da comissão. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 
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Art. 18º Compete a Comissão transplantes e captação de órgãos / Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes: 

I - Atender as determinações da Portaria Nº. 1.752/GM/MS, de 23 de setembro de 2005.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de transplantes e captação de órgãos / Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São obrigações da comissão: 

Detectar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital;   

Viabilizar o diagnóstico de morte encefálica, conforme a Resolução do Conselho Federal de 

Medicina – CFM sobre o tema;   

Criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no hospital a possibilidade da 

doação de córneas e outros tecidos; 

Articular-se com a Central de Transplantes do Estado do Estado (CNCDO), para organizar o 

processo de doação e captação de órgãos e tecidos;    

Responsabilizar-se pela educação continuada dos funcionários da instituição sobre os aspectos 

de doação e transplantes de órgãos e tecidos;   

Articular-se com todas as unidades de recursos diagnósticos necessários para atender aos casos 

de possível doação;   

Capacitar, em conjunto com a Central de Notificação e Distribuição de Órgãos e Sistema 

Nacional de Transplantes, os funcionários do estabelecimento hospitalar para a adequada 

entrevista familiar de solicitação e doação de órgãos e tecidos;    

Coordenar o procedimento e explante e implante conforme protocolo;   

Providenciar autorização para doação de órgãos;    

Prestar apoio psicológico aos familiares do Doador e Receptor de órgãos;  
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Fornecer à Equipe de Retira de Órgãos as informações necessárias para realização do 

procedimento. Quando em descarte ou desistência de manutenção, passar estas informações a 

CIHDOTT.   

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital tem 

plena autonomia em suas atividades.    

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital deve 

tomar ciência e promover o registro de todos os casos de possíveis doadores de órgãos e tecidos 

com diagnóstico de morte encefálica e/ou de coração parado, mesmo que a doação não seja 

efetivada.   

 

Art. 20º. – Das atribuições dos Médicos Intensivistas:  

  

§ 1º. – Realizar a avaliação de Morte Encefálica, seguindo o Protocolo e permanecendo ao lado 

do paciente até o término do Teste de Apnéia.  

§ 2º. – Comunicar o plantão do CIHDOTT sobre sua avaliação.  

§ 3º. – Providenciar todos os exames necessários, conforme Portaria  9.434 GM/MS. 

§ 4º. – Manter a família informada sobre o atual quadro clínico do paciente.  

§ 5º. – Preencher todos os documentos necessários para continuação do procedimento de 

transplante ou de retirada/explante e posteriormente transplante.  

§ 6º. – Realizar a manutenção do paciente respeitando as orientações Comissão Intra-Hospitalar 

de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT.  

§ 7º. – Fornecer todas as informações ao Médico Neurologista, que fará o segundo Teste de 

Apnéia.  

§ 8º. – Auxiliar a enfermagem caso haja necessidade de remoção do paciente da Unidade de 

Terapia Intensiva, realizar exames, entre outros.   

§ 9º. – Esclarecer para a família o motivo pelo qual o paciente que evoluiu para a Morte 

Encefálica.  

§ 10º. – Elaborar o relatório que deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal em caso 
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de morte violenta.   

 

Art. 21º. – Das atribuições da Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI):  

  

§1º. – Comunicar ao sobreaviso da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes a existência de um provável doador na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

§ 3º. – Avaliar as condições do corpo do doador-cadáver antes da liberação da família.   

§ 4º. Prestar os cuidados relativos à enfermagem para manutenção do doador conforme rotina.  

§ 5º. – Informar Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 

caso ocorra qualquer alteração referente ao doador.  

§ 6º. – Encaminhar o paciente doador ao Centro Cirúrgico devidamente organizado e com laudo 

de morte violenta, se houver, Também encaminhar ao Centro Cirúrgico, qualquer “peça” ou 

parte do paciente bem como, os relatórios cirúrgicos.   

§ 7º. – Articular-se novamente com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

e Tecidos do Estado de Goiás , para comunicar a doação de órgãos.   

  

Art. 22º. Do Funcionamento da Equipe Multidisciplinar do Hospital:   

  

§ 1º. – Cadastrar todos os paciente na lista única do Sistema Nacional de Transplantes.   

§ 2º. - Solicitar exames aos pacientes de forma periódica  (trimestralmente).   

§ 3º. Dar apoio psicológico à família do paciente.   

§ 4º. Providenciar medicações necessárias para o paciente transplantado no momento da alta.   

 

 CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
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REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA 

TRANSPLANTES 

 

ATIVIDADES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 

12 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO

E APROVAÇÃO DO

REGIMENTO INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO ANUAL 

X            

REUNIÕES ORDINÁRIAS

MENSAIS DA COMISSÃO

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica 

em conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade,     de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 
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COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA 

DA PROPOSTA 

A COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA – COREME do Hospital é uma instância colegiada, de 

natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e interdisciplinary que  

atuará, estritamente no Planejar, supervisionar, coordenar e deliberar sobre os Programas de 

Residência Médica, obtendo os meios de sua efetiva execução e avaliar o seu desenvolvimento; 

decidir sobre a inclusão ou exclusão de especialidades no Programa de Residência Médica; 

promover e/ou estimular o intercâmbio com outros centros de residência médica; julgar as 

faltas disciplinares dos médicos residentes; discutir e buscar soluções para os casos omissos no 

regulamento; contribuir para o aprimoramento técnico-científico dos residentes; zelar e fazer 

cumprir o regimento Interno da COREME e os demais regimentos da SES.  

 

DA COMPOSIÇÃO 

A COREME é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 

 

III - um Representante dos Médicos Residentes do Hospital; 
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IV - um Secretário. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDENCIA MEDICA 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - A Residência Médica, consoante a Lei n.º 6.932, de 07 de julho de 1981, constitui 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e visa fundamentalmente à formação de 

especialistas, através de programa de treinamento, desenvolvido em ambiente médico-

hospitalar que dispõe de recursos humanos e materiais, indispensáveis para atingir tal 

finalidade. 

 

Art. 2º - A Residência Médica do Hospital, entidade formada pelos Hospital, oferece/oferecerá 

Programas de treinamento reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM 

e Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A COREME será constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 

III - um Representante dos Médicos Residentes do Hospital; 

IV - um Secretário. 
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CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - No âmbito do hospital, a regulação, coordenação e supervisão da Residência Médica é 

realizada pela Comissão de Residência Médica – COREME, conforme as disposições deste 

Regimento Interno, que deve ser de conhecimento de todos os Médicos Residentes, que 

disciplina as atividades dos Programas de Residência Médica do hospital. 

 

Parágrafo único - A COREME é o órgão competente para manter contato com a Comissão 

Estadual de Residência Médica do Goiás– CEREMGO e a Comissão Nacional de Residência 

Médica - CNRM, no que aplicável. 

Art.5° - A COREME é vinculada diretamente ao Diretor Técnico  e se submete à CEREMGO e à 

CNRM. 

Art. 5° - Os Programas de Residência Médica  – PRM’s, têm suas estruturas baseadas nas Áreas 

Básicas e nos Serviços de Especialidades Médicas do hospital e organizadas em regime integrado 

entre programas assistencial e de ensino. 

§ 1º - Os PRM's são de responsabilidade dos Preceptores e Coordenadores dos respectivos 

Serviços de Especialidades Médicas. 

 

§ 2º Os programas que vierem a ser criados, serão vinculados ao Serviço de origem. 

 

Art. 6º - A COREME é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica; 

III - um Representante dos Médicos Residentes do hospital; 
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IV - um Secretário. 

 

Art.7º - O Coordenador da COREME perceberá pelas suas atividades, bolsa de preceptoria. 

Art. 8º - O Coordenador da COREME será eleito dentre os Supervisores de cada Programa de 

Residência Médica, através de votação direta e secreta, definida por maioria simples, para um 

mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 

 

Parágrafo único - A eleição do Coordenador da COREME realizar-se-á na primeira quinzena do 

mês de dezembro dos anos pares, e o novo mandato terá início em 1º de janeiro do ano 

seguinte. 

 

Art. 9° - O colégio eleitoral para a eleição do Coordenador da COREME será composto pelos 

seguintes membros: 

 

I - todos os Supervisores dos Programas de Residência Médica das áreas básicas e das 

especialidades; 

 

II - um Representante dos Residentes de cada Programa das áreas básicas e das especialidades. 

 

Art. 10º - O Supervisor de cada Programa de Residência Médica deverá ser eleito dentre os 

Preceptores do referido Programa, antecedendo a eleição do Coordenador da COREME, através 

de votação direta e secreta, definida por maioria simples, em pleito bianual, pelo seguinte 

colégio eleitoral: 

 

I - Chefe do Serviço ao qual está vinculado o Programa; 

 

II - todos os Preceptores do Programa; 

 

III - um Representante de cada nível da Residência (R1, R2 e R3) dentre os Médicos Residentes. 
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Art. 11º - Os Preceptores de cada Programa de Residência Médica serão eleitos pelo Corpo 

Clínico da respectiva área e por todos os Médicos Residentes da especialidade ou área de 

atuação, em votação direta, no mês de novembro, sempre precedendo a eleição do Supervisor 

do Programa. 

 

§ 1º - O número de Preceptores em cada Programa de Residência Médica será definido 

conforme critérios de proporção estabelecidos pela CNRM. 

 

§ 2º - São requisitos para candidatar-se à Preceptoria: 

 

I - possuir titulação mínima para a função, ou seja, Residência Médica; 

II - desenvolver atividades de Preceptoria durante sua jornada de trabalho; 

 

§ 3º - No caso de empate na eleição dos Preceptores, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

 

I - profissional que possuir mestrado em Medicina inicia com o número de votos equivalente a 

50% (cinqüenta por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou Especialidade; 

 

II - profissional que possuir mestrado em outra área, que não em Medicina inicia com o número 

de votos equivalente a 30% (trinta por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica 

ou Especialidade; 

 

III - profissional que possuir curso de especialização em metodologia do ensino ou de pesquisa 

inicia com número de votos equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos 

possíveis da Área Básica ou Especialidade; 

 

IV- profissional que possuir doutorado e não tiver mestrado inicia com o número de votos 
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equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou 

Especialidade; 

 

V - profissional que possuir doutorado e mestrado, acresce ao percentual dos incisos I e II mais 

20% (vinte por cento). 

 

Art. 12 - As deliberações e demais atos da COREME ocorrerão em reuniões ordinárias 

mensalmente, sendo os membros convocados com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

 

§ 1º - As convocações serão acompanhadas da ordem do dia e pauta, onde constará todas as 

matérias a serem analisadas e votadas pelos membros. 

 

§ 2º - A reunião instalar-se-á com a presença de no mínimo metade de seus membros e será 

presidida pelo Coordenador da COREME. 

 

§ 3º - Caso na primeira chamada não haja o quorum definido no parágrafo anterior a reunião 

instalar-se-á com os membros presentes após 30 (trinta) minutos, numa segunda chamada. 

 

§ 4º - Caso o Coordenador da COREME não possa participar da reunião ele indicará, dentre os 

Supervisores dos PRM’s, alguém para substituí-lo. 

 

Art. 13 - Cada membro terá direito a um voto e a votação será nominal e aberta, sendo todas as 

decisões definidas por maioria simples dos presentes, possuindo o Coordenador da COREME o 

voto de desempate. 

 

Art. 14 - É facultado ao Coordenador da COREME e aos outros membros Supervisores dos PRM’s 

solicitar o reexame de qualquer resolução exarada em reuniões anteriores, justificando possível 

ilegalidade, incorreção, inadequação técnica ou de outra natureza. 
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Art. 15 - Após a leitura da pauta, o Coordenador da COREME abrirá a discussão, franqueando a 

palavra aos membros que a solicitarem, podendo o membro que não se julgar suficientemente 

esclarecido quanto à matéria em exame pedir vistas do expediente, propor diligências ou 

adiamento da discussão ou votação, devendo apresentar justificativa, sujeita à votação 

imediatamente. 

 

Parágrafo único - O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião ordinária, podendo, 

a juízo dos membros, ser prorrogado no máximo até duas reuniões ou reduzido em face de 

urgência ou relevância do assunto. 

 

Art. 16 - As reuniões extraordinárias da COREME serão realizadas a qualquer tempo, por 

convocação do Coordenador da COREME, por solicitação de Supervisores de PRM’s, ou por 

solicitação do Presidente da Associação dos Médicos Residentes, ou ainda convocadas, com a 

devida justificativa, por 1/3 (um terço) de seus membros. 

 

Art. 17 - Os membros Supervisores de Programas de Residência e Representantes dos 

Residentes que faltarem a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) alternadas serão excluídos 

da COREME. 

 

Parágrafo único – Quando ocorrer a exclusão de um membro, O Coordenador da COREME 

notificará o Serviço ao qual pertencia a vaga do membro excluído, para que realize nova eleição, 

na reunião subseqüente, respeitadas as normas vigentes. 

 

Art. 18 - Outras pessoas poderão ser convidadas a participar das reuniões da COREME, tendo 

direito à voz, mas não a voto. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 
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Art. 19 - Compete à COREME: 

 

I - analisar e fiscalizar os programas de treinamento e métodos de avaliação dos Médicos 

Residentes e Preceptores; 

 

II - propor a criação, extinção ou modificação de Programas de Residência Médica;  

 

III - propor à Diretoria do Hospital a adequação anual do número de Médicos Residentes por 

área, de Programas a serem desenvolvidos no ano subseqüente; 

IV - propor à Diretoria do HOSPITAL a adequação anual do número de Preceptores por área de 

acordo com a relação Preceptores/Residentes, estabelecida pela CNRM; 

 

V - estabelecer os critérios de seleção dos Residentes, através da elaboração dos Editais de 

Seleção; 

 

VI - encaminhar os Editais de Seleção CENEMGO para aprovação, e posteriormente à publicação; 

  

VII- coordenar o planejamento, a aplicação e a correção das provas das especialidades, 

encaminhar os resultados finais aos Diretores do Grupo e divulgar os resultados oficiais dos 

processos seletivos; 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20 - A COREME, terá suporte material e administrativo da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

hospital para um bom desempenho de suas atividades. 

 

Art. 21 - Compete ao Coordenador da COREME: 
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I - coordenar as atividades de planejamento, execução e avaliação dos Programas de Residência 

Médica; 

 

II - encaminhar à Diretoria do hospital os assuntos que dependam da sua aprovação; 

III - convocar e presidir as reuniões da COREME; 

 

IV- indicar o Secretário da COREME; 

 

V - aplicar penalidades de acordo com decisão da COREME; 

 

VI - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM; 

 

VII - executar e fazer executar o que estabelece a legislação pertinente à Residência Médica, seja 

proveniente da CNRM, dos estatutos e regulamentos das várias instâncias, do presente 

Regimento Interno e do Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital; 

 

VIII - representar a COREME em todas as atividades que se fizerem necessárias e, no seu 

impedimento, designar um substituto para representá-lo; 

IX - receber, responder, despachar e assinar toda a correspondência da COREME; 

X - tomar decisões ad referendum da COREME, em caráter de urgência, sempre que se fizer  

necessário; 

 

XI - autorizar afastamento temporário de Médico Residente através de ato motivado; 

 

XII - assinar, em conjunto com o Diretor Técnico e os Supervisores dos PRM’s, os diplomas de 

conclusão da Residência Médica, de acordo com a legislação pertinente 

 

Art.22 - Compete aos Supervisores dos PRM’s: 

 

I - participar de todas as reuniões da COREME como membro efetivo e, em seu impedimento, 
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informar o Coordenador da COREME e designar um substituto;  

 

II - ser responsável direto pela coordenação dos PRM's no âmbito de sua especialidade e dos 

serviços referentes a sua área de atuação; 

 

III - convocar e presidir reuniões dos preceptores do PRM sob sua coordenação; 

 

IV - organizar a eleição de seu sucessor e dos demais Preceptores do PRM, aplicando-se o 

procedimento previsto no Art. 11 deste Regimento Interno; 

 

V - elaborar, anualmente, o Programa de Residência Médica, em sua especialidade até 30 de 

novembro do ano anterior ao inicio do PRM, de acordo com os pré-requisitos estipulados na 

Resolução da CNRM n.° 02/2006; 

 

VI - remeter relatórios à COREME, quando solicitado, sobre as atividades do PRM sob sua 

coordenação; 

 

VII - organizar, supervisionar e controlar a execução do Programa; 

 

VIII - encaminhar cópia atualizada do programa à COREME; 

 

IX - indicar substituto eventual; 

 

X - responsabilizar-se pelo preenchimento de formulários com vistas à regularização, 

credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas do PRM que supervisiona;  

 

XI - controlar a freqüência dos Médicos Residentes que atuam no PRM que coordena; 

XII - encaminhar ao Chefe do Serviço ao qual o PRM se vincula e à COREME a freqüência, 

justificativas de faltas, licenças, escalas de trabalho e de férias dos Médicos Residentes; 
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XIII - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM; 

 

XIV - realizar avaliações trimestrais dos Médicos Residentes, registrando no Sistema de Avaliação 

de Residentes; 

 

XV - encaminhar ao Coordenador da COREME: 

 

A ) os casos de desistências e licenças para afastamento de Médicos Residentes, em tempo hábil 

para cancelamento da bolsa auxílio, quando pertinente; 

 

B ) as faltas ou transgressões disciplinares dos Médicos Residentes, com as justificativas devidas; 

 

Art. 23 - Compete ao Preceptor: 

 

I - encaminhar ao Supervisor do PRM a freqüência, justificativas de faltas, licenças e escalas de 

trabalho e de férias dos Médicos Residentes;  

 

II - orientar diretamente o treinamento do Médico Residente; 

 

III - acompanhar o treinamento do Médico Residente em todas as etapas; 

 

IV - orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico Residente; 

 

V - auxiliar o Médico Residente na resolução de problemas de natureza ética, surgidas durante 

o treinamento; 

 

VI - participar das tarefas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo Supervisor do PRM; 
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VII - participar ativamente do trabalho de conclusão do Médico Residente, quando solicitado. 

 

Art. 24 - Compete ao Representante dos Residentes: 

 

I - representar os Médicos Residentes nas reuniões da COREME; 

 

II - solicitar ao Coordenador da COREME, a inclusão de assuntos de interesse dos Médicos 

Residentes na pauta de reuniões da COREME; 

 

III - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da COREME; 

 

IV- no impedimento de participação na reunião, indicar um substituto e informar Coordenador 

da COREME. 

 

Art. 25 - Compete ao Secretário da COREME: 

 

I - dirigir os Serviços da Secretaria da COREME; 

 

II - exercer as atividades administrativas rotineiras e próprias da Secretaria; 

 

III - assistir às reuniões da COREME, lavrando as atas; 

 

IV- submeter ao Coordenador da COREME os assuntos em pauta; 

 

V - guardar e zelar os arquivos da COREME; 

 

VI- elaborar relatório anual sobre a COREME; 
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VII- informar ao Coordenador da COREME, situação dos PRM’s junto à CNRM; 

 

VIII-encaminhar os documentos de credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas à 

CEREMGO e CNRM com vistas a regularização dos PRM’s;  

 

IX - cumprir o que for determinado pelo Coordenador da COREME. 

CAPÍTULO VII 

Dos Programas De Residência Médica Do GHC, Período dos PRM’s e Carga Horária dos Médicos 

Residentes 

Art. 26 - Os Programas de Residência Médica terão início no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 

cada ano e término no dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte. 

Art.27 - Os Programas de Residência Médica têm carga horária de 2.880 (duas mil e oitocentas 

e oitenta) horas anuais, possuindo um limite de carga horária de atividades de 60 (sessenta) 

horas semanais, com no máximo de 24 (vinte e quatro) horas de plantão semanal. 

Parágrafo único - Todos os PRM’s deverão contemplar os requisitos mínimosexigidos pela 

CNRM, de acordo com a Resolução CNRM n.º 02, de 17 maio de 2006. 

CAPÍTULO VI 

 

DO INGRESSO, CONTRATAÇÃO E REGIME DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 28 - A seleção anual para o ingresso dos Médicos Residentes, em qualquer Programa/Área 

de atuação de Residência Médica, será organizada pela COREME através de Processo Seletivo 

Público, de acordo com critérios estabelecidos pelos Programas/Área de atuação, sempre em 

comunhão com as normas da Resolução CNRM n.° 04, de 23 de outubro de 2007. 

 

Art. 29 - O Médico Residente deve cumprir o Programa de Residência Médica em regime de 

tempo integral e, após a conclusão, não adquire qualquer vínculo de natureza empregatícia com 

o HospitaL, enquadrando-se apenas na qualidade de estudante de pós-graduação, bolsistas em 

conformidade com Lei n.º 6.932 de 7 de julho de 1981, que institui a Residência Médica no país 

e pelas Resoluções aplicáveis da CNRM. 
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Art. 30 - O Médico Residente admitido terá anotado no Contrato Padrão de Residência Médica: 

qualidade de Médico Residente no programa/área de atuação, nome da Instituição, data de 

início, previsão de término da residência e valor da bolsa auxílio paga pelo HOSPITAL. 

 

Art. 31 - Em casos de interrupção justificada do PRM, o Médico Residente deverá cumprir a carga 

horária necessária para completar o tempo previsto do Programa sem ônus para o HOSPITAL, 

sob pena de não ser emitido seu Certificado de conclusão do Programa. 

 

Art. 32 - Fazem jus ao Certificado de Conclusão os Médicos Residentes que: 

I - cumprirem carga horária integral; 

 

II - apresentarem trabalho de conclusão, conforme definições do PRM no início do período da 

Residência, até o término do PRM; 

 

III - obtiverem aprovação na Avaliação Final do treinamento e; 

 

IV- satisfizerem as condições mínimas previstas neste Regimento Interno, consoante o previsto 

na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA AVALIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 33 - Os Médicos Residentes, trimestralmente, terão avaliações com critérios teóricos, 

práticos e ético-disciplinares, cuja média anual inferior a 7 (sete) implica em reprovação. 

 

§ 1º - Os critérios de avaliação e pontuação dos Médicos Residentes serão definidas por cada 

PRM, seguindo as diretrizes do caput deste artigo e determinações da CNRM. 

 

§ 2º - Compete à COREME, no caso de reprovação, julgar, em reunião extraordinária, em prazo 
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máximo de 7 (sete) dias a contar da comunicação do Supervisor do PRM, se o Médico Residente 

reprovado será excluído do PRM ou repetirá novamente o ano do PRM. 

 

§ 3º - A decisão do parágrafo anterior será encaminhada às CEREMGO e CNRM. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 34 - À Médica Residente será assegurada à continuidade da bolsa de estudos durante o 

período de 4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, o período da bolsa ser 

prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento das exigências constantes do Art. 7° da 

Lei n.º 6932, de 7 de julho de 1981. 

 

Art. 35 - São direitos e deveres dos Médicos Residentes: 

 

I - o previsto na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, da CNRM; 

 

II - o que consta nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC; 

 

III – o que estabelece o CEREMGO; 

 

IV – as disposições do presente Regimento Interno; 

 

V - asseio, pontualidade, freqüência e bom desempenho no cumprimento dos planos de ensino 

e trabalho previstos nos PRM’s; 

 

VI - comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME e preceptores dos programas a 

que são vinculados; 
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VII - portar o crachá de identificação, de uso obrigatório, em local de fácil visibilidade; 

 

VIII - entregar o Trabalho de Conclusão da Residência Médica, até a data de término do PRM; 

 

IX - dedicar-se com zelo e senso de responsabilidade ao cuidado dos pacientes; 

 

X - cumprir as obrigações de rotina; 

 

XI - participar de todas as atividades previstas no regime didático-científico do PRM; 

 

XII - levar ao conhecimento das autoridades superiores, irregularidades das quais tenha 

conhecimento, ocorridas na Unidade onde estiver lotado; 

 

XIII - completar a carga horária total prevista, em caso de interrupção do PRM, por qualquer 

causa, justificada ou não; 

 

XIV - eleger anualmente seus representantes junto à COREME. 

 

Art. 36 - Será assegurado ao Médico Residente: 

 

I - bolsa auxílio, de valor mensal estipulada pela CNRM-MEC, até o término previsto para 

conclusão do PRM; 

 

II - um dia de folga semanal e 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade; 

III - alimentação, durante o período em que estiver atuando na unidade onde se desenvolve o 

PRM; 

 

IV - dispensa de 10 (dez) dias por ano para participação em eventos científicos fora do HOSPITAL, 

conforme permissão do Preceptor do PRM, que deverá estabelecer: 
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A) número máximo de residentes que poderá ser dispensado; 

 

B ) número máximo de dispensas em um mesmo ano. 

 

Art. 37 - É vedado ao Médico Residente: 

 

I - ausentar-se do HOSPITAL durante o período de trabalho sem prévia autorização, por escrito, 

do Supervisor de seu PRM; 

 

II - delegar a outrem responsabilidades suas previstas no PRM; 

 

III - exercer atividade profissional remunerada dentro do HOSPITAL, a qualquer título; 

 

IV - retirar, sem prévia anuência da Chefia competente, qualquer objeto ou documento do 

HOSPITAL; 

 

V - tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus superiores. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS INTERRUPÇÕES DO PROGRAMA 

Art. 38 - O Médico Residente poderá interromper o PRM nas seguintes situações: 

 

I - licença gestação, em conformidade com o disposto na Lei n.° 6.932, de 7 de julho de 1981; 

 

II - licença médica, concedida pelo GHC, quando necessário, por um período de até 15 (quinze) 

dias por ano, para tratamento de saúde, sendo assegurada ao Médico Residente o recebimento 

integral de sua bolsa; 
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III - afastamento para participações em Congressos Científicos na especialidade; 

 

IV - afastamento para participação nas reuniões da Associação Nacional dos Médicos Residentes 

– ANMR – para qual o médico Residente for designado como representante oficial; 

 

V - licenças de Gala (3 dias), Nojo (3 dias) e Paternidade (5 dias). 

 

§ 1º - A partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento por licença médica, prevista no inciso II 

deste artigo, o Médico Residente receberá o auxílio doença do INSS, ao qual está vinculado por 

força de sua condição de autônomo. 

 

§ 2º - O afastamento que exceder o período do inciso II deste artigo, seja consecutivo ou no 

somatório total das licenças anuais, deverá recuperar integralmente o período perdido ao 

término do Programa de Residência Médica. 

 

§ 3º - Os afastamentos dos incisos III e IV deste artigo poderão ser atendidos de acordo com as 

necessidades do serviço e no limite máximo de 10 (dez) dias por ano, sempre com a anuência 

do Supervisor e sem prejuízo para o Programa de Residência Médica. 

 

§ 4º - O médico residente que interromper o programa sem o cumprimento da carga horária 

total, por motivos justificados, e aceitos pelo serviço, poderá retornar no prazo máximo de 01 

(um) ano após a interrupção, desde que haja anuência do serviço, vaga e bolsa disponível. Esse 

reinício só poderá ocorrer no mês de fevereiro. Caso não efetue a matrícula até 31 de janeiro 

do ano seguinte à interrupção, será automaticamente desligado do programa de residência 

médica. 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
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Art. 39 - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares aos Médicos Residentes, além 

das previstas nos demais diplomas legais referentes à Residência Médica, após terem sido 

apresentadas, discutidas e aprovadas na COREME: 

 

I - advertência verbal; 

 

II - advertência escrita; 

 

III- suspensão; 

 

IV- exclusão. 

 

Art. 40 - A aplicação das penalidades, dependerá da gravidade e/ou reincidência da falta 

cometida, podendo não ser seguida a ordem acima. 

 

Art. 41 - As advertências verbais, nos casos de indisciplina, insubordinação ou negligência, desde 

que reconhecida sua mínima gravidade, serão feitas pelo Supervisor de Programa de Residência 

Médica. 

Art. 42 - As advertências escritas, nos casos de reincidência nas hipóteses mencionadas no artigo 

anterior, desde que reconhecida sua gravidade moderada serão feitas pelo Supervisor do 

Programa de Residência Médica e comunicadas à COREME. 

 

Art. 43 - A suspensão será aplicada ao Médico Residente nos casos de reincidência de falta já 

punida com advertência escrita e todas as vezes que a transgressão disciplinar se revestir de 

maior gravidade. 

 

Parágrafo único - A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reunião 
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da COREME. 

 

Art. 44 - A exclusão, nos casos em que o médico residente demonstrou ter praticado falta 

gravíssima, será aplicada exclusivamente pela COREME e notificações serão encaminhadas à 

Comissão Estadual e Nacional de Residência Médica. 

 

Parágrafo único - A sanção de exclusão será aplicada pela exclusivamente pela COREME, após 

julgamento realizado em reunião extraordinária convocada para este propósito apenas. 

 

Art. 45 - Todas as penalidades deverão ser comunicadas à COREME, num prazo de 10 (dez) dias, 

a fim de serem registradas na Ficha Individual do Médico Residente, bem como transcrita na 

Avaliação do mesmo. 

 

Art. 46 - As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e exclusão são 

comunicadas à COREME pelo Supervisor do Programa que providencia a instauração de 

processo para apurar possíveis irregularidades. 

 

§ 1º - Iniciado o Processo o Coordenador da COREME abre prazo de 5 (cinco) dias para a defesa 

do Médico Residente, sendo designado em seguida, um dos Supervisores de PRM para relatar o 

processo. 

 

§ 2º - O Médico Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM, durante o transcorrer do 

processo até a conclusão. 

 

§ 3º - Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e contraditório ao Médico 

Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor. 

 

§ 4º - É concedida ao Médico Residente vistas ao processo em qualquer uma de suas fases. 
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§ 5º - As denúncias de transgressões aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão 

analisadas pela COREME e encaminhadas Diretor Técnico para à providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 47 - O Corpo Clínico do HOSPITAL participará do ensino da Residência Médica. 

 

Art. 48 - Os Preceptores atenderão, como os demais membros do Corpo Clínico, os pacientes 

que lhe forem atribuídos, juntamente com os Médicos Residentes. 

 

Art. 49 – Os pacientes dos demais membros do Corpo Clínico poderão ser atendidos pelos 

Médicos Residentes em comum acordo com os Médicos Assistentes. 

 

 

CAPITULO XII 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE RESIDENCIA MEDICA 

 

ATIVIDADES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 

12 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO

E APROVAÇÃO DO

REGIMENTO INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO ANUAL 

X            
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REUNIÕES ORDINÁRIAS

MENSAIS DA COMISSÃO

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica 

em conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade,     de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

 

COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

DA PROPOSTA 

A COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE – COREME/COREMU do Hospital é uma instância 

colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e 

interdisciplinary que  atuará, estritamente no Planejar, supervisionar, coordenar e deliberar 

sobre os Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude obtendo os meios de 
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sua efetiva execução e avaliar o seu desenvolvimento; decidir sobre a inclusão ou exclusão de 

especialidades no Programa de Residência Médica; promover e/ou estimular o intercâmbio com 

outros centros de residência médica e multiprofissional em saude; julgar as faltas disciplinares 

dos médicos residentes; discutir e buscar soluções para os casos omissos no regulamento; 

contribuir para o aprimoramento técnico-científico dos residentes; zelar e fazer cumprir o 

regimento Interno da COREME/COREMU e os demais regimentos da SES.  

 

DA COMPOSIÇÃO 

A COREME/COREMU é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME/COREMU; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

 

III - um Representante dos Médicos  e outros profissionais em saude Residentes do Hospital; 

 

IV - um Secretário. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - A Residência Médica e multiprofissional em saude, consoante a Lei n.º 6.932, de 07 de 

julho de 1981, constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e visa 

fundamentalmente à formação de especialistas, através de programa de treinamento, 

desenvolvido em ambiente médico-hospitalar que dispõe de recursos humanos e materiais, 

indispensáveis para atingir tal finalidade. 
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Art. 2º - A Residência Médica e multiprofissional em saude do Hospital, entidade formada pelos 

Hospital, oferece/oferecerá Programas de treinamento reconhecidos pela Comissão Nacional 

de Residência Médica – CNRM e Comissão Naiconal de Residencia Multiprofissional – CNRMU e 

o Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A COREME/COREMU será constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREME/COREMU; 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

III - um Representante dos Médicos e equipe multiptofissional Residentes do Hospital; 

IV - um Secretário. 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - No âmbito do hospital, a regulação, coordenação e supervisão da Residência Médica e 

multiprofissional em saude é realizada pela Comissão de Residência Médica – 

COREME/COREMU, conforme as disposições deste Regimento Interno, que deve ser de 

conhecimento de todos os Médicos Residentes, que disciplina as atividades dos Programas de 

Residência Médica e multiprofissional em saude do hospital. 

 

Parágrafo único - A COREME/COREMU é o órgão competente para manter contato com a 

Comissão Estadual de Residência Médica do Goiás– CEREMGO e a Comissão Nacional de 

Residência Médica - CNRM,  e a comissão nacional de residencia multiprofissional em saude no 
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que aplicável. 

Art.5° - A COREME/COREMU é vinculada diretamente ao Diretor Técnico  e se submete à 

CEREMGO e à CNRM E CONRMU. 

Art. 5° - Os Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude – PRM’s, têm suas 

estruturas baseadas nas Áreas Básicas e nos Serviços de Especialidades Médicas e 

multiprofissionais do hospital e organizadas em regime integrado entre programas assistencial 

e de ensino. 

§ 1º - Os PRM's são de responsabilidade dos Preceptores e Coordenadores dos respectivos 

Serviços de Especialidades Médicas e multiprofissionais. 

 

§ 2º Os programas que vierem a ser criados, serão vinculados ao Serviço de origem. 

 

Art. 6º - A COREME/COREMU é constituída pelos seguintes membros: 

 

I - um Coordenador da COREMECOREMU; 

 

II - um Supervisor de cada Programa das áreas básicas e das especialidades onde se desenvolve 

a Residência Médica e multiprofissional em saude; 

III - um Representante dos Médicos e multiprofissionais Residentes do hospital; 

 

IV - um Secretário. 

 

Art.7º - O Coordenador da COREME/COREMU perceberá pelas suas atividades, bolsa de 

preceptoria. 

Art. 8º - O Coordenador da COREME/COREMU será eleito dentre os Supervisores de cada 

Programa de Residência Médica  e multiprofissional em saude, através de votação direta e 

secreta, definida por maioria simples, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução. 

 



 

 

   698 

Parágrafo único - A eleição do Coordenador da COREME/COREMU realizar-se-á na primeira 

quinzena do mês de dezembro dos anos pares, e o novo mandato terá início em 1º de janeiro 

do ano seguinte. 

 

Art. 9° - O colégio eleitoral para a eleição do Coordenador da COREME/COREMU será composto 

pelos seguintes membros: 

 

I - todos os Supervisores dos Programas de Residência Médica e multiprofissional em saude das 

áreas básicas e das especialidades; 

 

II - um Representante dos Residentes de cada Programa das áreas básicas e das especialidades. 

 

Art. 10º - O Supervisor de cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude 

deverá ser eleito dentre os Preceptores do referido Programa, antecedendo a eleição do 

Coordenador da COREME/COREMU, através de votação direta e secreta, definida por maioria 

simples, em pleito bianual, pelo seguinte colégio eleitoral: 

 

I - Chefe do Serviço ao qual está vinculado o Programa; 

 

II - todos os Preceptores do Programa; 

 

III - um Representante de cada nível da Residência (R1, R2 e R3) dentre os Médicos  e 

profissionais multiprofissionais em saude Residentes. 

 

Art. 11º - Os Preceptores de cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude 

serão eleitos pelo Corpo Clínico da respectiva área e por todos os Médicos e equipe 

multitprofissional em saude Residentes da especialidade ou área de atuação, em votação direta, 

no mês de novembro, sempre precedendo a eleição do Supervisor do Programa. 

 

§ 1º - O número de Preceptores em cada Programa de Residência Médica e multiprofissional em 
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saude será definido conforme critérios de proporção estabelecidos pela CNRM e CONRMU. 

 

§ 2º - São requisitos para candidatar-se à Preceptoria: 

 

I - possuir titulação mínima para a função, ou seja, Residência Médica e multiprofissional em 

saude; 

 

II - desenvolver atividades de Preceptoria durante sua jornada de trabalho; 

 

§ 3º - No caso de empate na eleição dos Preceptores, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

 

I - profissional que possuir mestrado em Medicina/area da saude e ou saude coletiva inicia com 

o número de votos equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do número total dos votos possíveis 

da Área Básica ou Especialidade; 

 

II - profissional que possuir mestrado em outra área, que não em Medicina e area da saude inicia 

com o número de votos equivalente a 30% (trinta por cento) do número total dos votos possíveis 

da Área Básica ou Especialidade; 

 

III - profissional que possuir curso de especialização em metodologia do ensino ou de pesquisa 

inicia com número de votos equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos 

possíveis da Área Básica ou Especialidade; 

 

IV- profissional que possuir doutorado e não tiver mestrado inicia com o número de votos 

equivalente a 20% (vinte por cento) do número total dos votos possíveis da Área Básica ou 

Especialidade; 

 

V - profissional que possuir doutorado e mestrado, acresce ao percentual dos incisos I e II mais 
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20% (vinte por cento). 

 

Art. 12 - As deliberações e demais atos da COREME/COREMU ocorrerão em reuniões ordinárias 

mensalmente, sendo os membros convocados com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

 

§ 1º - As convocações serão acompanhadas da ordem do dia e pauta, onde constará todas as 

matérias a serem analisadas e votadas pelos membros. 

 

§ 2º - A reunião instalar-se-á com a presença de no mínimo metade de seus membros e será 

presidida pelo Coordenador da COREME/COREMU. 

 

§ 3º - Caso na primeira chamada não haja o quorum definido no parágrafo anterior a reunião 

instalar-se-á com os membros presentes após 30 (trinta) minutos, numa segunda chamada. 

 

§ 4º - Caso o Coordenador da COREME/COREMU não possa participar da reunião ele indicará, 

dentre os Supervisores dos PRM’s, alguém para substituí-lo. 

 

Art. 13 - Cada membro terá direito a um voto e a votação será nominal e aberta, sendo todas as 

decisões definidas por maioria simples dos presentes, possuindo o Coordenador da 

COREME/COREMU o voto de desempate. 

 

Art. 14 - É facultado ao Coordenador da COREME/COREMU e aos outros membros Supervisores 

dos PRM’s solicitar o reexame de qualquer resolução exarada em reuniões anteriores, 

justificando possível ilegalidade, incorreção, inadequação técnica ou de outra natureza. 

 

Art. 15 - Após a leitura da pauta, o Coordenador da COREME/COREMU abrirá a discussão, 

franqueando a palavra aos membros que a solicitarem, podendo o membro que não se julgar 
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suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame pedir vistas do expediente, propor 

diligências ou adiamento da discussão ou votação, devendo apresentar justificativa, sujeita à 

votação imediatamente. 

 

Parágrafo único - O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião ordinária, podendo, 

a juízo dos membros, ser prorrogado no máximo até duas reuniões ou reduzido em face de 

urgência ou relevância do assunto. 

 

Art. 16 - As reuniões extraordinárias da COREME/COREMU serão realizadas a qualquer tempo, 

por convocação do Coordenador da COREME/COREMU, por solicitação de Supervisores de 

PRM’s, ou por solicitação do Presidente da Associação dos Médicos Residentes, e de outras 

especialidades em saude ou ainda convocadas, com a devida justificativa, por 1/3 (um terço) de 

seus membros. 

 

Art. 17 - Os membros Supervisores de Programas de Residência e Representantes dos 

Residentes que faltarem a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) alternadas serão excluídos 

da COREME/COREMU. 

 

Parágrafo único – Quando ocorrer a exclusão de um membro, O Coordenador da 

COREME/COREMU notificará o Serviço ao qual pertencia a vaga do membro excluído, para que 

realize nova eleição, na reunião subseqüente, respeitadas as normas vigentes. 

 

Art. 18 - Outras pessoas poderão ser convidadas a participar das reuniões da COREME, tendo 

direito à voz, mas não a voto. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 19 - Compete à COREME/COREMU: 
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I - analisar e fiscalizar os programas de treinamento e métodos de avaliação dos Médicos e 

outros profissionais em saude Residentes e Preceptores; 

 

II - propor a criação, extinção ou modificação de Programas de Residência Médica e 

multiprofissional em saude;  

 

III - propor à Diretoria do Hospital a adequação anual do número de Médicos e outros 

profissionais em saude Residentes por área, de Programas a serem desenvolvidos no ano 

subseqüente; 

 

IV - propor à Diretoria do HOSPITAL a adequação anual do número de Preceptores por área de 

acordo com a relação Preceptores/Residentes, estabelecida pela CNRM/CNRMU; 

 

V - estabelecer os critérios de seleção dos Residentes, através da elaboração dos Editais de 

Seleção; 

 

VI - encaminhar os Editais de Seleção CENEMGO e COREMU para aprovação, e posteriormente 

à publicação; 

  

VII- coordenar o planejamento, a aplicação e a correção das provas das especialidades, 

encaminhar os resultados finais aos Diretores do Grupo e divulgar os resultados oficiais dos 

processos seletivos; 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20 - A COREME/COREMU, terá suporte material e administrativo da Gerência de Ensino e 

Pesquisa do hospital para um bom desempenho de suas atividades. 
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Art. 21 - Compete ao Coordenador da COREMECOREMU: 

 

I - coordenar as atividades de planejamento, execução e avaliação dos Programas de Residência 

Médica e multiprofissional em saude; 

 

II - encaminhar à Diretoria do hospital os assuntos que dependam da sua aprovação; 

III - convocar e presidir as reuniões da COREME/COREMU; 

 

IV- indicar o Secretário da COREME/COREMU; 

 

V - aplicar penalidades de acordo com decisão da COREME/COREMU; 

 

VI - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM E CNRMU 

 

VII - executar e fazer executar o que estabelece a legislação pertinente à Residência Médica, seja 

proveniente da CNRM/CNRMU, dos estatutos e regulamentos das várias instâncias, do presente 

Regimento Interno e do Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital; 

 

VIII - representar a COREME/COREMU em todas as atividades que se fizerem necessárias e, no 

seu impedimento, designar um substituto para representá-lo; 

IX - receber, responder, despachar e assinar toda a correspondência da COREME/COREMU; 

X - tomar decisões ad referendum da COREME/COREMU, em caráter de urgência, sempre que 

se fizer  necessário; 

 

XI - autorizar afastamento temporário de Médico e outros profissionais em saude  Residente 

através de ato motivado; 

 

XII - assinar, em conjunto com o Diretor Técnico e os Supervisores dos PRM’s, os diplomas de 

conclusão da Residência Médica e multiprofissional em saude, de acordo com a legislação 

pertinente 
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Art.22 - Compete aos Supervisores dos PRM’s: 

 

I - participar de todas as reuniões da COREME/COREMU como membro efetivo e, em seu 

impedimento, informar o Coordenador da COREME/COREMU e designar um substituto;  

 

II - ser responsável direto pela coordenação dos PRM's no âmbito de sua especialidade e dos 

serviços referentes a sua área de atuação; 

 

III - convocar e presidir reuniões dos preceptores do PRM sob sua coordenação; 

 

IV - organizar a eleição de seu sucessor e dos demais Preceptores do PRM, aplicando-se o 

procedimento previsto no Art. 11 deste Regimento Interno; 

 

V - elaborar, anualmente, o Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude em 

sua especialidade até 30 de novembro do ano anterior ao inicio do PRM, de acordo com os pré-

requisitos estipulados na Resolução da CNRM n.° 02/2006; 

 

VI - remeter relatórios à COREME/COREMU, quando solicitado, sobre as atividades do PRM sob 

sua coordenação; 

 

VII - organizar, supervisionar e controlar a execução do Programa; 

 

VIII - encaminhar cópia atualizada do programa à COREME/COREMU; 

 

IX - indicar substituto eventual; 

 

X - responsabilizar-se pelo preenchimento de formulários com vistas à regularização, 

credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas do PRM que supervisiona;  
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XI - controlar a freqüência dos Médicos E outros profissionais em saude Residentes que atuam 

no PRM que coordena; 

XII - encaminhar ao Chefe do Serviço ao qual o PRM se vincula e à COREME/COREMU a 

freqüência, justificativas de faltas, licenças, escalas de trabalho e de férias dos Médicos e outros 

profissionais de saude Residentes; 

 

XIII - estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM/CNRMU. 

 

XIV - realizar avaliações trimestrais dos Médicos e outros profissionais em saude Residentes, 

registrando no Sistema de Avaliação de Residentes; 

 

XV - encaminhar ao Coordenador da COREME/COREMU: 

 

A ) os casos de desistências e licenças para afastamento de Médicos Residentes, em tempo hábil 

para cancelamento da bolsa auxílio, quando pertinente; 

 

B ) as faltas ou transgressões disciplinares dos Médicos E outos profissionais em saude 

Residentes, com as justificativas devidas; 

 

Art. 23 - Compete ao Preceptor: 

 

I - encaminhar ao Supervisor do PRM a freqüência, justificativas de faltas, licenças e escalas de 

trabalho e de férias dos Médicos e outros profissionais em saude Residentes;  

 

II - orientar diretamente o treinamento do Médico e outros profissionais em saude  Residente; 

 

III - acompanhar o treinamento do Médico outros profissionais em saude Residente em todas as 

etapas; 
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IV - orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico Residente; 

 

V - auxiliar o Médico outros profissionais em saude Residente na resolução de problemas de 

natureza ética, surgidas durante o treinamento; 

 

VI - participar das tarefas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo Supervisor do PRM; 

 

VII - participar ativamente do trabalho de conclusão do Médico outros profissionais em saude 

Residente, quando solicitado. 

 

Art. 24 - Compete ao Representante dos Residentes: 

 

I - representar os Médicos Residentes nas reuniões da COREME/COREMU; 

 

II - solicitar ao Coordenador da COREME/COREMU, a inclusão de assuntos de interesse dos 

Médicos outros profissionais em saude Residentes na pauta de reuniões da COREME/COREMU; 

 

III - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da COREME/COREMU; 

 

IV- no impedimento de participação na reunião, indicar um substituto e informar Coordenador 

da COREME/COREMU. 

 

Art. 25 - Compete ao Secretário da COREME/COREMU: 

 

I - dirigir os Serviços da Secretaria da COREME/COREMU; 

 

II - exercer as atividades administrativas rotineiras e próprias da Secretaria; 
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III - assistir às reuniões da COREME, lavrando as atas; 

 

IV- submeter ao Coordenador da COREME/COREMU os assuntos em pauta; 

 

V - guardar e zelar os arquivos da COREME/COREMU; 

 

VI- elaborar relatório anual sobre a COREME/COREMU; 

 

VII- informar ao Coordenador da COREME/COREMU, situação dos PRM’s junto à CNRM; 

 

VIII-encaminhar os documentos de credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas à 

CEREMGO e CNRM E CNRMU com vistas a regularização dos PRM’s;  

 

IX - cumprir o que for determinado pelo Coordenador da COREME. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS PERÍODO DOS PRM’S E CARGA HORÁRIA DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS EM 

SAUDE  RESIDENTES 

Art. 26 - Os Programas de Residência Médica e multiprofissionais em saude  terão início no dia 

1º (primeiro) de fevereiro de cada ano e término no dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano 

seguinte. 

 

Art.27 - Os Programas de Residência Médicae mutiprofissionais em saude  têm carga horária de 

2.880 (duas mil e oitocentas e oitenta) horas anuais, possuindo um limite de carga horária de 

atividades de 60 (sessenta) horas semanais, com no máximo de 24 (vinte e quatro) horas de 

plantão semanal. 

Parágrafo único - Todos os PRM’s deverão contemplar os requisitos mínimosexigidos pela 

CNRM/CNRMU, de acordo com a Resolução CNRM n.º 02, de 17 maio de 2006. 
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CAPÍTULO VII 

 

DO INGRESSO, CONTRATAÇÃO E REGIME DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Art. 28 - A seleção anual para o ingresso dos Médicos e outros profissionais em saude 

Residentes, em qualquer Programa/Área de atuação de Residência Médica, será organizada pela 

COREME/COREMU através de Processo Seletivo Público, de acordo com critérios estabelecidos 

pelos Programas/Área de atuação, sempre em comunhão com as normas da Resolução CNRM 

n.° 04, de 23 de outubro de 2007. 

 

Art. 29 - O Médico e outros profissionais em saude Residente deve cumprir o Programa de 

Residência Médica e multiprofissioal em saude em regime de tempo integral e, após a conclusão, 

não adquire qualquer vínculo de natureza empregatícia com o HospitaL, enquadrando-se apenas 

na qualidade de estudante de pós-graduação, bolsistas em conformidade com Lei n.º 6.932 de 

7 de julho de 1981, que institui a Residência Médica e multiprofissional em saude  no país e pelas 

Resoluções aplicáveis da CNRM./CNRMU 

 

Art. 30 - O Médico e outro professional em saude Residente admitido terá anotado no Contrato 

Padrão de Residência Médica e multiprofissional em saude : qualidade de Médico e outro 

professional de saude  Residente no programa/área de atuação, nome da Instituição, data de 

início, previsão de término da residência e valor da bolsa auxílio paga pelo HOSPITAL. 

 

Art. 31 - Em casos de interrupção justificada do PRM, o Médico e outro professional de saude 

Residente deverá cumprir a carga horária necessária para completar o tempo previsto do 

Programa sem ônus para o HOSPITAL, sob pena de não ser emitido seu Certificado de conclusão 

do Programa. 

 

Art. 32 - Fazem jus ao Certificado de Conclusão os Médicos e ouro professional de saude 

Residentes que: 

 

I - cumprirem carga horária integral; 
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II - apresentarem trabalho de conclusão, conforme definições do PRM no início do período da 

Residência, até o término do PRM; 

 

III - obtiverem aprovação na Avaliação Final do treinamento e; 

 

IV- satisfizerem as condições mínimas previstas neste Regimento Interno, consoante o previsto 

na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA AVALIAÇÃO DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE RESIDENTES 

Art. 33 - Os Médicos e outros profissionais de saude  Residentes, trimestralmente, terão 

avaliações com critérios teóricos, práticos e ético-disciplinares, cuja média anual inferior a 7 

(sete) implica em reprovação. 

 

§ 1º - Os critérios de avaliação e pontuação dos Médicos outros profissionais de saude  

Residentes serão definidas por cada PRM, seguindo as diretrizes do caput deste artigo e 

determinações da CNRM./CNRMU 

 

§ 2º - Compete à COREME/COREMU, no caso de reprovação, julgar, em reunião extraordinária, 

em prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da comunicação do Supervisor do PRM, se o Médico 

E outros profissionais de saude  Residente reprovado será excluído do PRM ou repetirá 

novamente o ano do PRM. 

 

§ 3º - A decisão do parágrafo anterior será encaminhada às CEREMGO e CNRM./CNRMU. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE RESIDENTES 
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Art. 34 - À médica e de outros profissionais de saude  Residente será assegurada à continuidade 

da bolsa de estudos durante o período de 4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, 

o período da bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento das exigências 

constantes do Art. 7° da Lei n.º 6932, de 7 de julho de 1981. 

 

Art. 35 - São direitos e deveres dos Residentes: 

 

I - o previsto na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, da CNRM; 

 

II - o que consta nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC; 

 

III – o que estabelece o CEREMGO/COREMU; 

 

IV – as disposições do presente Regimento Interno; 

 

V - asseio, pontualidade, freqüência e bom desempenho no cumprimento dos planos de ensino 

e trabalho previstos nos PRM’s; 

 

VI - comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME/COREMU e preceptores dos 

programas a que são vinculados; 

 

VII - portar o crachá de identificação, de uso obrigatório, em local de fácil visibilidade; 

 

VIII - entregar o Trabalho de Conclusão da Residência, até a data de término do PRM; 

 

IX - dedicar-se com zelo e senso de responsabilidade ao cuidado dos pacientes; 

 

X - cumprir as obrigações de rotina; 
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XI - participar de todas as atividades previstas no regime didático-científico do PRM; 

 

XII - levar ao conhecimento das autoridades superiores, irregularidades das quais tenha 

conhecimento, ocorridas na Unidade onde estiver lotado; 

 

XIII - completar a carga horária total prevista, em caso de interrupção do PRM, por qualquer 

causa, justificada ou não; 

 

XIV - eleger anualmente seus representantes junto à COREME/COREMU. 

 

Art. 36 - Será assegurado ao Residente: 

 

I - bolsa auxílio, de valor mensal estipulada pela CNRM-MEC, até o término previsto para 

conclusão do PRM; 

 

II - um dia de folga semanal e 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade; 

III - alimentação, durante o período em que estiver atuando na unidade onde se desenvolve o 

PRM; 

 

IV - dispensa de 10 (dez) dias por ano para participação em eventos científicos fora do HOSPITAL, 

conforme permissão do Preceptor do PRM, que deverá estabelecer: 

 

A) número máximo de residentes que poderá ser dispensado; 

 

B ) número máximo de dispensas em um mesmo ano. 

 

Art. 37 - É vedado ao  Residente: 

 

I - ausentar-se do HOSPITAL durante o período de trabalho sem prévia autorização, por escrito, 
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do Supervisor de seu PRM; 

 

II - delegar a outrem responsabilidades suas previstas no PRM; 

 

III - exercer atividade profissional remunerada dentro do HOSPITAL, a qualquer título; 

 

IV - retirar, sem prévia anuência da Chefia competente, qualquer objeto ou documento do 

HOSPITAL; 

 

V - tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus superiores. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS INTERRUPÇÕES DO PROGRAMA 

Art. 38 - O  Residente poderá interromper o PRM nas seguintes situações: 

 

I - licença gestação, em conformidade com o disposto na Lei n.° 6.932, de 7 de julho de 1981; 

 

II - licença médica, concedida pelo HOSPITAL, quando necessário, por um período de até 15 

(quinze) dias por ano, para tratamento de saúde, sendo assegurada ao Residente o recebimento 

integral de sua bolsa; 

 

III - afastamento para participações em Congressos Científicos na especialidade; 

 

IV - afastamento para participação nas reuniões da Associação Nacional dos Médicos Residentes 

– ANMR – para qual o  Residente for designado como representante oficial; 

 

V - licenças de Gala (3 dias), Nojo (3 dias) e Paternidade (5 dias). 
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§ 1º - A partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento por licença médica, prevista no inciso II 

deste artigo, o Residente receberá o auxílio doença do INSS, ao qual está vinculado por força de 

sua condição de autônomo. 

 

§ 2º - O afastamento que exceder o período do inciso II deste artigo, seja consecutivo ou no 

somatório total das licenças anuais, deverá recuperar integralmente o período perdido ao 

término do Programa de Residência Médica e multiprofissional em saude. 

 

§ 3º - Os afastamentos dos incisos III e IV deste artigo poderão ser atendidos de acordo com as 

necessidades do serviço e no limite máximo de 10 (dez) dias por ano, sempre com a anuência 

do Supervisor e sem prejuízo para o Programa de Residência . 

 

§ 4º - Oresidente que interromper o programa sem o cumprimento da carga horária total, por 

motivos justificados, e aceitos pelo serviço, poderá retornar no prazo máximo de 01 (um) ano 

após a interrupção, desde que haja anuência do serviço, vaga e bolsa disponível. Esse reinício só 

poderá ocorrer no mês de fevereiro. Caso não efetue a matrícula até 31 de janeiro do ano 

seguinte à interrupção, será automaticamente desligado do programa de residência . 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

 

Art. 39 - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares aos Residentes, além das 

previstas nos demais diplomas legais referentes à Residência, após terem sido apresentadas, 

discutidas e aprovadas na COREME/COREMU: 

 

I - advertência verbal; 

 

II - advertência escrita; 
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III- suspensão; 

 

IV- exclusão. 

 

Art. 40 - A aplicação das penalidades, dependerá da gravidade e/ou reincidência da falta 

cometida, podendo não ser seguida a ordem acima. 

 

Art. 41 - As advertências verbais, nos casos de indisciplina, insubordinação ou negligência, desde 

que reconhecida sua mínima gravidade, serão feitas pelo Supervisor de Programa de Residência 

. 

Art. 42 - As advertências escritas, nos casos de reincidência nas hipóteses mencionadas no artigo 

anterior, desde que reconhecida sua gravidade moderada serão feitas pelo Supervisor do 

Programa de Residência e comunicadas à COREME/COREMU. 

 

Art. 43 - A suspensão será aplicada ao Residente nos casos de reincidência de falta já punida 

com advertência escrita e todas as vezes que a transgressão disciplinar se revestir de maior 

gravidade. 

 

Parágrafo único - A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reunião 

da COREME/COREMU. 

 

Art. 44 - A exclusão, nos casos em que o  residente demonstrou ter praticado falta gravíssima, 

será aplicada exclusivamente pela COREME/COREMU e notificações serão encaminhadas à 

Comissão Estadual e Nacional de Residência. 

 

Parágrafo único - A sanção de exclusão será aplicada pela exclusivamente pela 

COREME/COREMU, após julgamento realizado em reunião extraordinária convocada para este 

propósito apenas. 
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Art. 45 - Todas as penalidades deverão ser comunicadas à COREME/COREMU, num prazo de 10 

(dez) dias, a fim de serem registradas na Ficha Individual do  Residente, bem como transcrita na 

Avaliação do mesmo. 

 

Art. 46 - As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e exclusão são 

comunicadas à COREME/COREMU pelo Supervisor do Programa que providencia a instauração 

de processo para apurar possíveis irregularidades. 

 

§ 1º - Iniciado o Processo o Coordenador da COREME/COREMU abre prazo de 5 (cinco) dias para 

a defesa do Residente, sendo designado em seguida, um dos Supervisores de PRM para relatar 

o processo. 

 

§ 2º - O Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM, durante o transcorrer do processo 

até a conclusão. 

 

§ 3º - Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e contraditório ao 

Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor. 

 

§ 4º - É concedida ao  Residente vistas ao processo em qualquer uma de suas fases. 

 

§ 5º - As denúncias de transgressões aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão 

analisadas pela COREME/COREMU e encaminhadas Diretor Técnico para à providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 47 - O Corpo Clínico do HOSPITAL participará do ensino da Residência. 



 

 

   716 

 

Art. 48 - Os Preceptores atenderão, como os demais membros do Corpo Clínico, os pacientes 

que lhe forem atribuídos, juntamente com os Residentes. 

 

Art. 49 – Os pacientes dos demais membros do Corpo Clínico poderão ser atendidos pelos 

Médicos Residentes em comum acordo com os Médicos Assistentes. 

 

 

CAPITULO XII 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE RESIDENCIA EM SAUDE 

 

ATIVIDADES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 

12 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO

E APROVAÇÃO DO

REGIMENTO INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO ANUAL 

X            

REUNIÕES ORDINÁRIAS

MENSAIS DA COMISSÃO

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 
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DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica 

em conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade,     de.....de...... 

Diretor Geral 

Director técnico 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

DA PROPOSTA 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital é uma instância colegiada, de natureza 

consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente e interdisciplinar. O CEP será 

submetido a  aprovação para obter registro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNA). 

O CEP atuará, estritamente, no âmbito de pesquisas que envolvam seres humanos. A Resolução 

CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 define como PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS, toda “PESQUISA QUE, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, TENHA COMO 

PARTICIPANTE O SER HUMANO, EM SUA TOTALIDADE OU PARTES DELE, E O ENVOLVA DE 

FORMA DIRETA OU INDIRETA, INCLUINDO O MANEJO DE SEUS DADOS, INFORMAÇÕES OU 

MATERIAIS BIOLÓGICOS”. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

O CEP é composto por  um mínimo de sete (7) titulares, incluindo profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, de ambos os sexos, nomeados por meio de ato do diretor geral do 
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hospital. Além disso, há um membro representante dos usuários, indicado pelo Conselho 

Estadual de Saúde, conforme previsto pela CONEP. 

 

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º O Comitê de Etica e Pesquisa é um organismo de natureza multidisciplinar que possui 

como principais atribuições revisar de forma sistemática o Plano de ensino e pesquisa do 

HOSPITAL de acordo com o que determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério da Saúde (CNS/MS), visa identificar, analisar e avaliar as implicações éticas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos de forma direta ou indireta.  

§ 1º. O CEP é responsável pela avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres 

humanos que lhe seja devidamente encaminhado, desde que este seja conforme os padrões 

metodológicos e científicos reconhecidos, podendo ser realizado com a participação de 

pesquisadores ou alunos da instituições educacionais parcerias da SES/ GO 

§ 2º. O CEP deve emitir pareceres consubstanciados sobre os aspectos éticos das atividades de 

pesquisa envolvendo seres humanos, prevendo o impacto de tais atividades sobre o bem-estar 

geral e os direitos fundamentais das populações e dos indivíduos envolvidos.  

§ 3º. O CEP desempenha papel deliberativo, consultivo e educativo, fomentando a reflexão ética 

sobre a pesquisa científica. 

 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3o. A composição desta Comissão será: 

Enfermagem 

Médicos clínicos 

Médicos intensivistas 
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Médicos cirurgiões 

Fisioterapia 

Psicologia 

Assistência social 

 

CAPITULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os 

membros, serão nomeados pelo Diretor Geral. Os cargos de Vice-Presidente e 

Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 

local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 

reuniões mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa 

ou ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 
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Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a 

seus critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como 

de normas, recomendações etc. A comissão poderá convidar consultores ou 

profissionais de reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados 

para participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta 

predefinida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros 

presentes,  resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético 

por todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, 

podendo ser convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice 

Presidente da comissão. 

Art.18 º A decisão sobre cada protocolo de pesquisa resulta em um dos seguintes 

enquadramentos, que deve estar em conformidade ao especificado na Norma Operacional CNS 

nº 001/2013:  

a) Aprovado, quando o protocolo se encontra totalmente adequado para execução.  

b) Com pendência, quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que serão 

solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa.  Por mais simples que seja 

a exigência feita, o protocolo continua em “pendência”, enquanto esta não estiver 

completamente atendida. Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá o prazo de trinta 

(30) dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido este 
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prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o 

protocolo; 

 c) Não aprovado, quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de tal 

gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”. Nas decisões de não 

aprovação cabe recurso ao próprio CEP e/ou à Conep, no prazo de 30 dias, sempre que algum 

fato novo for apresentado para fundamentar a necessidade de uma reanálise.  

d) Arquivado, quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às pendências 

apontadas ou para recorrer.  

e) Suspenso, quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por motivo 

de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa.  

f) Retirado, quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador responsável 

mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação ética. Neste caso, o 

protocolo é considerado encerrado. 

 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

Art. 19º Compete a Comitê de Etica e Pesquisa: 

I - Atender as determinações da A Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012.  

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de ensino e pesquisa do HOSPITAL.  

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição 

CAPITULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 20o. São atribuições do Comitê: 

Analisar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive multicêntricos, de modo 

a garantir e resgatar a integridade e os direitos dos participantes pesquisados das referidas 

pesquisas, respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente no Brasil ou do qual o 

Brasil seja signatário. 
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Os prazos para análise dos protocolos de pesquisa, de acordo com o contido na Resolução a ser 

proferida pelo e em conformidade com a SES/GO. será de 10 dias para checagem documental e 

30 dias para liberar o parecer. 

Solicitar do Coordenador do Projeto todos os documentos e dados relacionados aos protocolos 

de pesquisas aprovados.  

Manter guarda confidencial de todos os dados obtidos e arquivar o protocolo completo por 

cinco anos após o encerramento dos estudos, ainda que digitalizados.  

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios semestrais e relatório final.  

Receber dos participantes da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncias de abusos ou 

notificação sobre eventos adversos, que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo 

pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa.  

Ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem 

em riscos aos participantes de pesquisa, os fatos deverão ser comunicados às instâncias 

competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público.  

Manter comunicação regular com a CONEP/CNS/MS.  

Enviar relatório para a CONEP no primeiro bimestre de cada semestre, apontando as atividades 

do CEP dos últimos 6 meses.  

Realizar programas de capacitação dos membros bem como da comunidade acadêmica e 

promoção da educação em ética em pesquisa envolvendo seres humanos, conforme requer a 

Norma Operacional vigente.  

 

CAPITULO VI 

 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

ATIVIDADES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 

12 
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO

E APROVAÇÃO DO

REGIMENTO INTERNO 

X            

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO ANUAL 

X            

REUNIÕES ORDINÁRIAS

MENSAIS DA COMISSÃO

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE

RELATÓRIOS A ALTA

DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica 

em conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade,....de.....de...... 

Diretor Geral    Director técnico 

 

 

 

 



 

 

   724 

QUALIDADE - SUBJETIVA 

ACOLHIMENTO 

COMISSÃO DE ACOLHIMENTO  

DA PROPOSTA 

O Acolhimento é o dispositivo que opera concretamente os princípios da Política Nacional 

de Humanização do SUS, que  tem  como  meta implantar um modelo de atenção com 

responsabilização e vínculo, ampliando o acesso do usuário ao SUS, implantando um 

acolhimento responsável e resolutivo, baseado em critérios de Classificação de Risco.  Além 

de cooperar com a direção do hospital no diagnóstico da realidade institucional e profissional e 

para a busca de soluções criativas para os desafios encontrados, visando facilitar o trabalho dos 

profissionais de saúde e melhorar a qualidade do atendimento aos usuários. 

A Comissão de Acolhimento e Orientação do hospital, criada por meio da Portaria 

Interna, funcionará como um canal de recebimento de denúncias de assédio de  qualquer 

natureza, agressão física e discriminação de gênero e de orientação sexual. 

As integrantes da Comissão se comprometem com a manutenção do sigilo, tanto de 

denunciantes quanto de denunciados, desde o momento inicial de acolhimento, de acordo com 

o Termo de Sigilo e Confidencialidade. 

DA COMPOSIÇÃO 

A comissão terá os seguintes Membros: 

 1 Diretor técnico;  

 1 assistente social; 

 1 enfermeiro;   

 1 agente de portaria; 

 1 agente de segurança;   

 1 auxiliar de enfermagem; 

 1 representante dos usuários;   

 1 médico do PA   

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ACOLHIMENTO 
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CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art.  1o.  O  objetivo  deste  regimento  é  reduzir  risco o  tempo de atendimentomédico e de 

enfermagem fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a 

sua gravidade; 

Parágrafo  Primeiro:  Para  atingir  o  objetivo  preconizado  no  art.  1 o,  os seguintes tópicos 

devem ser administrados por esta comissão: 

I. Determinar área de atendimento inicial; 

II. Refletir sobre a organização do processo de trabalho e o trabalho em equipe; 

III. Promover a apropriação das tecnologias de classificação de risco; 

IV. Elaborar propostas para a implementação do acolhimento com classificação de 

risco nos serviços e a construção de redes que garantam a continuidade do 

cuidado em saúde; 

V. Envolver as equipes e gerentes dos serviços no processo de reflexão crítica sobre 

as práticas; 

VI. Facilitar a implementação do acolhimento com classificação de risco nos serviços 

de saúde; 

VII. Implementar o Acolhimento de acordo com a cartilha do PNHAH do Ministério 

da Saúde. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2o. A composição desta Comissão deverá ser: 

I. 1 assistente social; 

II. 1 enfermeiro; 

III. III.1 agente de portaria; 

IV. 1 agente de segurança; 

V. 1 auxiliar de enfermagem; 
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VI. 1 representante dos usuários; 

VII. 1 médico do PA 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da  Comissão  os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor 

Técnico de acordo com as necessidades do Serviço e do Hospital; 

Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga 

horária total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que 

respeitadas as necessidades dos serviços. 

Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável. 

Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e 1 Secretário. Os cargos de Vice-

Presidente e Secretário poderão ser definidos pelos membros da Comissão. 

Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida no 

Hospital, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, 

local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões 

mensais. 

Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou 

ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. 

Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus 

critérios, poderão realizar a reunião. 

Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como 
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de normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais 

de reconhecida competência na área. 

Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para 

participarem das  reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pre-definida. 

Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada 

uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos  membros  presentes,  

resumo do expediente e decisões tomadas. 

Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por 

todos os membros. 

Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias 

para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser 

convocadas pelo Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da 

comissão. 

CAPITULO V 

DA COMPETENCIA 

Art. 18o Compete a comissão de acolhimento: 

 Discutir e repensar constantemente os serviços prestados pelo Hospital Infantil;  

 Refletir sobre a dinâmica das equipes de trabalho;  

 Debater a respeito das relações estabelecidas entre trabalhadores de saúde e 

usuários;  

 Ampliar o diálogo entre os trabalhadores, entre trabalhadores e a população e entre 

os trabalhadores e a administração, promovendo a gestão participativa, colegiada e 

compartilhada dos cuidados/atenção;  

 Garantir qualidade da produção de saúde para todos;  

 Intervir na melhoria dos processos de trabalho, incentivando o aumento da 

participação dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão;  

 Incentivar o trabalho em grupo;  
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 Contribuir para a melhoria do atendimento e acolhimento;  

 Diminuir o tempo de espera;  

 Aumentar o grau de satisfação dos trabalhadores e usuários;  

 Promover uma ambiência acolhedora e confortável;  

 Promover o desenvolvimento, autonomia e protagonismo das equipes e da 

população.  

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19o. São atribuições da comissão: 

 Reduzir risco e o tempo de atendimento médico e de enfermagem fazendo com 

que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade; 

 Determinar a área de atendimento inicial; 

 Refletir sobre a organização do processo de trabalho e o trabalho em equipe; 

 Promover a apropriação das tecnologias de classificação de risco; 

 Elaborar propostas para a implementação do acolhimento com classificação de 

risco nos serviços e a construção de redes que garantam a continuidade do 

cuidado em saúde; 

 Envolver as equipes e gerentes dos serviços no processo de reflexão crítica sobre 

as práticas; 

 Facilitar a implementação do acolhimento com classificação de risco nos serviços 

de saúde; 

 Implementar o Acolhimento de acordo com a cartilha do PNHAH do Ministério 

da Saúde. 

CAPITULO VI 

DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

REUNIÕES COMISSÃO DE COMISSÃO DE ACOLHIMENTO 
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ATIVIDADES 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO E 
APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO 

X            

REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO 
ANUAL 

X            

REUNIÕES 
ORDINÁRIAS 
MENSAIS DA 

X X X X X X X X X X X X 

APRESENTAÇÃO DE 
RELATÓRIOS A 
ALTA DIREÇÃO 

X X X X X X X X X X X X 

 

CAPÍTULO Vll 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em 

conjunto com o Diretor Geral do HOSPITAL. 

Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em 

decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto; 

Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria 

Técnica. 

Trindade/ ,....de.....de.. 

Diretor Geral   Diretor Técnico 

DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

O homem vem modificando a ideia de saúde através do tempo e da história das civilizações. 

Muitos buscam a longevidade com qualidade de vida e compreendem que a saúde é 

fundamental e direito de todos. Os novos tempos mostram o despertar do homem, 

transformando-o em questionador, exigente, consciente, e a busca pela saúde passa a ser vista 

como obrigação de todos, incluindo os serviços públicos, que devem atender aos clientes que 

exigem melhorias.  

O novo consumidor adquiriu, com o passar dos anos, uma percepção crítica em torno dos 
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serviços públicos que lhe são oferecidos. E não querem apenas explicações, em torno de 

descasos, oferecidas pelas organizações que prestam serviços voltados à saúde. Afinal, os 

cidadãos estão mais informados, conscientes de seus direitos, de suas necessidades, e não 

aceitam serviços em que se sentem ignorados e fragilizados. Pelo contrário, querem serviços 

públicos que lhes proporcionem bem-estar individual e coletivo, querem sentir-se valorizados e 

procuram soluções imediatas.  

A partir do interesse dos clientes em relação às suas necessidades, expectativas, satisfações e 

percepções, as empresas prestadoras de serviços públicos buscam a cada dia satisfazer o cliente, 

de forma que ele se sinta valorizado e predisposto a falar bem do serviço que lhe é prestado. 

“Uma das principais maneiras de uma empresa de serviços diferenciar-se [...] é atender ou 

exceder as expectativas de qualidade dos consumidores” (KOTLER, 1998, p. 421).  

Entretanto, os serviços prestados pelo poder público muitas vezes não satisfazem as 

necessidades dos clientes. Reclamações são constantes, devido à demora no atendimento, 

longas filas de espera, serviços de baixa qualidade, instalações precárias, falta de humanização, 

falta de profissionais especializados, deficiência de recursos físicos e materiais, são alguns dos 

exemplos.  

Assim, é fundamental pesquisar a respeito da satisfação da população que utiliza serviços 

públicos, pois é através deles que temos indicadores dos serviços prestados. Daí a preocupação 

de verificar cada cliente em sua necessidade. 

A qualidade do Atendimento aos usuários, familiares, acompanhantes e visitantes é 

importante não somente sob o aspecto de satisfação de todos esses envolvidos, mas 

também porque tem grande influência na recuperação do paciente. 

A proposta visa implantar rotinas para que o atendimento dos usuários e o trabalho em 

termos da humanização dos serviços prestados pelo HOSPITAL atinjam um nível de excelência, 

não somente sob a ótica do SUS, mas também em comparação com serviços privados. 

Em conformidade com o Manual de Humanização do Ministério da Saúde, serão 

considerados parâmetros de atendimento ao usuário e de condições de trabalho dos 

profissionais, para avaliação de ações que tornem o HOSPITAL referência no Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. 

Com o objetivo de cuidar da dimensão humana foi criado pelo Ministerio da Saúde o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH).Os benefícios concretos do 
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PNHAH alcançam a todos que dele participam: usuários, trabalhadores de saúde e gestores 

do sistema hospitalar: 

 Para o usuário, a oferta de um tratamento digno, solidário e acolhedor por parte 

dos que o atendem não é apenas direito, mas etapa fundamental na conquista 

da cidadania; 

 Para o profissional dos hospitais, a oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido 

de sua prática, sentido e valor de se trabalhar numa organização de saúde, pois 

não há humanização da assistência sem cuidar da realização pessoal e 

profissional dos que a fazem.  

 Não há humanização sem um projeto coletivo em que toda a organização se 

reconheça e, nele, se revalorize.  

 A internação é etapa crítica no processo da assistência hospitalar, tanto  paciente  

quanto  acompanhante(s)  estão  estressados,  ansiosos  e receosos e a  presença 

do acompanhante é extremamente importante para o indivíduo internado. 

É nesse contexto que o  Hospital propõe a definição das normas gerais de acomodação 

e conduta para acompanhantes de pacientes internados: 

 Para cada paciente internado, um acompanhante; 

 O acompanhante é o responsável pelo paciente; 

 O acompanhante tem direito ao desjejum, almoço e ceia; 

 Para cada acompanhante, 01 cadeira ou espreguiçadeira. 

 Equipe multidisciplinar para acolhimento da visita e do acompanhante, dando 

apoio para que a visita possa ajudar o paciente na sua recuperação; 

 Adequação de locais para que os doentes, em condições, possam receber os 

visitantes fora do leito; 

 Equipe de referência para considerar demandas específicas como: visitas de 

horário determinado, número visitantes fora do estabelecido, etc.; 

 Presença de um integrante da equipe de cuidados no momento da visita. 

 Flexibilidade  nas normas  para  troca de  acompanhantes fora  dos  horários 

estabelecidos. 
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DA PROPOSTA DO MANUAL DE RECEPÇÃO/ORIENTAÇÃO SOCIAL PARA 

USUÁRIOS/FAMILIARES 

DA PROPOSTA  

Além da recepção cordial, das instruções verbais, dos eventuais esclarecimentos de dúvidas 

(também verbais), o paciente e acompanhante receberão um manual para orientação como 

a seguir: 

“ Estimado Paciente, esperamos que sua estada conosco seja breve e que tenha 

pronta recuperação”.  

DA FINALIDADE 

Este manual tem por finalidade orientá -lo e ao seu acompanhante sobre as rotinas do 

HOSPITAL, dos procedimentos habituais e dos serviços disponíveis, para seu conforto e 

segurança durante sua permanência conosco. 

DA ORIENTAÇÃO SOCIAL E APOIO PSICOSSOCIAL AOS USUÁRIOS E FAMILIARES 

O usuário sempre será recepcionado no HOSPITAL conforme a classificação de risco de 

Manchester independentemente da porta de entrada: Ambulatorial ou Urgência/Emergência. 

A classificação de risco conforme o protocolo de Manchester já foi devidamente apresentada 

e este protocolo servirá, além da avaliação de risco do paciente e a consequente priorização 

e encaminhamento do mesmo para a devida clínica, o protocolo também  servirá para a 

avaliação e priorização para o HOSPITAL oferecer ao usuário e familiares o atendimento 

pelo serviço de psicologia, fisioterapia e assistência social, conforme o caso. 

Os critérios para eleger o usuário e os familiares para apoio psicológico e assistência 

social serão definidos pelo médico responsável pelo caso, sendo informado o Diretor 

Técnico quando houver dúvidas sobre o procedimento a ser adotado. 

A orientação social e apoio psicossocial estão intimamente ligados à classificação de risco 

do paciente quando da sua chegada ao HOSPITAL e, posteriormente, à medida que o 

tratamento terapêutico evolui. 

A definição do atendimento psicossocial ao usuário e familiares será tomada através de 

iniciativa do médico responsável pelo paciente ou a partir de sugestão/orientação  da  

enfermagem,  que  são  os  profissionais  que  estão intimamente envolvidos com o paciente 

e familiares e podem avaliar com mais exatidão a necessidade de tal tipo de apoio psicológico. 
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A orientação social também será fruto da iniciativa do médico, basicamente, podendo a 

equipe de enfermagem contribuir com sugestões para a atuação da equipe de assistência 

social a partir de observações das atitudes do paciente e familiares. 

Cumpre esclarecer, que no caso de classificação de risco vermelha, sempre, a área de 

psicologia será avisada e entrará em contato com o usuário e/ou familiares para verificar 

se há necessidade de algum apoio psicológico. 

Caso os familiares e paciente não necessitem desse apoio, a partir daí o médico e 

enfermagem serão os únicos profissionais que poderão acionar a área de psicologia para 

tomar a iniciativa de entrar em contato, novamente, com o paciente e familiares. 

DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

A Portaria 2048 do Ministério da Saúde propôs a implantação nas unidades de atendimento 

de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. 

O Acolhimento com Classificação de Risco se mostra como um instrumento reorganizador 

dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde. 

Visa estabelecer mudanças na forma e no resultado do atendimento do usuário do SUS. Acima 

de tudo, é um instrumento de humanização. 

A estratégia de implantação da sistemática da classificação, possibilitará abrir processos de 

reflexão e aprendizado institucionais de modo a reestruturar as práticas assistenciais com a 

construção de novos valores, avançando em ações humanizadas e compartilhadas, sendo 

trabalho coletivo e cooperativo. 

Possibilitará, ainda, a ampliação da resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de 

riscos, que levam em conta toda a complexidade dos fenômenos saúde/doença, o grau de 

sofrimento dos usuários e seus familiares, a priorização da atenção no tempo, diminuindo 

o número de internações, seqüelas e principalmente mortes evitáveis. 

A Classificação de Risco é um instrumento para melhor organizar o fluxo de pacientes que 

procuram as portas de entrada de urgência/emergência, gerando um atendimento resolutivo 

e humanizado. 

1. MISSÕES DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

Dentre as missões do ACCR destacam-se: 

1- Ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços de 
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urgência/emergência; 

2- Humanizar o atendimento; 

3- Garantir um atendimento rápido e efetivo. 

2. OBJETIVOS DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

Primeiramente deve-se deixar claro que a classificação não é instrumento de diagnóstico de 

doença. Na verdade ele hierarquiza o atendimento conforme a gravidade do paciente, 

determinando prioridade de atendimento, não pressupondo exclusão, e sim estratificação. 

Dentre os objetivos do classificação são relevantes: 

 Escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência; 

 Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços 

de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento 

médico mediato ou imediato; 

 Construir os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos 

os serviços da rede de assistência à saúde; 

 - Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo 

um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência. 

3. DA EQUIPE DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

A Equipe de classificação será multiprofissional composta de enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, serviço social, equipe médica, profissionais da portaria/recepção e estagiários. 

4. PROCESSO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

É a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de 

enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, 

usando um processo de escuta qualificada e tomada de decisão baseada em protocolos e 

aliada à capacidade de julgamento crítico e experiência do enfermeiro nos passos a seguir: 

A - Usuário procura o serviço de urgência; 

B - É acolhido pelos funcionários da portaria/recepção ou estagiários e encaminhado para 

confecção da ficha de atendimento. 

C - Logo após é encaminhado ao setor de Classificação de Risco, onde é acolhido pelo 
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auxiliar de enfermagem e enfermeiro que, utilizando informações da escuta qualificada e da 

tomada de dados vitais, se baseia no protocolo e classifica o usuário. 

5. CRITÉRIOS DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

 Apresentação usual da doença; 

 Sinais de alerta (choque, palidez cutânea, febre alta, desmaio ou perda da 

consciência, desorientação, tipo de dor, etc.); 

 Situação – queixa principal; 

 Pontos importantes na avaliação inicial: sinais vitais – Sat. de O2 – escala de dor - 

escala de Glasgow – doenças preexistentes – idade – dificuldade de comunicação 

(droga, álcool, retardo mental, etc.); 

 Reavaliar constantemente poderá mudar a classificação. 

6. DA AVALIAÇÃO DO PACIENTE 

Para correta avaliação do Paciente, os dados devem ser coletados em ficha de atendimento, 

anotando-se: 

 Queixa principal; 

 Início – evolução – tempo de doença; 

 Estado físico do paciente; 

 Escala de dor e de Glasgow; 

 Classificação de gravidade; 

 Medicações em uso, doenças preexistentes, alergias e vícios; 

 Dados vitais: pressão arterial, temperatura, saturação de Oxigênio 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

a) PRIORIDADE ZERO – VERMELHA 

 Encaminhar  diretamente  para  a  sala  de  ressuscitação  e avisar a equipe médica, 

acionamento de sinal sonoro; 

 Não perder tempo com classificação; 

 Atendimento em 15 minutos; 
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 Morte iminente (parade cardiorrespiratória, infarto, politrauma, choque hipovolêmico 

etc.). 

b) PRIORIDADE 1 – AMARELA 

 Encaminhar para consulta medica imediata; 

 Urgencia na avaliação , atendimento no maximo em 30 minutos; 

 Elevado risco de morte ( trauma moderado ou leve, trauma cranio-encefalico sem 

perda da consciencia). 

c) PRIORIDADE 2 - VERDE 

 Encaminhar para consulta médica, urgência menor. 

 Avaliação em no máximo, 1 hora. Reavaliar periodicamente; 

 Sem risco de morte. (ferimento craniano menor, dor abdominal difusa, cefaléia 

menor, doença psiquiátrica, diarréias, idosos e grávidas assintomáticas etc.). 

d) PRIORIDADE 3- AZUL 

 Encaminhar para consulta médica, sem urgência. 

 Avaliação em no máximo 2 horas. Sem reavaliação; 

 Sem risco de morte (curativos, trocas ou requisições de receitas médicas, avaliação de 

resultados de exames, solicitações de atestados médicos etc.). 

DOS EVENTOS 
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ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM 

Além do médico que f icará responsável pelo tratame nto, o paciente terá assistência  
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permanente dos médicos plantonistas, para eventuais intercorrências. 

A Divisão de Enfermagem do HOSPITAL mantém em cada unidade de internação, 

enfermeiras e técnicos de enfermagem que atuam e prestam cuidados aos pacientes 

durante 24 horas. Os cuidados de enfermagem são prescritos pela enfermeira, que 

além de desenvolver planos de assistência individualizados é também, responsável pela 

execução da prescrição médica. 

É vedada a interferência de acompanhantes/ visitantes na assistência e na enfermagem 

do HOSPITAL. 

DA INTERNAÇÃO 

A internação do paciente somente poderá ser efetuada sob a responsabilidade de 

um médico legalmente habilitado. 

O paciente/responsável deverá fornecer todos os dados de identificação solicitados 

e apresentar originais, assim como a AIH devidamente autorizada pela Secretaria de 

Estado de Saúde. 

No ato da internação, o paciente/responsável deverá tomar conhecimento deste 

manual e observarem e cumprir as orientações. 

DOS ACOMPANHANTES E VISITANTES 

Chegando ao HOSPITAL, dirigir-se à “Central de Informações e Identificação” – CII para 

obter a autorização  de  entrada  para visitar o paciente. 

Após receber a autorização, aguardar o horário da visita em local indicado. 

Cada paciente somente poderá receber o número de visitas determinado pelo 

HOSPITAL (informado  na  CII)  e  sempre  maiores  de 12 anos. 

Pacientes menores até 14 anos e maiores de 60 anos terão direito a um 

acompanhante. 

Os demais pacientes somente terão direito a um acompanhante mediante solicitação, 

por escrito, do médico assistente e/ou da enfermeira chefe da unidade de 

internação. 

Os horários de troca de acompanhantes são válidos para todos os dias da semana, 

inclusive sábados, domingos e feriados. Todas as trocas deverão ocorrer na 
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Recepção de Internação. Das 08h às 09h,12h às 13h e 18h às 19h. 

A visita de crianças de 3 a 12 anos é  permitida  em  caráter excepcional, com prévia 

autorização  do  médico,  enfermeira  chefe da unidade de internação ou assistente 

social. A solicitação deverá ser feita com antecedência, de segunda a sexta -feira, 

das 08 horas às 16 horas. 

DOS HORÁRIOS E MEDIDAS DE CONTROLE DE RISCO PARA VISITAS 

 Enfermarias: das 15h às 16h 

 UTI Adulto: das 10h às 11h e 16h às 17h 

 UTI Pediátrica: das 10h às 11h e 16h às 17h 

PROPOSTA DOS CUIDADOS DOS ACOMPANHANTES PARA DIMINUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR 

“As medidas a seguir são muito importantes para a diminuição da incidência de infecção 

hospitalar, que representam sérios para os pacientes” 

 Lave as mãos ao chegar ao hospital. Não traga para o paciente poeira da rua. As mãos 

são um dos principais veículos de germes; 

 Lave sempre as suas mãos, antes e após cuidar do seu familiar; 

 Não se sente no leito, a roupa possui germes que podem gerar infecções nas pessoas 

internadas; 

 Não é permitido trazer flores naturais para o ambiente hospitalar, pois podem afetar 

a recuperação dos pacientes; 

 A roupa cedida pelo hospital é para a sua proteção, seu uso é restrito nas 

enfermarias.  

 Evite circular em outros locais com a mesma; 

 Durante a visita ao seu familiar, não manipule outros doentes; 

 Quando estiver doente, evite visitar o seu familiar; 

 Não é permitida a entrada sem o uso de camisa, utilizando roupas de banho ou trajes 

inadequados ao ambiente hospitalar; 

 Se você vai ficar acompanhando o paciente durante o período de sua internação, 
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lembre-se de que apesar de sua boa vontade, você não deve auxiliar no cuidado 

de outros pacientes; 

 Não traga alimentos. O serviço de nutrição é o único responsável pela dieta do 

paciente; 

 É permitido afagar seu ente querido, mas não toque em seus curativos e 

equipamentos relacionados ao seu tratamento; 

 Não aconselhamos visitas de crianças abaixo de 12(doze) anos de idade, salvo em 

casos especiais e com a autorização prévia da administração do hospital; 

 Em caso de dúvida acerca do soro, curativo e outras situações, procure a 

enfermagem ou o médico da enfermaria para esclarecê-lo; 

 Não saia com dúvidas, procure nossos profissionais e, saiba que todas as medidas 

terapêuticas empregadas em seu familiar são unicamente em benefício dele; 

 Se você veio apenas visitar, antes de sair do hospital não se esqueça de lavar as suas 

mãos. Não leve para casa germes do ambiente hospitalar. 

ATENDIMENTO 

PROPOSTA DA ORIENTAÇÃO DE ACOMODAÇÃO E CONDUTA PARA ACOMPANHANTES 

 Visitantes e/ou acompanhantes não devem sentar-se no leito do paciente. Devem 

lavar as mãos antes de cumprimentá-la, contribuindo com a prevenção de infecção 

hospitalar; 

 Evitar circular nas outras enfermarias, corredores e Posto de Enfermagem; 

 Os aparelhos sonoros (TV, rádio, etc.) devem ser utilizados com volume em nível 

baixo; 

 É proibido fumar nos aposentos do paciente e nas dependências internas do 

HOSPITAL; 

 É  proibido  lavar  e  estender  roupas  (pessoais  e/ou  uso  doméstico)  nos aposentos 

do paciente e nas dependências internas/externas do HOSPITAL ; 

 É  proibido  mexer nos  equipamentos  hospitalares  destinados ao  uso dos pacientes, 

assim como qualquer outro; 
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 É  proibido  permanecer  mais  de  um  acompanhante  nos  aposentos  do paciente, 

após o horário de visitas; 

 Os funcionários do HOSPITAL não estão autorizados a receber gratificações dos 

pacientes e/ou acompanhantes; 

 É  expressamente  proibido  entrar  com  comida  para  o  paciente  sem  a autorização 

da Gerência de Nutrição do HOSPITAL ; 

 A enfermeira chefe da unidade de internação é a pessoa mais indicada para 

esclarecer dúvidas. Procure-a sempre que necessário. 

DA GUARDA DE VALORES 

O HOSPITAL não se responsabiliza por objetos de valor deixados nas enfermarias (dinheiro. 

celulares, jóias, etc.). 

DAS REFEIÇÕES 

Terão direito ao café da manhã e almoço, acompanhantes de menores até 14 anos e acima 

de 60 anos, mediante apresentação de crachá de identificação, entregue na Recepção de 

Internação, no ato da admissão. 

Os horários de refeições para pacientes: 

 Desjejum - 06h às 07h; 

 Lanche - 09h às 10h; 

 Almoço - 11:00h às 11:30h 

 Lanche - 15h às 16h 

 Jantar - 17:30h às 18:30h 

 Ceia - às 21h 

O horário de refeições de acompanhantes: 

 Desjejum - 06h às 07h ( na enfermaria) 

 Almoço -11h às 11:30h ( no refeitório) 

As dietas dos pacientes serão aquelas prescritas pelo médico assistente, não sendo permitida 

a interferência de acompanhante/visitante ou trazer alimentação quando o paciente estiver 



 

 

   757 

sujeito a dieta específica. 

DAS INFORMAÇÕES SOBRE PACIENTES 

Não será fornecida nenhuma informação por telefone, sobre o estado clínico do paciente. 

Durante o horário de visitas ou outro horário acordado, o paciente poderá ser visitado 

e/ou falar com o médico assistente para obter mais detalhes do estado clínico ou quaisquer 

outras dúvidas que desejem esclarecer 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Com a finalidade de proteger e resguardar o bem estar dos pacientes e o bom 

funcionamento do HOSPITAL é vedado: 

 Trazer medicamentos para ministrá-los ao paciente; 

 Acender velas e/ou trazer quaisquer outros objetos para os aposentos do paciente 

que tragam riscos para a integridade física e moral das pessoas; 

 É permitido o uso de aparelhos de TV, ventiladores ou outros objetos de uso pessoal, 

dentro  das  enfermarias.  Para  evitar  transtornos,  registre  seus 

equipamentos/objetos no ato da internação, assim como facilitará, na hora da alta 

hospitalar, a checagem completa do patrimônio da empresa; 

 A Administração do HOSPITAL reserva-se o direito de alterar qualquer item do 

presente manual, sem aviso prévio, no sentido de resguardar e proteger os 

interesses dos pacientes e da instituição.” 

Este Manual atende perfeitamente às necessidades de esclarecimentos de usuários e 

acompanhantes/visitantes. 

PROPOSTA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

1. OBJETIVO 

 

Mensurar, através de indicadores, o nível de satisfação dos usuários do HUTRIN para com os 

serviços prestados e a assistência recebida.  
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2. REFERÊNCIA 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do hospital. Serviço Social, Psicologia e Equipe de 

enfermagem. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Computador, planilha, calculadora, impressora, papel A4, Tonner, Canetas, formulários, 

Pasta A-Z. 

6. DEFINIÇÕES 

HUTRIN – Hospital de Urgências de Trindade 

P.A – Pronto Atendimento 

POP – Procedimento Operacional Padrão 

AGR – Agência Goiana de Regulação 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Orientar quanto à importância da pesquisa; 

2. Estimular a participação dos usuários; 

3. Recolher os formulários nas urnas lacradas todo primeiro dia útil do mês 

subsequente; 
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4. Contabilizar os resultados; 

5. Formular o relatório dos resultados obtidos; 

6. Arquivar formulários e relatório em pasta A-Z. 

7. Repassar cópia dos resultados ao Diretor Administrativo para análise crítica. 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Garantir o anonimato do pesquisado; 

Evitar extravio dos formulários preenchidos;  

Caso algum formulário não esteja preenchido completamente, o mesmo deverá ser 

arquivado para apreciação da ouvidoria.  

8. INDICADORES  

São considerados os seguintes indicadores: 

1. Quase o tempo todo: ÓTIMO quando = ou > 90% até 100%; 

2. Na maioria das vezes: BOM quando = ou >80% até 89%; 

3. Somente parte das vezes: REGULAR quando = ou > 60% até 79%; 

4. Em nenhum momento: RUIM quando = ou > 00% até 59%. 

Para fins de tratamento de dados, são considerados os indicadores Ótimo e Bom nas questões 

de 01 à 13 e na 14ª questão são considerados os indicadores Regular e Ruim. 

Para efeitos de comprovação junto a AGR, a avaliação é mensurada individualmente por 

paciente e discriminado o indicador correspondente. 

 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 
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Formulários de pesquisa. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração     

Revisão     

Revisão 

Direção 
    

Aprovação     

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

 

PROPOSTA PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Pesquisa de Satisfação - Perfil do Paciente 

1 . PERFIL DO PACIENTE  

1.1 - Sexo 

1. masculino  

2. feminino  
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Pesquisa de Satisfação - Perfil do Paciente 

1 . PERFIL DO PACIENTE  

3. crianças  

4. não responderam  

1.2 - instrução 

1. analfabeto  

2. 1º grau completo/incompleto  

3. 2º grau completo/incompleto  

4. superior completo/incompleto  

5. não responderam  

1.3 - Renda Familiar 

1. até 01 salário mínimo  

2. entre 01 e 03 salários mínimos  

3. entre 03 e 05 salários mínimos  

4. acima de 05 salários mínimos  

5. não responderam  

1.4 - Local 

1. pessoas da Cidade do Rio de Janeiro  
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Pesquisa de Satisfação - Perfil do Paciente 

1 . PERFIL DO PACIENTE  

2. pessoas da Baixada Fluminense  

3. pessoas de outras cidades do Rio de Janeiro  

4. pessoas de outro Estado  

5. não responderam  

1.5 - Possui algum tipo de convênio/seguro ? 

1. não possuem  

2. sim, (HapVida, Bradesco, Alfa, Miller, Asserj e Associação dos Funcionários Públicos 

Federais, Estaduais e Municipais) . 
 

3. não responderam  

 

Pesquisa de Satisfação - Seqüência de Atendimento 

2 . SEQÜÊNCIA DE ATENDIMENTO - 100 PACIENTES 

2.1 - Forma de Ingresso no hospital 

1. chamado pelo Setor de internação  

2. chamado pelo Serviço de Plantão Geral  

3. através de amigo e/ou familiar do quadro do hospital  
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Pesquisa de Satisfação - Seqüência de Atendimento 

2 . SEQÜÊNCIA DE ATENDIMENTO - 100 PACIENTES 

4. sem passar pelo Setor de Internação, indo diretamente ao andar  

5. não responderam  

2.2 - Tempo de espera entre a comunicação pelo médico de ser internado e o chamado 

pelo Serviço e/ou Sala de Internação 

 1. menos de 15 dias  

2. entre 15 e 30 dias  

3. entre 30 e 60 dias  

4. entre 02 e 04 meses  

5. mais de 04 meses  

6. não responderam  

2.3 - Ao chegar ao hospital para internar, o tempo de espera para chegar ao leito foi de : 

1. menos de 01 hora  

2. entre 01 e 03 horas  

3. entre 03 e 05 horas  

4. mais de 05 horas  

5. não responderam  
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Pesquisa de Satisfação - Seqüência de Atendimento 

2 . SEQÜÊNCIA DE ATENDIMENTO - 100 PACIENTES 

OBS : SERVIÇOS : Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Pediátrica, DIP, Maternidade, Microcirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Ortopedia, Buco-Maxilofacial, Pediatria, Plantão Geral, Proctologia e Unidade 

Coronariana 

 

Pesquisa de Satisfação - Seqüência do Acompanhamento 

3 . SEQÜÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO - 100 PACIENTES 

3.1 - Recebeu visita médica diariamente ? 

1. sim  

2. não  

3. não responderam  

3.2 - As informações/orientações prestadas pelo médico sobre o tratamento foram 

esclarecedoras? 

 1. sim  

2. não  

3. recebeu informações incompletas  

4. não recebeu orientação/informação  

5. não responderam  
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Pesquisa de Satisfação - Seqüência do Acompanhamento 

3 . SEQÜÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO - 100 PACIENTES 

3.3 - Conhecimento da medicação que está tomando? 

1. sim  

2. não  

3. não responderam  

3.4 - O médico identificou-se? 

1. sim  

2. não  

3. não responderam  

3.5 - Suas chamadas foram atendidas prontamente pela enfermagem ? 

1. sim  

2. não  

3. não responderam  

3.6 - A execução dos procedimentos abaixo foi satisfatória ? 

1. Banho no leito 

a.sim  

b. não  
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Pesquisa de Satisfação - Seqüência do Acompanhamento 

3 . SEQÜÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO - 100 PACIENTES 

c. por conta própria  

d. não responderam  

2. Administração da medicação 

a.sim  

b. não  

d. não responderam  

 

Pesquisa de Satisfação - Serviços de Apoio 

4 . SERVIÇOS DE APOIO - 100 PACIENTES 

4.1 - O atendimento recebido no Serviço de Informação foi satisfatório ? 

1. sim  

2. não  

3. não responderam  

4.2 - O atendimento recebido no Setor de Internação foi satisfatório ? 

1. sim  

2. não  
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Pesquisa de Satisfação - Serviços de Apoio 

4 . SERVIÇOS DE APOIO - 100 PACIENTES 

3. não responderam  

 

Pesquisa de Satisfação - Higiene e Limpeza 

5 . HIGIENE E LIMPEZA 

5.1 - Foi efetuada a troca de roupa (pijama) diariamente? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

5.2 - Foi efetuada a troca de roupa de cama diariamente? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

5.3 - Tomou banho diariamente? 

a.sim  
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Pesquisa de Satisfação - Higiene e Limpeza 

5 . HIGIENE E LIMPEZA 

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

5.4 - É feita a limpeza da enfermaria diariamente? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

5.4 - É feita a limpeza dos banheiros diariamente? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não adequada  

e. não responderam  
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Pesquisa de Satisfação - Alimentação 

6 . ALIMENTAÇÃO 

6.1 - Horário adequado ? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

6.2 -A qualidade é satisfatória? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  

6.3 -A quantidade é satisfatória? 

a.sim  

b. não  

c. não sabe  

d. não responderam  
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Pesquisa de Satisfação - Acompanhante 

7 . ACOMPANHANTE -  

35 teriam direito - 34 solicitaram e 01 não pediu 

7.1 - Teve permissão para acompanhante? 

a.sim  

b. não pediu  

7.2 - O acompanhante recebeu orientação e apoio da Assistente Social? 

a.sim  

b. não  

c. não se aplica  

7.3 - O acompanhamento foi tratado adequadamente pela enfermagem? 

a.sim  

b. não  

d. não se aplica  

7.4 - O acompanhamento foi tratado adequadamente pelos funcionários? 

a.sim  

b. não  

d. não se aplica  
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Pesquisa de Satisfação - Conceituação do Hospital 

8 . CONCEITUAÇÃO DO HOSPITAL 

MUITO BOM BOM REGULAR RUIM MUITO RUIM NÃO RESPONDERAM 

      

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO – falta nr horário e organização de 

pessoal pedi p Queiliene e Sumalia 

Serviço de Nutrição e Dietética- SND: 

O Serviço de Nutrição e Dietética presta assistência nutricional e fornece refeições balanceadas 

voltadas às necessidades de cada cliente, visando a satisfação e recuperação da saúde. Dentre 

as principais funções do SND é proporcionar uma alimentação adequada e nutricionalmente 

equilibrada, fatores essenciais no tratamento do paciente, além de buscar a qualidade de vida 

dos clientes de forma a orientar e avaliar seu estado nutricional e hábitos alimentares, devendo 

estar atento aos pareceres e/ou solicitações médicas, que, após avaliação do paciente, elabora 

um plano alimentar específico, que varia conforme sua patologia e estado nutricional. 

Nutrição Hospitalar 

O INSTITUTO CEM , acredita que  alimentação é uma das atividades mais importantes do ser 

humano, tanto por razões biológicas, qUnidade de Alimentação e Nutrição to pelas questões 

sociais e culturais que envolvem o comer. Assim, o ato de se alimentar engloba vários aspectos 

que vão desde a produção dos alimentos até a sua transformação em refeições e 

disponibilização às pessoas. 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição é uma unidade de trabalho que desempenha 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição, como o fornecimento de refeições. O objetivo 

de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, é o fornecimento de uma refeição equilibrada 

nutricionalmente apresentando bom nível de sanidade, e que seja adequada ao comensal, 

denominação dada tradicionalmente ao consumidor em alimentação coletiva. Esta adequação 

deve ocorrer tanto no sentido da manutenção e/ou recuperação da saúde, como visando a 
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auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, a educação alimentar e 

nutricional. 

As Unidades de Alimentação e Nutrição hospitalares podem ser definidas como 

estabelecimentos localizados em hospitais que desempenham atividades técnico-

administrativas necessárias à manipulação, à preparação, ao armazenamento e à distribuição 

de alimentos e de refeições. Um dos fatores primordiais para a garantia da qualidade é a 

inocuidade do alimento, sendo essencial o controle das condições higiênico-sanitárias nos locais 

onde os alimentos são manipulados para o consumo. A comida preparada deve seguir a dieta 

determinada para cada um - geralmente contendo algumas restrições alimentares, dependendo 

da enfermidade apresentada - mas sem deixar de lado o sabor. A área responsável por cuidar 

da alimentação dos pacientes é a nutrição clínica, que trabalha de modo a atender as 

necessidades nutricionais de cada um de acordo com as recomendações dos médicos, ou seja, 

trabalha em conjunto com a equipe médica e demais profissionais assistenciais, garantindo 

assim, todo o planejamento do cuidado ao paciente. 

O nutricionista é o profissional habilitado para trabalhar em qualquer uma das dimensões 

citadas acima. Ele atua nas mudanças dos processos, nas condições e ambientes de trabalho. O 

compromisso desse profissional para com a saúde do comensal/ paciente, não pode ser tratado 

como algo externo à sua prática profissional, mas como dever de profissão. O trabalho do 

nutricionista, engloba monitoramento das boas práticas de produção, controle higiênico-

sanitário do ambiente e das refeições oferecidas (UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ) e 

o atendimento clínico, avaliação dos pacientes, educação e promoção de hábitos alimentares 

saudáveis (Clínica). 

O setor de Nutrição do Hutrin possui Funcionários, distribuídos entre Nutricionista, Auxiliar de 

Nutrição, Lactaristas, Auxiliares de Fogão, Auxiliares de Copa. Esses funcionários desempenham 

várias funções relacionadas ao preparo, distribuição, cálculo e orientação das refeições servidas 

no hospital, seja para pacientes, acompanhantes, funcionários, médicos e visitantes. 

São realizados treinamentos e reuniões com frequência entre os funcionários do setor, para 

aprimorar o trabalho e visando assim a excelência. Algumas Normas e Rotinas são implantadas 

pelo Nutricionista do setor, sempre com o intuito de melhorar e facilitar o trabalho dos 

funcionários, a relação entre funcionários; seja do mesmo setor ou não e o resultado desejado. 

Através da nutrição clínica, o Nutricionista pode realizar um melhor atendimento aos pacientes, 
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com o intuito de melhorar o seu estado nutricional e com isso uma diminuição das complicações 

hospitalares. O setor de Nutrição está sempre à disposição para qualquer dúvida e 

esclarecimento sobre sua rotina de trabalho. Procuramos fazer do nosso ambiente de trabalho 

o melhor possível. É o que idealizamos e para o que estamos trabalhando. 

Atribuiçoes do Nutricionista na Área Clínica (Hospitais, Clínicas em Geral) 

- Definir, planejar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos pacientes, 

segundo níveis de atendimento em Nutrição; 

- Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos 

e dietéticos; 

- Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional; 

- Registrar, em prontuário do paciente, a prescrição dietética e a evolução nutricional; 

- Determinar e dar a alta nutricional; 

- Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; 

- Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, de 

acordo com as legislações vigentes; 

- Orientar e supervisionar a distribuição e administração de dietas; 

- Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, os procedimentos 

complementares à prescrição dietética; 

- Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; 

- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 

- Encaminhar aos profissionais habilitados os pacientes sob sua responsabilidade profissional, 

qUnidade de Alimentação e Nutrição do identificar que as atividades demandadas para a 

respectiva assistência fujam às suas atribuições técnicas; 

- Integrar a EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional), conforme legislação em 

vigor. 

- Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos para fins especiais, Unidade de 

Alimentação e Nutrição do necessários à complementação da dieta; 

- Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, promovendo o 
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intercâmbio técnico-científico; 

- Participar do planejamento e execução de programas de treinamento e educação continuada 

para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do 

nutricionista; 

- Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria na área; 

- Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, estágios para alunos de 

nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista; 

- Planejar, implantar e coordenar a UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  de acordo com as 

atribuições estabelecidas para a área de alimentação coletiva, qUnidade de Alimentação e 

Nutrição do necessário. Ref. RESOLUÇÃO CFN Nº 380/2005 

Atribuições do nutricionista na área de alimentação coletiva 

(Unidade de Alimentação e Nutrição - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ) 

- Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e 

utensílios; 

- Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de 

equipamentos e utensílios; 

- Planejar e elaborar os cardápios, adeqUnidade de Alimentação e Nutrição do-os ao perfil da 

clientela, respeitando hábitos alimentares; 

- Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; 

- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção de fornecedores, procedência dos 

alimentos, bem como sua compra, recebimento e armazenamento de alimentos; 

- Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, redimento e custo das 

refeições/preparações culinárias; 

- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e 

transporte de refeições e/ou preparações culinárias; 

- Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando 

periodicamente as preparações culinárias; 
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- Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de 

qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; 

- Coordenar e supervisionar métodos de controle das qualidades Organolépticas das 

preparações, por meio de testes de análises sensorial de alimentos; 

- Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos 

operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; 

- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de 

transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; 

- Planejar e coordenar programas de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de 

colaboradores; 

- Promover programas de educação alimentar e nutricional para clientes; 

- Detectar e encaminhar ao hierárquico superior, relatórios sobre condições da UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  impeditivas da boa prática profissional e/ou que coloquem em risco 

a saúde humana; 

- Efetuar controle periódico dos trabalhos executados;  

- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 

- Participar do planejamento, implantação e execução de projetos de estrutura física da 

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ; 

- Implantar e supervisionar o controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de 

desperdícios, promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; 

- Participar da definição do perfil, do recrutamento, da seleção e avaliação de desempenho de 

colaboradores; 

- Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria na área; 

- Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, estágios para alunos de 

nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE  NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

CAPÍTULO I - DA CONCEITUAÇÃO E FINALIDADES -  
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Art. 1º - O Serviço de Nutrição e Dietética - S.N.D. do Hutrin é um serviço subordinado a 

Diretoria Técnica Assistencial que realiza assistência nutricional e educação alimentar a 

pacientes (coletividade enferma) e a acompanhantes e funcionários (coletividade sadia).  

Art. 2º - Seu objetivo principal é proporcionar, embasado em fundamentos técnicocientífico, a 

assistência nutricional adequada através da elaboração de dietas e  orientações nutricionais 

para pacientes e da distribuição de refeições para plantonistas, pacientes e acompanhantes.  

Art. 3º - O S.N.D. exerce particular importância na imagem do hospital, sendo decisivo o seu 

papel no restabelecimento da saúde dos pacientes e na redução do tempo de internação e 

custos hospitalares.  

  

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO -  

 Art. 4º - O S.N.D. possui a seguinte estrutura (Anexo I)  

I. Coordenação do S.N.D.  

II. Supervisão de Produção  

a. Nutricionistas de produção;  

III. Supervisão de Dietética  

a. Nutricionistas clinicas;  

Art. 5º - O S.N.D. possui um quadro de funcionários, assim distribuídos:  

I. Nutricionistas  

II. Auxiliar Técnico  

III.  Auxiliar Administrativo  

IV.  Auxiliar Operacional V. 15 Auxiliar de Dietética  
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V.  Copeiras  

VI. Cozinheiros  

VII.  Auxiliares de Cozinha  

VIII.  Despenseiro  

IX. Serventes  

CAPÍTULO III  - DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL  

 SEÇÃO I DA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

 Art. 6º -À coordenaçãode nutrição compete:  

I. Implantar e acompanhar a execução de procedimentos previstos no Manual de Boas 

Praticas do S.N.D. (MBP/SND);  

II. Colaborar com as atividades de fiscalização profissional e sanitária;  

III. Participar da elaboração de projetos de construção e/ou reforma da área física do 

S.N.D;  

IV. Colaborar na execução dos programas de nutrição, e de pesquisas cientificas e de 

estágios;  

V. Elaborar escalas de serviço e fazer remanejamento de pessoal, de acordo com as 

necessidades do S.N.D.;  

VI. Implementar controle de plantões, como trocas, substituições, quantidades de acordo 

com necessidade do serviço;  

VII. Controlar manutenção de equipamentos e utensílios, assim como aquisição dos 

mesmos;  

VIII. Avaliar qualidade e quantidade das atividades dos servidores do S.N.D.;  

IX. Promover a divulgação da profissão de Nutricionista, atendendo ao Código de Ética 

Profissional;  

X. Fazer reuniões periódicas para avaliação das atividades desenvolvidas no Serviço;  

XI. Colaborar com os demais Serviços participando das reuniões e atividades afins;  
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XII. Planejar, orientar e desenvolver programas e treinamentos, em parceria com os 

setores responsáveis, para os funcionários do S.N.D.;  

XIII. Participar de Processos de Padronização proposta pela Diretoria Técnica 

Assistencial;  

XIV. Apresentar à Diretoria Técnica Assistencial Relatórios periódicos de atividades 

e estatísticas do S.N.D.;  

XV. Cumprir e fazer cumprir: Ordens de Serviço, Portarias e Regulamento expedidos pelo 

Diretor do Hospital.  

  

Art.7º - São atribuições do Auxiliar Administrativo:  

 Redigir e preparar correspondências;  

 Organizar fichários e arquivos;  

 Preencher requisições e formulários;  

 Controlar a movimentação de documentos;  

 Receber e transmitir mensagens telefônicas;  

 Digitar os documentos necessários ao Serviço;  

 Desempenhar tarefas correlatas que lhe forem solicitadas;  

 Auxiliar as Nutricionistas responsáveis na elaboração das escalas de Serviço (Anexo 

II);  

 Controlar a distribuição de materiais utilizados;  

 Manter atualizado o impresso de controle de refeições (Anexo IV) servidas aos 

funcionários;  

 Realizar controle diário de faltas e substituições dos funcionários do S.N.D.  

  

Art. 8º - São atribuições do Servente:  

 Receber e conferir junto à Supervisão de Serviços Gerais o material da seção, de acordo 

com a previsão elaborada pela Supervisão de Produção; II. Lavar e higienizar as panelas 

e utensílios após a sua utilização;  
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 Lavar os carros após a distribuição das refeições;  

 Lavar e esterilizar as bandejas de refeições;  

 Executar a limpeza e organização do Refeitório, antes e após as refeições;  

 Executar a limpeza do Serviço, de acordo com o cronograma de higienização do S.N.D;  

 Cumprir ordens e instruções de Serviço e Regulamento do Hospital.  

  

SEÇÃO II DA SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO  

Art. 9º - São atribuições da Supervisora de Produção  

 Realizar controle mensal do consumo de gêneros alimentícios;  

 Realizar estatística mensal das refeições servidas;  

 Elaborar trimestralmente, a previsão de gêneros alimentícios e de material de consumo;  

 Supervisionar o processo de abastecimento e armazenamento de gêneros alimentícios;  

 Manter contato com fornecedores visando solucionar questões relativas ao 

fornecimento de gêneros, encaminhando para a Coordenadora do Serviço àquelas que 

julgar necessárias;  

 Participar da elaboração de cardápios (Anexo V);  

 Introduzir preparações no cardápio;  

 Supervisionar a qualidades e quantidade de gêneros alimentícios a das preparações a 

serem servidas;  

 Providenciar a confecção e distribuição para os diversos setores do impresso contendo 

a programação semanal do cardápio para funcionários;  
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 Ajustar e estabelecer, juntamente com a Supervisão de Dietética e com a Coordenação 

do S.N.D. os per capitas do Serviço;  

 Elaborar as escalas de Serviços (Anexo II) dos funcionários do setor, juntamente com a 

Coordenação;  

 Comunicar a ocorrência de trocas e/ou substituições de plantões de funcionários da 

Supervisão de Produção à Supervisão de Gestão de Pessoas;  

 Solicitar reparo ou reposição de material danificado e a aquisição de materiais 

necessários ao setor;  

 Colaborar na execução de estágios de Nutrição em parceria com as Instituições de 

Ensino;  

 Solicitar a realização de cursos e treinamentos para funcionários do Serviço;  

 Convocar reuniões periódicas com os funcionários do Serviço da Supervisão;  

 Reunir informações registradas no serviço relativas às atividades desenvolvidas; XVIII. 

Participar da Elaboração dos Relatórios periódicos do S.N.D.  

Art. 10 – São atribuições das Nutricionistas de Produção:  

 Solicitar ao despenseiro o balanço diário de gêneros e materiais (Anexo VI) estocados;  

o Requisitar ao almoxarifado, de acordo com o balanço e o cronograma de 

pedido, os gêneros alimentícios não perecíveis e os materiais descartáveis;  

o Encaminhar aos fornecedores, de acordo com o cronograma de abastecimento  

o (Anexo XVI), a solicitação de gêneros perecíveis;  

o Acompanhar o processo de abastecimento e armazenamento de gêneros 

alimentícios;  
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o Solicitar dos fornecedores a substituição de gêneros alimentícios que não 

atendam às especificações;  

o Orientar técnicas de preparo de alimentos, porcionamento e distribuição de 

refeições;  

o Elaborar cardápios (Anexo V) adequados às condições do Serviço;  

o Modificar a requisição de gêneros (Anexo XV) para a confecção de cardápios 

quando surgir à necessidade de substituir insumos;  

o Requisitar insumos para a execução de cardápios  

o Orientar e acompanhar os procedimentos previstos no MBP/SND; XI. Registrar 

atividades desenvolvidas no Serviço.  

  

Art. 11 – São atribuições do Despenseiro:  

 Receber e conferir os gêneros alimentícios e materiais;  

 Realizar processo de higienização dos gêneros, de acordo com as normas do serviço;  

 Realizar o armazenamento adequado, de acordo com as normas do serviço, de 

gêneros e materiais recebidos;  

 Realizar balanço diário dos gêneros e materiais (Anexo VI) armazenados;  

 Entregar os insumos ao responsável pela respectiva área de trabalho, obedecendo à 

requisição da Nutricionista de Produção;  

 Comunicar à Supervisão imediata qualquer falta e/ou alteração no fornecimento 

normal de gêneros e materiais;  
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 Encaminhar à Supervisão imediata os comprovantes de requisições e notas de 

entregas, devidamente assinadas e datadas;  

 Zelar pela manutenção da limpeza, ordem, controle de materiais e equipamentos do 

local de trabalho;  

 Comunicar à Nutricionista, quando necessário, a substituição de insumos para a 

confecção das preparações;  

 Cumprir ordens, instruções de serviço e o Regulamento do Hospital.  

  

Art. 12 – São atribuições do Cozinheiro:  

 Receber e conferir os gêneros para a confecção de preparações;  

 Executar as preparações determinadas pela Nutricionista de Produção;  

 Encaminhar as preparações especiais solicitadas pela Nutricionista Dietoterápica;  

 Colaborar na manutenção da ordem e limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho;  

 Comunicar à Supervisão imediata qualquer ocorrência que impossibilite a execução 

das preparações;  

 Distribuir as preparações sob sua responsabilidade para as áreas de porcionamento de 

refeições.  

  

Art. 13 – São atribuições do Auxiliar de Cozinha:  

 Receber e conferir os gêneros para a confecção de preparações;  

 Solicitar à Nutricionista, quando necessário, a substituição de insumos para garantir 

a qualidade final das preparações;  
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 Comunicar à Nutricionista responsável qualquer ocorrência que impossibilite a 

execução das preparações;  

 Executar a confecção de preparações determinadas pela Nutricionista de Produção;  

 Colaborar na manutenção da ordem e limpeza dos equipamentos e áreas de 

trabalho;  

 Executar o porcionamento e a distribuição de refeições para os usuários do 

refeitório;  

 Cumprir ordens, instruções de serviço e o Regulamento do Hospital.  

SEÇÃO III DA SUPERVISÃO DE DIETÉTICA  

  Art. – 14 São atribuições da Supervisora de Dietética:  

 Realizar a cada início de plantão, conforme a necessidade, o remanejamento de 

funcionários da Supervisão de Dietética;  

 Elaborar as escalas de Serviço (Anexo II) dos funcionários do Serviço, juntamente com a 

Coordenação;  

 Elaborar o pedido mensal de plantões das Nutricionistas;  

 Programar o cronograma de férias das Nutricionistas;  

 Comunicar em formulário próprio (Anexo III) a ocorrência de trocas e/ou substituições 

de plantões de funcionários da Supervisão de Dietética à Supervisão de Gestão de 

Pessoas;  

 Supervisionar a confecção de lanches e de dietas dos pacientes;  

 Atualizar, juntamente com a equipe de Dietoterapia os impressos da Supervisão e o 

Manual de Dietas ;  

 Participar, juntamente com a Supervisão de Produção e a Coordenação do S.N.D do 

ajuste de per capitas do Serviço;  

 Solicitar reparo ou reposição de material danificado e a requisição de materiais 

necessários ao Serviço;  

 Controlar os impressos utilizados na Supervisão de Dietética e fazer solicitação semanal 

à gráfica ou ao almoxarifado de acordo com a necessidade; XI. Convocar reuniões 

periódicas com os funcionários do Serviço;  

 Registrar as atividades desenvolvidas no Serviço;  
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 Participar da elaboração dos Relatórios periódicos do S.N.D;  

 Solicitar a  realização de cursos e treinamentos para os funcionários do Serviço;  

 Colaborar na execução de estágios de Nutrição em parceria com as Instituições de 

Ensino;  

 Colaborar na execução de estágios práticos e de pesquisas científicas na área Clínica.  

  

Art. – 15 São atribuições da Nutricionista Dietoterápica;  

 Participar da Equipe Multidisciplinar de Saúde;  

 Promover assistência Nutricional integral aos pacientes;  

 Elaborar prescrição dietética, com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição 

médica, adequando-a as condições do paciente, em consenso com o Médico assistente;  

 Programar a T.N.E. (Terapia Nutricional Enteral), formulando-a e estabelecendo as suas 

características;  

 Orientar e supervisionar o processo de confecção e a distribuição da dieta prescrita;  

 Acompanhar a evolução nutricional do paciente;  

 Colaborar na formação de profissionais da área de saúde;  

 Orientar estágios de Nutrição, em colaboração com as Instituições de Ensino;  

 Orientar alimentação de transição para pacientes em desmame da Terapia Nutricional 

Enteral e/ou Parenteral;  

 Elaborar Plano Alimentar de Alta Hospitalar, quando solicitado;  

 Realizar orientação nutricional de alta hospitalar para pacientes com indicação de 

Nutrição Enteral Domiciliar.  

  

Art. – 16 São atribuições da Nutricionista plantonista diurna das U.T.I.s  

  

I. Identificar as intercorrências relacionadas à Terapia de Nutrição Enteral;  
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II. Organizar e operacionalizar as atividades de preparo, atendendo os requisitos 

técnicos de manipulação da Nutrição Enteral;  

III. Realizar avaliação do estado nutricional de pacientes, utilizando indicadores 

subjetivos e objetivos;  

IV. Elaborar a prescrição dietética em consenso com a equipe multiprofissional, com 

base na evolução nutricional e condições apresentadas pelo paciente;  

V. Programar a Nutrição Enteral, estabelecendo a sua composição qualitativa e 

quantitativa, seu fracionamento seguindo horários e formas de apresentação;  

VI. Supervisionar o processo de pré-preparo e distribuição das dietas enterais nos 

horários estabelecidos;  

VII. Acompanhar a evolução nutricional do paciente, fazendo os registros necessários;  

VIII. Orientar a execução das atividades de acordo com o “Manual de Boas Praticas”   

  

  

  

Art. 17 - São atribuições da Nutricionista plantonista diurna do S.N.D.  

  

I. Conferir a presença dos funcionários e fazer as adequações necessárias na escala de 

serviço (Anexo II);  

II. Registrar faltas de funcionários;  

III. Conferir as prescrições de lanches para pacientes adequando as quantidades da 

distribuição (Anexo XIII) e das requisições de lanches aos mapas de dietas (Anexo IX);  
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IV. Supervisionar a confecção de lanches e de dietas dos pacientes;  

V. Realizar a contagem de dietas dos pacientes preenchendo os impressos:  

RESUMO DE DIETAS (Anexo VII) e CONTROLE DE DIETAS (Anexo VIII);  

VI. Atualizar os MAPAS DE DIETAS (Anexo IX) das Nutricionistas;  

VII. Supervisionar o abastecimento e armazenamento de gêneros alimentícios;  

VIII. Supervisionar a qualidade e a quantidade de gêneros alimentícios e das preparações 

a serem servidas;  

IX. Orientar e supervisionar técnicas e preparo de alimentos, porcionamento e 

distribuição de refeição;  

X. Modificar a requisição de gêneros para a confecção de cardápios quando surgir a 

necessidade de substituir insumos;  

XI. Solicitar ao despenseiro o balanço diário de gêneros e materiais estocados;  

XII. Requisitar ao almoxarifado, de acordo com o balanço e o cronograma de pedidos, a 

solicitação de gêneros não perecíveis (aos domingos);  

XIII. Encaminhar aos fornecedores de acordo com o cronograma de pedidos, a solicitação 

de gêneros pedidos;  

XIV. Conferir os impressos de PRESCRIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (Anexo X) para Ceia e 

Desjejum de pacientes de acordo com os MAPAS DE DIETAS (Anexo IX);  

XV. Calcular Ceias e Desjejum de pacientes, preenchendo os impressos:  

DISTRIBUIÇÃO DE CEIA E DESJEJUM (Anexo XI) e REQUISIÇÃO DE GÊNEROS (Anexo XII);  

XVI. Registrar as ocorrências do plantão.  
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Art. 18 - São atribuições da Nutricionista plantonista noturna do S.N.D.  

I. Confirmar presença de funcionários do plantão e fazer as adequações necessárias na 

escala de serviço;  

II. Registrar faltas de funcionários;  

III. Conferir a prescrição de ceias e dietas especiais para pacientes bem como atualizar 

os Mapas de Dietas (Anexo IX) das Clínicas (pacientes que internam durante o 

plantão);  

IV. Quando necessário, adequar as quantidades de gêneros alimentícios e das 

preparações a serem confeccionadas durante o plantão (lanche noturno, de 

funcionários, ceia e desjejum);  

V. Supervisionar a quantidade e qualidade de gêneros alimentícios e das preparações a 

serem confeccionadas durante o plantão (lanche noturno de funcionários, ceia e 

desjejum);  

VI. Supervisionar a confecção e distribuição do lanche noturno de funcionários e ceia de 

pacientes;  

VII. Modificar a requisição de gêneros para a confecção do lanche noturno, ceia e 

desjejum quando surgir necessidade de substituição dos mesmos;  

VIII. Atender as intercorrências relacionadas com a dietoterapia dos pacientes internados;  

IX. Registrar no “Livro de Ocorrências” as intercorrências do plantão.  

Art. 19 – São atribuições da Auxiliar Dietética  

I. Conferir, no início do plantão, a relação nominal de pacientes internados por clínica, 

verificando a ocorrência de cirurgias suspensas e a existência de pacientes que 

necessitam de desjejum;  



 

 

   788 

II. Receber orientações da Nutricionista e repassá-las à copeira;   

III. Organizar o MAPA DE DIETAS (Anexo IX) e atualizá-lo a cada início e transcorrer do 

plantão;  

IV. Comunicar à Nutricionista as modificações ocorridas na clínica;  

V. Notificar, diariamente, as prescrições de dietas transcritas dos prontuários;  

VI. Supervisionar e acompanhar diretamente as atividades desenvolvidas pela copeira;  

VII. Executar a montagem de dietas de rotina e de dietas especiais;  

VIII. Responsabilizar-se pela identificação e distribuição das dietas;  

IX. Solicitar à Nutricionista responsável os insumos necessários á confecção de dietas 

especiais para preparo cirúrgico e/ou de exames;  

X. Cumprir ordens e instruções de Serviço e o Regulamento do Hospital .  

  

Art. 20 – São atribuições da Auxiliar Operacional (Copeira)  

I. Executar as tarefas orientadas pela Auxiliar de Dietética;  

II. Distribuir as refeições para os  pacientes, seguindo o MAPA DE DIETA (Anexo IX) sob a 

supervisão da Auxiliar de Dietética; III. Executar a montagem de dietas livres;  

IV. Participar da confecção centralizada dos lanches, de acordo com a escala do Serviço;  

V. Solicitar, quando necessário, a substituição de insumos para garantir a qualidade final 

das preparações;  

VI. Zelar pela guarda e higiene de utensílios utilizados na distribuição de refeições;  

VII. Atender aos pedidos de alimentos sob a orientação da Nutricionista;  
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VIII. Cumprir ordens e instruções de Serviço e o Regulamento do Hospital.   
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CAPITULO IV DO FUNCIONAMENTO SEÇÃO I DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS  

 Art. 21 – São Normas Administrativas:  

 Os funcionários devem se apresentar ao Serviço no horário pré-estabelecido. Haverá tolerância 

de 15 minutos;  

 Os funcionários devem comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizado;  

 É proibido o uso do uniforme nas dependências externas do hospital;  

 É proibida a entrada e circulação de pessoas estranhas ao Serviço sem autorização 

prévia da Coordenação e/ou Supervisão;  

 Os objetos de uso pessoal, bem como as vestimentas dos funcionários devem ser 

guardadas nos armários destinados a este fim;  

 É proibida aos funcionários saída freqüente do Serviço. Eventual saída, só é permitida 

com autorização por escrito da Nutricionista responsável;  

 É terminantemente proibida a entrada de funcionários nas dependências da 

despensa e câmaras sem autorização da Nutricionista responsável. Os despenseiros 

devem entrar nas câmaras o menor número de vezes possível, obedecendo ao 

horário de atividades;  

 É obrigatório o comparecimento dos funcionários aos treinamentos aos quais os 

mesmos tenham sido convocados;  

 É obrigatória a higienização imediata de equipamentos e utensílios utilizados nas 

operações de preparo dos alimentos. O responsável por este procedimento é o 

funcionário que o manipulou. Após  utilização e higienização, os equipamentos 

elétricos  devem ser desligados;  

 É proibido fazer as refeições fora do refeitório;  

 É proibido a todo e qualquer funcionário recolher sobras e/ou restos de alimentos 

para qualquer finalidade;  

 É proibido ausentar-se do Serviço portando sacolas e/ou pacotes, sem a devida 

autorização;  

 É proibido fumar nas dependências do Hospital;  
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 É proibido comparecer ao Serviço sob efeito de qualquer droga;  

 É proibido trocar plantões sem a autorização por escrito da Coordenação e/ou 

Supervisões do S.N.D. ;   

 As faltas ao Serviço devem ser comunicadas à Coordenação do S.N.D. Os funcionários 

faltosos irão ser submetido ao disposto na portaria nº 03/2009.  

 Todo e qualquer funcionário pode sofrer rodízio dentro do S.N.D. para atender às 

necessidades do mesmo;  

 É obrigatório aos funcionários comunicar à coordenação a ocorrência de problemas 

de saúde (doenças respiratórias, de pele, etc);  

 É obrigatório aos funcionários fazer uso dos EPIs colocados à sua disposição e seguir 

as Normas de Segurança do Trabalho;  

 A ocorrência de acidentes de trabalho deverá ser comunicada à CIPA;  

 O acesso ao S.N.D. deverá obedecer às placas indicativas;  

 A substituição de funcionários em suas respectivas tarefas será feita de acordo com 

as necessidades do S.N.D.  

 As férias deverão ser marcadas com antecedência mínima de 30 dias.Nos meses 

prioritários deverá ser dada preferência àqueles que ainda não saíram de férias no 

ano vigente;  

 A equipe de Nutricionistas plantonista do S.N.D. trabalha em regime de plantão 

diurno e noturno de 12 horas cada, sendo obrigatório a presença permanente no 

Hospital, de onde não podem se afastar para atividades externas, alheias ao plantão. 

Esta equipe encontra-se assim distribuída:  

o U.T.I.s: 01 nutricionista/dia  

o S.N.D.: 01 nutricionista (produção)/dia  

o 01 nutricionista (dietética)/dia  

o 01 nutricionista/noite  

 As equipes de Copeiros, Cozinheiros, Auxiliar de Cozinha, Servente, Auxiliar de 

Dietética, Auxiliar Administrativo e Despenseiro trabalham em regime de plantão de 
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12:00 horas (diurno ou noturno), com presença permanente no Hospital, de onde 

não poderão se afastar para atividades externas, alheias ao plantão.  

  

SEÇÃO II DAS NORMAS OPERACIONAIS  

Art. 22 – São Normas Operacionais:  

  

I – Rotina: Recepção de Gêneros:  

 Os gêneros devem ser recebidos e conferidos pelo despenseiro, de acordo com as 

NOTAS DE ENTREGA do fornecedor. As notas devem ser assinadas e datadas pelo 

despenseiro. Este processo deve ser supervisionado pela Nutricionista e/ou pelo 

estagiário de Nutrição;  

 Devem ser substituídos pelo fornecedor os gêneros que não atendam às 

especificações, que estejam com prazo de validade vencida, com embalagem 

danificada ou que apresentem características físicas inadequadas;  

 Eventuais alterações na NOTAS DE ENTREGA ou no CRONOGRAMA DE 

ABASTECIMENTO (Anexo XVI) devem ser comunicadas imediatamente à  

 Nutricionista;  

 Os gêneros recebidos devem ser higienizados, de acordo com o Manual de Boas  

 Práticas do S.N.D. (MBP/SND);  

 A área de recepção de gêneros deve permanecer limpa.  

II- Rotina- Armazenamento de Gêneros:  

 Os gêneros devem ser armazenados em locais apropriados, de acordo com o  

o MBP/SND;  

 Os gêneros devem ser organizados de forma a facilitar o fluxo : primeiro que entra, 

primeiro que sai (PEPS);  

 As caixas plásticas devem ser transportadas sobre carrinhos ou carregadas com as 

mãos;  
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 Os recipientes com tampas devem permanecer tampados;  

 As portas das câmaras frigoríficas devem permanecer fechadas, permanecendo  

abertas o menor tempo possível;  

 A área de armazenamento deve permanecer limpa.  

III – Rotina – Distribuição de Gêneros:  

 A distribuição de gêneros deve obedecer ao fluxo: primeiro que entra, primeiro que sai 

(PEPS);  

o A distribuição de gêneros somente é feita mediante apresentação de requisição 

da Nutricionista;  

o A distribuição de gêneros deve obedecer aos horários pré-estabelecidos pela 

Coordenação do S.N.D.;  

 A substituição de gêneros só pode ser feita pela Nutricionista responsável, devendo a 

mesma ser comunicada pelo despenseiro sobre esta necessidade com a devida 

antecedência;  

 A área de distribuição de gêneros deve permanecer limpa.  

IV- Rotina – Manipulação de alimentos:  

 O manipulador de alimentos deve seguir as Normas de Conduta do Manipulador e do 

MBP/SND.;  

 A distribuição de funcionários por área de trabalho deve obedecer à escala de serviço 

(Anexo II) e atender às necessidades e conveniência do Serviço.  

Parágrafo Único – Cada etapa da Manipulação de Alimentos é executada pelos manipuladores 

(Cozinheiro, Copeiro e Auxiliar de Cozinha) treinados para a execução da mesma.  

4.1.  Sub - Rotina: Pré – Preparo:  

 A área de pré-preparo e os utensílios que são utilizados durante este processo devem ser 

previamente higienizados, de acordo com o MBP/SND;  

 Os gêneros alimentícios devem ser higienizados, de acordo com o MBP/SND.  
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 As operações de pré-preparo devem obedecer às orientações feitas pela Nutricionista 

responsável;  

 Qualquer alteração verificada na quantidade/qualidade dos gêneros o cozinheiro deve 

comunicar à Nutricionista;   

 Os dejetos acumulados durante o pré-preparo devem ser colocados pelo cozinheiro nos 

depósitos apropriados;  

 Após o pré-preparo deve ser higienizados os utensílios e as áreas utilizadas, de acordo com 

o MBP/SND.  

4.2.  Sub - Rotina: Preparo:  

 A operação de preparo dos alimentos deve obedecer às orientações, feitas pela 

Nutricionista responsável, para cada tipo de preparação.  

 A área e os utensílios destinados à operação de preparo dos alimentos devem ser 

previamente higienizados, de acordo com o MBP/SND.  

 Os equipamentos elétricos devem ser manipulados obedecendo às Normas de 

Segurança. Após sua utilização devem ser imediatamente desligados. Somente depois 

de certificar-se de que os equipamentos estão desligados pode ser iniciada a 

higienização dos mesmos;  

 O processo de higienização dos equipamentos utilizados durante o preparo é de 

responsabilidade do funcionário que o manipulou;  

 Os cozinheiros devem zelar pela manutenção dos equipamentos destinados ao processo 

de cocção dos alimentos. Os mesmos são responsáveis pela higienização, pelo 

desligamento dos equipamentos elétricos e pelo fechamento dos botões dos 

equipamentos a gás.  

V- Rotina – Distribuições de Refeições – Sistema Centralizado  

 As refeições são distribuídas em horários pré-determinados (Anexo XIV) pelo SND;  

 Durante o processo de distribuição de refeições os funcionários devem seguir as normas 

de conduta e do Manual de Boas Práticas/SND;  

 A execução das tarefas deve obedecer à Escala de Serviço do S. N. D.  
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 O porcionamento das preparações deve obedecer aos per capitas préestabelecidos pelo 

Serviço.  

 A  distribuição de refeições para pacientes deve obedecer à contagen prévia diária feita 

pelas Nutricionistas no impresso RESUMO DE DIETA (Anexo VII) e transcritos para o 

impresso CONTROLE DE DIETAS (Anexo VIII);.  

 As auxiliares dietéticas são responsáveis pela execução das dietas de rotina e das dietas 

especiais;  

 As copeiras são responsáveis pela execução das dietas livres e das refeições para os 

acompanhantes;  

 O fornecimento de refeições para funcionários fora da escala  (troca de plantão, dobra 

ou hora extra) deve ser atendido mediante solicitação por escrita da 

Coordenação/Supervisão/Plantonista do Serviço solicitante, enviada ao SND até 11 

horas.  

 A distribuição de refeições no refeitório é feita nos horários pré-estabelecidos e 

divulgados pelo S. N. D;  

 A distribuição de refeições no refeitório deve obedecer à organização da fila;  

 Após as refeições, os usuários devem entregar suas respectivas bandejas no guichê 

próprio;  

  

CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 24 - A Coordenadora do SND fica responsável pela implantação deste manual.  

Art. 25 - Este manual deve seguir as disposições constantes no Regimento Interno do Hospital;  

Art. 26 - Os Casos omissos serão resolvidos por:  

I – Coordenadora do SND;  

II – Diretor Técnico Assistencial;  

III – Diretor Geral.  
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Art. 27 - Este manual aprovado pela Diretoria Geral do Hospital entrará em vigor na data de 

sua publicação.  

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário  

  

Coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética/  

Diretor Técnico Assistencial  

Diretor Geral  

ANEXOS   
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ANEXO I – ORGANOGRAMA SND  

 

 ANEXO XIV – HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES  

 REFEIÇÕES  HORARIO  

Desjejum  06:00 – 07:00  

Lanche (Manhã)  09:00 – 10:00  

Almoço  11:30 – 13:30  

Lanche (Tarde)  14:30 – 15:30  

Jantar  17:00 – 18:00  

DIRETORIA 
TECNICA

COORDENAÇÃO 
SND

SUPERVISÃO DE 
PRODUÇÃO

NUTRICIONISTA  
ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃO

SUPERVISAO DE 
DIETÉTICA

NUTRICIONISTA 
DIARISTA

NUTRICIONISTA 
PLANTONISTA
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Ceia  20:00 – 21:00  

Lanche Noturno  22:00 – 23:00  

  

Protocolos de Nutrição 

Higienização de instalações – bancadas e superfícies de manipulação e de apoio 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  n° Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data:   POP Nº 001/Nutri 

 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES – BANCADAS E SUPERFÍCIES DE MANIPULAÇÃO E DE APOIO 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene de bancadas e superfícies de manipulação de apoio 
para evitar contaminação nas diversas etapas de manipulação de alimentos. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE / Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Desinfecção: pano multiúso descartável e álcool 70% líquido. 

Limpeza: água, esponja descartável, detergente líquido neutro e hipoclorito a 1%. 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não permitir que a água entre em contato com a parte elétrica 

Sequência do Procedimento 
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Antes da manipulação: 

1. Desinfecção com álcool líquido a 70% 

Após a utilização: 

1. Lavar com água, esponja descartável e detergente; 

2. Enxaguar (no caso dos guichês de passagem, enxaguar com pano multiúso descartável 
umedecido com água); 

3. Retirar o excesso de água com rodo de pia; 

4. Desinfetar esparramando hipoclorito em toda extensão da bancada e deixar agir por 10 
minutos; 

5. Enxaguar com água; 

6. Deixar secar naturalmente; 

7. Realizar o procedimento diariamente antes e após manipulação. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em:  
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pd
f> Acesso em: 20 mai. 2016. 

 

CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 
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Higienização da geladeira 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Cópia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 002/Nutri 

 

 

Procedimento 

Higienização da geladeira. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada da geladeira para evitar os riscos de 
contaminação na etapa de armazenamento dos alimentos. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Diariamente: Pano multiúso descartável, álcool 70% líquido. 

Semanalmente às terças - feiras: Esponja, pano multiúso descartável, detergente líquido 
neutro, álcool a 70% líquido 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não se Aplica 

Sequência do Procedimento 

Diariamente: 

1. Passar pano multiúso descartável umedecido com álcool 70% líquido e realizar fricção no 

    mínimo três vezes nas prateleiras e porta; 

2. Organizar os produtos com rótulos e etiquetas voltados para frente; 

3. Observar data de validade dos produtos e estado de conservação dos mesmos. 

Semanalmente: 
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1. Retirar os produtos e transferi-los para outro equipamento ou caixa de isopor/térmica; 

2. Desligar a geladeira da tomada; 

3. Lavar paredes internas e prateleiras com esponja descartável e detergente neutro; 

4. Enxaguar as prateleiras com água corrente e a parte interna da geladeira com pano multiúso 
descartável umedecido; 

5. Higienizar a parte externa com esponja e detergente, inclusive a parte superior e o fio do 
refrigerador; 

6. Retirar o detergente da parte externa com pano umedecido com água; 

7. Desinfectar a parte interna, externa e as prateleiras, com pano limpo e seco embebido em 
álcool 70% líquido, friccionando por 3 vezes no mínimo; 

8. Religar o refrigerador e regular o termostato na posição médio ou 4; 

9. Quando a temperatura interna estiver baixa, regular o termostato na posição 1; 

10. Recolocar os produtos na geladeira com rótulos e etiquetas voltados para frente. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List) 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  -  Manipulação 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em:  
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pd
f>Acesso em: 20 mai. 2016. 
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CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 

Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  

SCIH 

  

Aprovação  Direção 

Administrativa 

  

 

Higienização da estante de armazenamento de dietas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP Nº 003/Nutri 

 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DA ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE DIETAS. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada para a estante de armazenamento de 
dietas. 
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Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Desinfecção: Pano descartável e solução antisséptica (álcool 70%).   

Limpeza: esponja descartável ou pano descartável, água, detergente líquido neutro e solução 
antisséptica (álcool 70% líquido); 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica                                                                                                                                                             

Sequência do Procedimento 

Diariamente: 

1. Passar pano umedecido com álcool a 70% líquido e realizar fricção no mínimo três vezes 
antes de repor o estoque 

Semanalmente: 

1. Retirar todo o material; 

2. Passar pano umedecido com água e detergente; 

3. Retirar o detergente com pano umedecido com água; 

4. Passar pano com álcool a 70% líquido e realizar fricção no mínimo três vezes; 

5. Deixar secar naturalmente; 

6. Organizar todo o material novamente. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List) 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em:  



 

 

   804 

<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pd
f> Acesso em: 20 mai. 2016. 

 

CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 

Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  

SCIH 

  

Aprovação  Direção 

Administrativa 
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Higienização de utensílios e dispensadores 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP Nº 004/Nutri 

 

 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E DISPENSADORES. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada para utensílios e dispensadores. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Diariamente: 

Desinfecção: Álcool líquido a 70%. 

Limpeza e desinfecção: Água, detergente líquido neutro, esponja descartável e hipoclorito a 
1%. 

Semanalmente: 

Água, detergente líquido neutro, esponja descartável, pano multiúso descartável, solução 
antisséptica (álcool líquido 70%). 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não permitir que este procedimento seja realizado sem todos os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) do funcionário.                                                                                                                           

Sequência do Procedimento 

Diariamente: 

1. Higienização de utensílios (Colheres medida, jarra plástica, talheres, borrifador de álcool, 
rodo de pia e saboneteira); 
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 Antes da manipulação: 

1. Friccionar pano umedecido com álcool líquido a 70%, sentido unidirecional. 

Após a manipulação: 

1. Desmontar o utensílio, se for o caso; 

2. Lavar bem com esponja descartável e detergente neutro; 

3. Enxaguar; 

4. Colocar imerso em solução com hipoclorito a 1% e deixar agir por 10 minutos, após a 
utilização da solução desprezá-la; 

5. Enxaguar em água corrente; 

6. Deixar secar naturalmente; 

7. Montar novamente o utensílio, se for o caso. 

Semanalmente: 

1. Dispensadores de papel toalha, sabonete líquido e álcool em gel; 

2. Passar esponja umedecida com água e detergente; 

3. Enxaguar com pano limpo umedecido com água; 

4. Passar pano umedecido com álcool 70% líquido em toda a superfície. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em:  
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pd
f> Acesso em: 20 mai. 2016. 

 

  



 

 

   807 

 

CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

    

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 

  

 

Higienização das caixas de polietileno de armazenamento de EPI's e utensílios de auxilio na 

manipulação e de frascos 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Cópia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019 POP nº 005/Nutri 

 

Procedimento 

Higienização das caixas de polietileno de armazenamento de EPI's e utensílios de auxilio na 
manipulação e de frascos. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada das caixas de polietileno para frascos,  EPIs 

e utensílios para evitar riscos de contaminação. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 
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Materiais Necessários 

Limpeza: água, esponja descartável, detergente líquido neutro e pano multiúso descartável. 

Desinfecção: álcool 70% líquido. 

Tarefas Criticas/Especiais 

Verificar o estado de conservação do utensílio.                                                                                                           

Sequência do Procedimento 

Diariamente quando for repor o estoque da UDE: 

1. Lavar com água e detergente neutro; 

2. Enxaguar; 

3. Secar com pano limpo e seco; 

4. Passar pano umedecido com álcool 70% liquido, friccionando no mínimo três vezes; 

5. Deixar secar naturalmente. 

 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List) 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em:    
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> Acessado em 20 maio 2016. 
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CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 

  

 

Higienização de embalagens de insumos, dieta enteral industrializada e outros recipientes 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 
Versão  nº 02 

 
Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP Nº 006/Nutri 

 

Procedimento 

Higienização de embalagens de insumos, dieta enteral industrializada e outros recipientes. 

Objetivo 

EstabTelecer os procedimentos de higiene adequada das embalagens de insumos, dieta 
enteral industrializada e outros recipientes a fim de evitar a contaminação. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Desinfecção: álcool 70% líquido. 

Limpeza: água, esponja descartável, detergente líquido neutro e pano multiúso descartável. 

Tarefas Criticas/Especiais 
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Verificar o estado de conservação das embalagens; 

Verificar data de validade das embalagens.                                                                                                                 

Sequência do Procedimento 

Diariamente: 

Frascos de dietas, equipos, copos descartáveis: 

1. Passar pano descartável umedecido com álcool à 70% líquido nas embalagens antes de 
colocar no armário e antes de passar para a sala de manipulação. 

 Embalagem de dietas: 

1. Observar data de validade, integridade das embalagens e possíveis alterações das dietas, 
módulos e suplementos; 

2. Lavar com água, esponja descartável e detergente neutro; 

3. Enxaguar; 

4. Borrifar álcool a 70% líquido; 

5. Deixar secar naturalmente; 

6. Antes de manipular as dietas passar pano umedecido com álcool a 70% líquido nas 
embalagens das dietas. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 

  

 

Higiene das mãos dos manipuladores 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 
Versão  nº 02 

 
Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019 
 POP nº 

007/Nutri 

 

Procedimento 

HIGIENE DAS MÃOS DOS MANIPULADORES. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada para mãos dos manipuladores. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Água, detergente líquido neutro. 

Tarefas Criticas/Especiais 

A higienização deve ser feita em todas as situações citadas abaixo: 
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Antes e após atender o telefone/celular; 

Após tossir, espirrar, assoar o nariz e passar as mãos pelo corpo; 

A cada troca de atividade; 

Antes e após usar o sanitário; 

Ao iniciar o trabalho; 

Quando interromper a manipulação.                                                                                                                   

Sequência do Procedimento 

1. Umedecer as mãos e antebraços c/ água sem encostar-se na pia; 

2. Aplicar o sabonete espalhando por toda a superfície das mãos; 

3. Friccionar as palmas das mãos entre si; 

4. Entrelaçar os dedos e esfregar os espaços entre eles; 

5. Friccionar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, fazendo movimentos 
circulares; 

6. Repetir o procedimento com a outra mão; 

7. Friccionar as pontas dos dedos e unha da mão esquerda contra a palma da mão direita 
fechada em concha, fazendo movimentos circulares; 

8. Repetir o procedimento com a outra mão; 

9. Friccionar os punhos e antebraços fazendo movimentos circulares; 

10. Enxaguar bem as mãos e antebraços em água corrente no sentido dos dedos para os 
punhos, retirando todo o resíduo de sabão; 

11. Secar com papel toalha, iniciando pelas mãos em direção aos punhos; 

12.Deixar secar naturalmente; 
Realizar o procedimento sempre que necessário e de acordo com as tarefas críticas. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
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http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
>Acesso em: 20 mai. 2016. 

 

 

CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 

  

 

Paramentação dos Manipuladores. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 
Versão  nº 02 

 
Cópia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 008/Nutri 

 

Procedimento 

PARAMENTAÇÃO DOS MANIPULADORES. 

Objetivo 

Estabelecer procedimentos adequados de paramentação dos manipuladores de dietas 
enterais. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ Lactário Técnica de nutrição 
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Materiais Necessários 

Álcool em gel a 70%; 

Máscara descartável; 

Pró-pé e capote descartável; 

Sabonete líquido neutro e inodoro; 

Touca descartável. 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não circular no hospital com a roupa privativa da UDE.                                                                       

Sequência do Procedimento 

1. Colocar pró-pé para entrar na sala de manipulação; 

2. Higienizar as mãos e antebraços; 

3. Colocar a máscara /touca descartável; 

4. Colocar o capote; 

5. Aplicar álcool em gel a 70% nas mãos; 

Realizar o procedimento sempre que for entrar na ude e antes de todas as etapas de 
manipulação de dietas enterais. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 

  

 

Higienizações das pias para preparo das dietas enterais 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 
Versão  nº 02 

 
Cópia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 009/Nutri 

 

Procedimento 

 Higienizações das pias para preparo das dietas enterais. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higienização das pias instaladas na UDE. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/ lactário Técnicas de nutrição 

Materiais Necessários 

Água, detergente, esponja descartável, rodo de pia, solução antisséptica (álcool líquido 70%) 
e solução sanitizante a base de hipoclorito de sódio a 1%. 

Tarefas Criticas/Especiais 
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Não se aplica.                                                                                                                                                            

Sequência do Procedimento 

1. Lavar com água, detergente e esponja descartável; 

2. Enxaguar; 

3. Pia da sala de higienização e sala de manipulação: retirar o excesso de água com o rodo de 
pia; 

4. Borrifar ou passar pano multiúso descartável umedecido com álcool a 70%; 

5.Retirar o excesso de água com pano multiúso descartável seco; 

7. Passar pano multiúso descartável umedecido com solução sanitizante; 

Realizar o procedimento diariamente, antes e após a manipulação das dietas enterais. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Higienização. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> Acesso em: 20 mai. 2016. 

 

CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Nutricionista  - 

Revisão  Nutricionista   

Revisão 
Direção 

 Direção Geral   

Revisão SCIH  Coordenador  
SCIH 

  

Aprovação  Direção 
Administrativa 
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Manipulação de dietas enterais, módulos nutricionais e fórmulas infantis 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 010/Nutri 

 

Procedimento 

MANIPULAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, MÓDULOS NUTRICIONAIS E FÓRMULAS INFANTIS. 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos para a manipulação de dietas e módulos. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE/Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Equipos; 

Etiquetas, 

Sacos plásticos. 

Dietas enterais; 

Frascos para dieta; 

Medidas para dietas e módulos; 

Módulos nutricionais; 

Copos descartáveis; 

Fórmulas Infantis 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica                                                                                                                                                             

Sequência do Procedimento 

Fórmulas líquidas: 



 

 

   818 

1. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos antes de 
iniciar a manipulação; 

2. A embalagem original da dieta líquida deve ser agitada todas as vezes antes de ser 
transferida ao frasco; 

3. Os frascos ou latas de dietas devem ser abertos usando utensílio apropriado para este fim; 

4. Se não estiver prescrito módulo, o volume prescrito deverá ser colocado diretamente no 
frasco; 

5. Se estiver prescrito módulo em pó, metade do volume final da dieta prescrita deverá ser 
colocada no frasco e a outra metade deverá ser liquidificada ou agitada com o módulo para 
evitar a formação excessiva de espuma e após este procedimento, deverá ser colocado então 
no frasco observando o volume final. 

6. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos após a 
manipulação; 

Módulos diluídos em água: 

1. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos antes de 
iniciar a manipulação; 

2. Colocar a água no frasco conforme volume prescrito pelo nutricionista; 

3. Acrescentar o pó no frasco com auxílio do funil; 

4. Agitar o frasco até a completa diluição; 

5. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos após a 
manipulação. 

Fórmulas infantis em pó diluídas em água: 

1. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos antes de 
iniciar a manipulação; 

3. Realizar a diluição da fórmula em água mineral conforme prescrito pelo médico/nutricionista 
seguindo as orientações do fabricante contida no rótulo usando medidor original contido na 
embalagem; 

3. Agitar na coqueteleira para completa diluição; 

4. Transferir o conteúdo para o copo descartável e tampar; 

5. Higienizar as mãos conforme técnica descrita no POP de Higienização das Mãos após a 
manipulação. 

 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 
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Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 28 mai. 2015. 
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Coleta da Amostra de Dietas enterais e Fórmulas infantis 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 011/Nutri 

 

Procedimento 

COLETA DA AMOSTRA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de coleta da amostra de dietas enterais e fórmulas infantis 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Técnica de nutrição 

Materiais Necessários 

Álcool 70% 

Etiqueta para identificação 

Formulário de registro 

Frascos de 100 ml 

Tarefas Criticas/Especiais 

Uso  de  EPIs, seguimento da RDC 63                                                                                                                          

Sequência do Procedimento 

1.Separar o frasco coletor; 

2. Abrir a embalagem do frasco coletor; 

3. Etiquetar a amostra, com os dados: tipo de produto, horário, data, nome do paciente, e 
data do descarte; 

4. Colocar no frasco coletor, 50 ml do produto manipulado; 

5. Tampar o frasco coletor. 

6. Armazenar a amostra na geladeira da UDE/lactário por 72h; 
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7. Retirar e desprezar a amostra vencida de 72h; 

 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 28 mai. 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 171 de 4 de setembro de 2006. 
Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. . Brasília, DF, 2006. 
Disponível em: http://www.redeblh.fiocruz.br/media/rdc_171.pdf 

Acesso em: 10 mai. 2016. 
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Higienização de instalações – interruptores e luminárias 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 012/Nutri 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES – INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada de interruptores e luminárias. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

 Limpeza: esponja ou pano, água, detergente, luva 

Desinfecção: solução sanitizante 

Tarefas Criticas/Especiais 

Uso  de  EPIs, seguimento da RDC 63 

Não permitir que a água entre em contato com a parte elétrica                                                                

Sequência do Procedimento 

 

 1. Esfregar com esponja ou pano umedecido com água e detergente 

 2. Remover o detergente com pano umedecido com água 

 3. Passar pano umedecido com produto específico de sanitização e deixar secar naturalmente 

 4. Realizar o procedimento semanalmente 
Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE (Check List). 
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Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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Higienização de ambientes – paredes, teto, portas e maçanetas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 013/Nutri 

 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES – PAREDES, TETO, PORTAS E MAÇANETAS 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada das instalações para evitar os riscos de 
contaminação nas diversas etapas de manipulação de alimentos. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

  

Luva, esponja ou esfregão e pano, detergente, solução sanitizante e escada 

 

Tarefas Criticas/Especiais 

Uso  de  EPIs, seguimento da RDC 63 

Não permitir que a água entre em contato com a parte elétrica                                                                

Sequência do Procedimento 

 

 1. Desligar e tampar todas as tomadas da área a ser limpa 

 2. Colocar escada para alcançar toda a altura da parede e teto se necessário 

 3. Umedecer o material a ser usado com água e solução detergente 
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 4.  Limpar com esponja, esfregão ou pano com rodo em movimentos de cima para baixo ou de 
dentro para fora (sentido unidirecional no caso do teto) 

5. Enxaguar com pano umedecido com água (Utilizar água da torneira do vestiário apertar a 
torneira com cotovelo) 

6. Passar pano umedecido com solução sanitizante e deixar secar naturalmente 

7. REALIZAR O PROCEDIMENTO SEMANALMENTE. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE/ Lactário (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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Higienização de ambientes – pisos e rodapés 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 014/Nutri 

 

Procedimento 

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES – PISOS E RODAPÉS 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higienização de piso e rodapés para evitar os riscos de 
contaminação cruzada com áreas, equipamentos e utensílios higienizados, além de garantir o 
controle preventivo de pragas. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

  

Luva, rodo, pano, balde, detergente, solução sanitizante. 

 

Tarefas Criticas/Especiais 

Uso  de  EPIs, seguimento da RDC 63 

Não permitir que a água entre em contato com a parte elétrica                                                                

Sequência do Procedimento 

 1. Iniciar a limpeza pelos cantos e do fundo para a porta de entrada 

 2. Recolher os resíduos se houver 

 3. Lavar com detergente 

 4. Esfregar com rodo e pano 
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 5. Retirar o excesso de água com a pá 

 6. Enxaguar com pano umedecido com água 

 7. Passar pano umedecido com solução sanitizante 

 8. Deixar secar naturalmente 

 9. REALIZAR O PROCEDIMENTO SEMANALMENTE 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE/ Lactário (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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Higienização de ambientes – janelas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 015/Nutri 

 

Procedimento 

Higienização de ambientes – janelas 

Objetivo 

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada de janelas. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

  

Luva, esfregão ou pano com rodo, balde, detergente, solução sanitizante e escada. 

 

Tarefas Criticas/Especiais 

Uso  de  EPIs, seguimento da RDC 63 

Não permitir que a água entre em contato com a parte elétrica                                                                

Sequência do Procedimento 

1. Umedecer o material a ser usado com água e detergente 

2.  Limpar com esfregão ou pano com rodo 

3.  Enxaguar com pano umedecido com água 

4. Passar pano umedecido com solução sanitizante 

5. REALIZAR O PROCEDIMENTO SEMANALMENTE 

Indicadores 
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Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE/ Lactário (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 017/Nutri 
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Paramentação do funcionário da limpeza 

Procedimento 

PARAMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA 

Objetivo 

Estabelecer procedimentos adequados de paramentação dos funcionários da limpeza. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Unidade de Dietas Enterais – UDE e Lactário Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

  

 touca, capote, bota, máscara, sabonete líquido neutro e inodoro; Álcool a 70% , 

 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não circular no hospital  ou na cozinha com a roupa privativa da UDE                                                         

Sequência do Procedimento 

1.Retirar adornos (brinco, colar, anéis, relógio, etc.) 

2. Colocar touca descartável e bota antes de entrar na UDE 

3 Higienizar as mãos e antebraços 

4 Colocar o capote 

5 Aplicar álcool a 70% nas mãos 

6 Colocar as luvas de borracha. Ao colocar as luvas o funcionário não deve abrir as portas (não 
tocar a maçaneta com as luvas) 

7.REALIZAR O PROCEDIMENTO SEMPRE QUE FOR ENTRAR NA UDE. 

 

Indicadores 
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Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE/ Lactário (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf
> 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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Higienização de botas, luvas, rodo e baldes 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Versão  nº 02 Copia Controlada 

NUTRIÇÃO Data: 03/2019  POP nº 018/Nutri 

 

Procedimento 

 

Higienização de botas, luvas, rodo e baldes 

 

Objetivo 

Estabelecer procedimentos adequados de higiene da bota, luva, rodo e baldes a fim de evitar 
os riscos de contaminação cruzada na unidade de dietas enterais. 

Local de Execução Responsável pela Execução 

Área de higienização de material e equipamento Auxiliar de serviços gerais 

Materiais Necessários 

  

 Detergente, água, esponja, pano, solução de hipoclorito. 

 

Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica                                                                                                                                                             

Sequência do Procedimento 

1. Passar pano umedecido em solução de hipoclorito em toda extensão do rodo e pá. 

 2. Lavar a luva e bota com esponja umedecida em água e sabão neutro, enxaguar com água, 
retirar o excesso de água, passar hipoclorito e deixar secar naturalmente. 
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3. Esvaziar os baldes, esfregar com esponja umedecida com água e sabão neutro, enxaguar, 
passar pano umedecido em solução de hipoclorito, empilhar os baldes, envolver com um saco 
plástico e armazenar embaixo da pia. 

4. REALIZAR O PROCEDIMENTO DIARIAMENTE. 

Indicadores 

Indicadores de Qualidade de Pós Procedimentos na UDE/ Lactário (Check List). 

Registros 

Check List Unidade de Dietas Enterais e Lactário  - Manipulação. 

Referências 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000. 
Regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RDC%2063%20NUTRICa%20ENTERAL.pdf 

Acesso em: 20 mai. 2016. 
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3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA –  

GRUPO D) QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM GOIÁS E/OU OUTRA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO POR DE 01 A 04 ANOS E 11 MESES  
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ESTRUTURA DA DIREÇÃO: 

APRESENTAÇÃO DE ORGANOGRAMA COM DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DE CADA MEMBRO 

DO CORPO DIRETIVO. 

a) Organograma Geral 

 

SU
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A 
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SUPERINTERDÊNCIA 
JURÍDICA

SUPERINTENDÊNCIA DE 
QUALIDADE

COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

OUVIDORIA

QUALIDADE

NÚCLEO DE PESSQUISA

EQUIPE 
MULTIDICIPLINAR

SUPERINTENDENCIA DE 
OPERAÇÕES

SESMT

APOIO CORPORATIVO

CCIH
SUPERINTERDÊNCIA 

FINANCEIRA

SUPERINTERDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

SUPERINTERDÊNCIA 
TÉCNICA

SUPERVISÃO 
ASSISTENCIAL

GESTÃO DE LEITOS SAME

HIGIENIZAÇÃO

SUPORTE

HOTELARIA

FARMÁCIA CLÍNICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CIPA-CME

PRONTO SOCORRO

TRANSPORTE

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL

FISIOTERAPIA

PSICOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

NUTRIÇÃO

SUPERINTERDÊNCIA 
CLÍNICA
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COMPETÊNCIAS E PERFIL DO CORPO DIRETIVO: 

À Superintendencia Geral Hospital compete: 

- Coordenar o desenvolvimento dos planos traçados para as atividades médicas, técnicas, 

administrativas e financeiras do Hospital; 

- Zelar pela observância princípios éticos profissionais das atividades desenvolvidas sob sua 

orientação; 

- Constituir Comissões Permanentes e Transitórias para estudo de problemas médicos, técnicos 

e administrativos; 

- Coordenar a elaboração do orçamento anual de despesas e receitas, e investimentos no 

Hospital, bem como controlar a execução do orçamento aprovado; 

- Autorizar ou prestar informações ao Poder Judiciário, dentro dos preceitos estabelecidos pelos 

Códigos de Ética; 

- Elaborar programas de conferências e cursos, visando o aperfeiçoamento técnico-científico das 

atividades médicas, técnicas e administrativas; 

- Firmar contratos e convênios com prestadores de serviços quando necessário; 

- Desenvolver programas de esclarecimento ao público sobre as funções do Hospital e de 

orientação dos funcionários/servidores em suas relações com o público; 

- Difundir as atividades médico-científicas do Hospital, e; 

- Apresentar mensalmente a Secretária Estadual de Saúde os relatórios sobre o desenvolvimento 

das atividades médicas, técnicas e administrativas do hospital – RIH, conforme determinado em 

contrato de prestação de serviços. 

Às Superintendencia Técnica e Superintendencia Assistencial compete: 

- Desenvolver o planejamento das atividades de assistência médica e técnicas da Organização; 

- Coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades integrantes; 

- Analisar sob o ponto de vista técnico e científico todas as propostas para execução de serviços 

por terceiros, em regime de contrato ou convênio; 

- Zelar pela observância do Regimento Interno e Responsabilidades dos funcionários da 

Instituição; 
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- Estabelecer normas de controle e avaliação da utilização dos recursos financeiros, humanos e 

operacionais/produção na execução das atividades das Unidades integrantes; 

- Desenvolver e implantar novas técnicas de gestão dos serviços; 

- Gerenciar o corpo de funcionários das Unidades integrantes, garantindo satisfação no trabalho 

através de educação continuada, melhoria do ambiente de trabalho e alcance das metas de 

produtividade; 

- Elaborar relatórios gerenciais para a Direção Geral e para os Conselhos da Instituição. 

À Superintendencia Administrativo/Financeira compete: 

- Desenvolver o planejamento das atividades administrativas, financeiras e de operações do 

Hospital; 

- Coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades integrantes; 

- Analisar sob o ponto de vista administrativo e financeiro todas as propostas para execução de 

serviços por terceiros, em regime de contrato ou convênio; 

- Zelar pela observância do Regimento da unidade e Responsabilidades dos funcionários da 

Instituição; 

- Estabelecer normas de controle e avaliação da utilização dos recursos financeiros, humanos e 

operacionais/produção na execução das atividades da Instituição; 

- Desenvolver e implantar novas técnicas de gestão dos serviços; 

- Intermediar todas as atividades de compra com a Direção Geral do Hospital; 

- Gerenciar o corpo de funcionários da Instituição, garantindo satisfação no trabalho através de 

educação continuada, melhoria do ambiente de trabalho e alcance das metas de produtividade; 

- Elaborar relatórios gerenciais para a Direção Geral. 

À Gerência Operacionalde Enfermagem compete: 

a) Promover a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade; 

b) Assistir ao paciente integralmente, atendendo-o em suas dimensões biológica, psicológica e 

emocional, objetivando a sua mais breve recuperação e sua reintegração social; 

c) Promover continuamente a excelência da qualidade assistencial, estimulando a equipe ao 

constante desenvolvimento técnico-científico, oferecendo condições que viabilizem o 
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crescimento integral de seu potencial, idade, pessoal e profissional; 

d) Propiciar ambiente harmonioso e produtivo que estimule o desenvolvimento do trabalho 

interativo em equipe, garantindo a harmonia de objetivos e metas e o comprometimento de 

todos na condução do sucesso; 

e) Realizar e colaborar com os estudos e pesquisas desenvolvidas por profissionais desta e de 

outras áreas, disponibilizando contribuições, conhecimentos e auxiliando-os em suas 

necessidades; 

f) Prestar colaboração e atender sempre que necessário às solicitações dos serviços públicos ou 

privados de assistência à saúde; 

g) Colaborar com as instituições educacionais na área de Enfermagem e outras congêneres na 

formação de profissionais, viabilizando acesso ao desenvolvimento de estágio em campo de 

trabalho, firmando compromisso perante a comunidade, em atendimento ao seu papel quanto 

à responsabilidade social e cidadania; 

h) Participar através de setor de competência do processo seletivo de profissional para a Equipe 

de Enfermagem, através de planejamento e ações conjuntas com departamento responsável 

pelo recrutamento e seleção de pessoal; 

i) Colaborar continuamente com os Sistemas de Gestão vigentes e demais serviços para a 

melhoria na aplicação de métodos, práticas, otimização dos desempenhos técnicos, 

administrativos e no alcance de melhores resultados; 

j) Manter o trabalho norteado pelos preceitos e orientações contidas no código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEN). 
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COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DO CORPO DIRETIVO 

 Da Superintendência Geral 

Compete à Superintendência definir número de médicos enfermeiros e especialistas 

atendendo necessidade do serviço na unidade Hospitalar e melhor eficácia dos funcionários 

e necessidades do ambiente. 

Planejar Manutenção proativa dos Equipamentos Médicos, bem como o planejamento de 

manutenção predial da unidade hospitalar; Coordenar as ações no estoque de 

medicamentos, almoxarifado e limpeza; Direcionamento do destino de resíduos 

hospitalares; Controlar as ações de segurança e bem-estar dos pacientes; Planejamentos 

estratégicos e analise de crises; Gerir as organizações estruturais e funcionais da unidade; 

Constituir a correta  comunicação da unidade externa e interna; Controle de custos e gastos 

da unidade nos processos e procedimentos de trabalho; Acompanhar ouvidoria e propor 

acolhimento de críticas e reclamações de fluxos por pacientes; Acompanhar o fluxo de 

processos necessidades para ações de recomendações hospitalar. 

Entre as Competências da Superintendência Geral estão:  

 Visão estratégicas 

 Habilidade analítica  

 Criatividade e comunicação  

 Capacidade de liderar 

 Gestão de pessoas  

 Conhecimento técnico e Administrativo 

 Comprometimento Social  

 

 Superintendência Jurídica  

A Superintendência jurídica tem o objetivo de alinhar os objetivos e operações com os 

dispositivos legais preestabelecidos, de forma que a organização siga a lei, permitindo o 

desenvolvimento pleno. Atuando também no desenvolvimento do plano estratégico, 

assumindo papel de gestor executivo e deter conhecimentos sobre controle e gestão de 

recursos e como se dá, de fato, o funcionamento das operações com uma visão ampliada e 

global sobre tudo o que acontece naquele ambiente, reconhecendo os erros, falhas e 
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necessidades. Análise, além da parte jurídica  a existência de leis que proíbam determinada 

conduta, a questão financeira, a viabilidade técnica, os benefícios e os possíveis danos. 

Planejamento fiscal junto à superintendência geral. 

Atribuição da Superintendência Jurídica: 

 Ajuizar ações judiciais defendendo os direitos da empresa; 

 Propor meios de conciliação e acordo em demandas; 

 Defender a empresa quando esta figurar como ré em processos judiciais; 

 Interpor recursos direcionados aos Tribunais competentes; 

 Defender a empresa em processos de caráter administrativo; 

 Representar a empresa diante de órgãos da administração; 

 Acompanhar o desenrolar dos processos judiciais e administrativos que sejam de 

interesse da empresa; 

 Fiscalizar as atividades da empresa, como jornada de trabalho, concessão de horas 

extras, férias etc. 

 Elaborar e analisar contratos e suas devidas cláusulas; 

 Estudar e emitir pareceres; 

 Realizar consultoria e assessoria sobre determinadas questões; 

 Analisar a viabilidade da contratação de novos negócios empresariais; 

 Trabalhar para que a lei seja cumprida; 

 Realizar auditorias internas acerca dos procedimentos adotados em outros setores; 

 Evitar processos judiciais, atuando de maneira preventiva; 

 Monitoramento das atividades na unidade, cumprimento dos contratos celebrados, 

salários e benefícios dos colaboradores e etc. 

 Gestão de Contratos. 

  

 

 Superintendência Técnica  

Compete à superintendência Técnica pelo zelo no cumprimento das disposições legais e 

regulamento em vigor, constituir condições dignas de trabalho e dos meios indispensáveis 

e política médica, constituir os meios indispensáveis a política médica 
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Assessorar o plano de funcionamento das comissões de éticas médicas. 

Organizar a escala de plantonista, cobrir lacunas durante as 24 horas de funcionamento da 

instituição.  

Assessorar a comissões dos usuários e pacientes.  

 

 Superintendência Clínica  

Compete a superintendência Clínica a Direção e coordenação do corpo clínico, a 

Supervisão de execução das atividades de assistência médica, zelo pelo cumprimento 

do regulamento Interno do corpo clínico da unidade.  

Supervisionar a efetiva realização do ato médico, de complexidade dos recursos 

disponíveis constantes na unidade e de sua equipe profissional médica e assistência 

disponíveis aos pacientes usuários do sistema de saúde.  

Recepcionar e assessorar estatutários médicos, condições de exercer suas atividades e 

resultando meio de aprendizagem, com responsabilidade de exercício da sua supervisão 

e dirigir assembleias do corpo clínico.  

Assegurar que todo paciente sob regime de humanização seja atendido por médico 

assistencial. 

Organizar prontuários de pacientes. 

  

  Superintendência Financeira  

Compete a superintendência financeira: Planejar, analisar e acompanhar a execução 

orçamentaria de custos e estudos econômicos e financeiros da unidade, Gerir a análise 

contábil, financeira e fiscal, realizar avaliação e apuração das contas. Acompanhar 

obrigações Fiscais, Contábeis, Trabalhistas e previdenciárias. Manter bom 

relacionamento com bancos e instituições financeiras. Dar suporte a superintendência 

na área de negócios. Manter informado o departamento jurídico da saúde financeira da 

unidade.  Supervisionar as funções administrativas e financeiras Planejar, organizar , 

dirigir e controlar as atividades  financeiras da unidade, Gerenciar atividades de 

planejamento  da gestão financeira, Realizar o gerenciamento completo da áreas 
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administrativas e financeiros da unidade, Acompanha recebimentos e pagamentos 

efetuados, analisa fluxo de caixa e elabora projeções de faturamento, a fim de identificar 

melhorias no desempenho econômico-financeiro da empresa.  

 Contabilidade: estudar o patrimônio da unidade, seus fenômenos e 

variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando 

os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando 

suas consequências na dinâmica financeira 

 

 Financeiro: Administração financeira trata dos assuntos relacionados à 

administração das finanças da unidade. Corresponde ao conjunto 

de recursos disponíveis circulantes em espécie que serão usados em 

transações e negócios com transferência e circulação de dinheiro. Sendo que 

há necessidade de se analisar a fim de se ter exposto a real situação 

econômica dos fundos da empresa, com relação aos seus bens e direitos 

garantidos. 

 

 Custos: O controle e gestão estratégica de custos para a rentabilidade, 

qualidade e avaliação econômico-financeira. 

 

 Faturamento: parte da rotina financeira da entidade, servindo para 

administrar melhor os resultados 

 

 Departamento Pessoal: Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 

Pessoas ou Administração de Recursos Humanos devendo aplicar um 

conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no 

gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, com o 

objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a 

satisfação e a realização das pessoas envolvidas. A Gestão de Recursos 

Humanos é estratégica. Sua missão é fazer com que a unidade e o 

colaborador alcancem os seus objetivos e mantenham uma relação 
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trabalhista vantajosa em prol da organização. Em atenção ao Regulamento 

de Contratação de Pessoal do Instituto CEM. 

 

 Superintendência Administrativa  

Compete a superintendência Administrativa: Organizar, planejar e orientar o uso dos 

recursos financeiros, fiscais, tecnológicos e humanos da unidade buscando soluções 

para todo tipo de problemas administrativos da unidade.  

Criar métodos, planejar atividades, organizar funcionamento dos vários setores da 

unidade, calcular despesas e garante a circulação de informações e orientações, 

secretariar as demais superintendências. 

Compete ainda: Planejar, organizar o controle de atividades da unidade, Traçar 

estratégias e métodos de trabalho nas varias áreas, definir onde investir para boa saúde 

financeira e produtividade da unidade.  

Relacionar-se com todas as áreas assistenciais, técnicas, organização de métodos, 

recursos humanos e administração da unidade. 

 Almoxarifado: O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e 

preservação do material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as 

necessidades operacionais dos setores integrantes da estrutura organizacional. Sendo 

assim, o Almoxarifado tem como suas principais funções: 

 

 Receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o 

documento de compra (Nota de Empenho e Nota Fiscal) ou equivalentes;  

 Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque;  

 Registrar em sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos; 

 Encaminhar ao Departamento de Contabilidade e Finanças as notas fiscais para 

pagamento; 

 Elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para previsão 

das compras;  

 Elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios solicitados;  

 Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados;  
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 Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados;  

 Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas 

dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente; 

 Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente; 

 Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o 

fornecimento de material de consumo;  

 Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados; 

 Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de 

reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição. 

 

 Compras: Responsável por obter todo o material necessário para que a unidade mantenha 

seus processos funcionando. Dentre as atribuições deste departamento estão a realização 

das cotações e ordens de compra, as negociações com os fornecedores, o recebimento e a 

comparação de propostas, entre outras. Sendo assim, é fundamental que a área seja 

composta por profissionais qualificados, que estejam alinhados com a visão da estratégia. 

Trata-se do setor que age em nome das atividades requisitantes, sendo que a sua principal 

atribuição é comprar o material certo, com o preço certo, na hora e na quantidade certas, 

da fonte certa, em atenção ao regulamento de compras do Instituto CEM. Atendendo aos 

princípios administrativos. 

 

 Farmácia: departamento responsável pela dispensação de medicamentos da unidade  

 

 Departamento de Tecnologia da Informação: responsável por planejar, coordenar, 

executar e avaliar projetos e atividades relacionados a investimento, desenvolvimento, 

manutenção e segurança em tecnologia da informação, onde suas principais 

competências são: 

 

 Atuar no planejamento estratégico e operacional, com vistas a subsidiar a 

definição das prioridades de gestão de tecnologia da informação;  

 Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de informação 

institucionais, bem como sua manutenção;  



 

 

   845 

 Gerenciar os recursos de tecnologia da informação;  

 Propor políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação;  

 Responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança da 

informação;  

 Supervisionar a implementação das políticas na área de tecnologia da 

informação;  

 Zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e sistemas de informática; 

 Contratar serviços de infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TI) no âmbito 

da instituição e gerenciar a qualidade desses serviços;  

 Efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos elementos de infra-

estrutura necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TI;  

 Identificar, implementar e administrar soluções de infra-estrutura de TI para o 

desenvolvimento do Instituto;  

 Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, 

sistemas operacionais e outros softwares básicos necessários ao funcionamento 

de serviços e soluções de TI;  

 Manter atualizadas as versões de todos os softwares e de componentes dos 

serviços e soluções de TI, bem como gerenciar as respectivas licenças de uso e 

outros mecanismos que assegurem a recuperação da instalação dos 

equipamentos centrais da rede e dos respectivos serviços;  

 Promover o suporte e o atendimento adequados aos usuários de TI;  

 Promover, orientar e acompanhar, no que se refere à TI, a implementação da 

Política Corporativa de Segurança da Informação;  

 Prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, 

homologação, treinamento e uso de serviços e soluções de TI;  

 

 Manutenção: departamento responsável pela manutenção preventiva dos 

equipamentos hospitalares e predial. 

 

 Contratos: departamento responsável pela realização dos contratos junto aos 

parceiros privados, prestadores de serviços e fornecedores, realizando a controladoria 
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dos documentos necessários para comprovar a habilitação fiscal e trabalhista do 

contratado, obrigatórios para a realização dos contratos e prosseguimento no processo 

de pagamentos.     

 

 Comunicações Institucionais: trata-se da Comunicação que implica conhecer a unidade e 

comunicar o histórico, visão, missões, valores, filosofia e políticas. Pode-se considerá-la 

como um meio de estruturar a comunicação externa e interna da Instituição através de 

planejamentos, implementações, gerenciamentos e uso de tecnologias. Implantar leis de 

comunicação, tendo como principais funções definir os objetivos de comunicação da 

Instituição, interagir com o usuário interno e externo (e avaliar os resultados dessa 

interação) e criar projetos utilizando diversas mídias existentes. 

 

 Ouvidoria: A ouvidoria hospitalar exerce um papel relevante dentro da organização, 

proporcionando melhorias em serviços ao usuário, de acordo com as necessidades dos 

usuários. Além de atuar como parceira da administração hospitalar, possibilitando construir 

ações mais estratégicas, auxiliar em ações internas e externas da instituição e ser um elo 

de confiança com o usuário do hospital. Importante plano de divulgação sobre os serviços 

oferecidos pela ouvidoria, constituindo-se em um suporte de incentivo ao cidadão e 

também uma ferramenta interna para aperfeiçoamento técnico. 

 

 Qualidade: O plano de qualidade consiste num conjunto de ações para promover o 

contínuo aprimoramento de todos os serviços realizados pela instituição. A área de 

qualidade monitora sistematicamente os riscos à segurança de pacientes, visitantes e 

colaboradores. Quando é identificado algo que não está de acordo com os padrões de 

excelência estabelecidos, rapidamente são propostas melhorias. Para garantir esse padrão 

elevado, o Instituto CEM adota uma série de processos de melhoria contínua. Trabalha 

para envolver o paciente de forma ativa nas ações relacionadas à prevenção e ao 

tratamento médico. 

 

 Núcleo de Pesquisa: 
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 Equipe Multidisciplinar: 

 

 CCIH: com o objetivo de reduzir os riscos de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS). Os profissionais de saúde que atuam nesses serviços são responsáveis por promover 

ações de prevenção de IRAS, além de monitorar esses agravos e definir medidas de 

controle. Dentre as atribuições da CCIH, destacam-se: busca ativa e vigilância das infecções 

hospitalares entre os pacientes; avaliação e orientação de técnicas relacionadas com 

procedimentos invasivos; controle do uso racional de antimicrobianos; educação 

continuada dos profissionais de saúde em prevenção de infecções; monitoramento e 

controle de surtos; monitoramento dos serviços de limpeza e desinfecção; controle de 

pragas, vetores e qualidade da água; entre outros. 

 

APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE 

COLETIVA DOS MEMBROS DA DIRETORIA E COORDENAÇÕES. 

A TITULAÇÃO será apresentada no Anexo II 

DESCRIÇÃO DO ORGANOGRAMA DO HOSPITAL ATÉ O TERCEIRO NÍVEL: DIRETOR GERAL, DIRETOR 

TÉCNICO (MÉDICO), DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, GERENTE OPERACIONAL 

DEENFERMAGEM E CHEFIAS DE UNIDADE/SERVIÇOS/CLÍNICAS 

 

b) Organograma com Equipe: 
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SUPERINTERDÊNCIA 
GERAL - Raimundo 

Nonato

SUPERINTERDÊNCIA 
JURÍDICA - Sergio 
Magalhães Dias

SUPERINTENDÊNCIA 
DE QUALIDADE - Lidia 

Guimaraes Moraes

COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

OUVIDORIA

NÚCLEO DE 
PESSQUISA - Meire 
Incarnação Ribeiro 

Soares

SUPERINTENDENCIA 
DE OPERAÇÕES

Kim Ir Sen Santos 
Teixeira

SESMT - Junior Cesar 
Guimarães

SCIRAS -Tatiane 
Claudina da Silva

SUPERINTERDÊNCIA 
FINANCEIRA Amadis 

Lotrario

SUPERINTERDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA -
Naassom Carlos de 

Aleida  

SUPERINTERDÊNCIA 
TÉCNICA - Luis 

Henrique Gabriel

SUPERVISÃO 
ASSISTENCIAL -
Roberto Zonta 

AGENCIA 
TRANSFUSIONAL -Dr. 
Luis Henrique Gabriel

SUPORTE

HIGIENIZAÇÃO

GESTÃO DE LEITOS 
SAME

HOTELARIA

CCIRURGICO-CME -
Cristiano de 
Magalhães

FARMÁCIA 
Maríndia Bedin

PRONTO SOCORRO -
Dr. Karoly Gyula 

Oliveira 

TRANSPORTE - Dr. Luis 
Caetano da Silva

EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL

FISIOTERAPIA
Bruno 

PSICOLOGIA - Carla 
Jacques Carlos

FONOAUDIOLOGIA

NUTRIÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lilian Delmônico

Enfermagem -
Mariana Queiroz

SUPERINTERDÊNCIA 
CLÍNICA -Otavio 

Guimaraes
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 AMBULATORIO 

 

 

 

 PRONTO SOCORRO 
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RI
O

CIRURGIA GERAL

GINECOLOGIA/
OBSTETRÍCIA

UROLOGIA

PEDRIATRIA

ORTOPEDIA

ESPECIALIDADES NÃO 
MÉDICAS

ENFERMAGEM

PSICOLOGIA

PR
O

N
TO

 S
O

CO
RR

O

CIRURGIA GERAL

GINECOLOGIA/
OBSTETRÍCIA

UROLOGIA

CLINICA MÉDICA
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 CIRURGIAS ELETIVAS –  

Especialidades atendidas para realização de cirurgias eletivas são: Cirurgia Geral e Ortopedia 

para cirurgias de segundo tempo. 

 

 

 CENTRO CIRURGICO 

 

CI
RU
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ET
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AS

GERAL

GINECOLOGIA/OBSTETRICIA

ORTOPEDIA

CE
N
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 C
IR
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IC
O

GINECOLOGIA/
OBSTETRÍCIA

CIRURGIA GERAL

UROLOGIA

CIRURGIA GERAL
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IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL MÉDICO POR ÁREA DE ATENÇÃO COMPATÍVEL COM 

AS ATIVIDADES PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO 

Relação dos Médicos - PS ADULTO E CLINICA MÉDICA 

Médico Coordenador/Responsável Técnico    
  CRM CPF Horario  Salário  Vinculo 

1 Ilson Cristiano Monteiro  Lara 8730 
821.203.901

-34 

7H00-
19H00 

 R$ 
9.000,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2 Flávio Augusto Carvalho de Castro 
1077

1 
897.396.121

-72 

19H00-
7H00 

 R$ 
9.000,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

Médico Plantonista    
  CRM CPF ESCALA Salário Vinculo 

1 Adria de Almeida Santana 
1939

9 
008.708.471

-63 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2 Adriana Camargo de Oliveira 
1671

8 
023.556.991

-78 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3 Adriana Huida dos Santos 
2314

5 
004.343.892

-00 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4 Adriana Karla de Oliveira 
2086

9 
014.303.801

-01 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5 Adriano Ribeiro Barros 
2129

3 
033.486.651

-08 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

6 
Alaene Cristhynna Caetano de 
Araujo Magi 

1559
0 

004.321.151
-88 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

7 Cynthia Lima de Castro 8721 
397.041.575

-68 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

8 Daniel Graciano Costa 
2381

5 
039.398.881

-33 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

9 Delfino da Costa Machado 
1878

3 
025.226.121

-66 12X36 
 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
0 Diego Ferreira da Costa 

1572
6 

016.476.851
-33 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
1 Diogo Calvão Collus 

1679
8 

020.995.381
-07 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
2 Fabio Araujo Canedo 

2399
5 

037.554.191
-81 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
3 Felipe Abrahão Silva Pereira Primo 

2086
0 

729.715.331
-15 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
4 Flávio Augusto Carvalho de Castro 

1077
1 

897.396.121
-72 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 
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1
5 Frederico Cruvinel Barbosa 

1637
7 

014.565.881
-33 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
6 Gabriel de Souza Silva Miguel 

2291
8 

020.962.491
-47 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
7 Gabriel Fogaça Lopes 

1954
2 

007.132.701
-01 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
8 Gabriel Limongi Crosara 

2100
4 

027.596.681
-00 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
9 Gabriela Freitas Rocha 

1810
2 

032.722.421
-55 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
0 Gabriella de Figueiredo Rodrigues 

2380
5 

021.849.971
-01 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
1 Giovana Alves de Vasconcelos 

2416
4 

800.839.781
-00 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
2 Graciely Fernandes da Silva Lucas 

1111
5 

920.418.761
-15 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
3 Gustavo Henrique Bregagnollo 

2311
8 

375.260.838
-20 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
4 Ilson Cristiano Monteiro  Lara 8730 

821.203.901
-34 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
5 Isabela Profirio de Aquino 

1898
0 

033.720.591
-40 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
6 Jessica de Almeida Gomes 

2218
0 

099.634.616
-38 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
7 Jessika Cordeiro Santana Silva 

2384
2 

037.321.601
-73 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
8 Maiara Sena Coutinho de Moura 

2386
8 

022.242.331
-59 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
9 Marielle Araujo Melo 

1923
8 

032.063.571
-60 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
0 Marina Tomaz Esper 

2146
1 

003.627.261
-24 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
1 

Marlus Aparecido de Souza 
Ferreira 

2028
5 

873.206.901
-44 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
2 Nathan Sadagoro Nishi 

2305
3 

395.717.538
-07 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
3 Nayane Hellen Silva Brito 

1760
3 

024.946.231
-11 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
4 Noêmia da Costa 

1602
3 

004.986.831
-41 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
5 Norrara Amanda Teles Martins 

1976
9 

037.190.461
-76 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
6 Otávio Guimarães Favoreto 

1112
8 

045.804.547
-07 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
7 Paula Jardim Jacomo 

1612
0 

002.661.391
-32 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
8 Paulo Egidio Barbosa Bento 

2002
8 

693.461.191
-87 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
9 Roberta Policena 

2278
3 

037.413.414
-45 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
0 Roberto Agostinho Moreira 

2150
6 

036.035.441
-61 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 
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4
1 Ronan Gustavo Castro Barbosa 

1762
6 

032.815.221
-81 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
2 Ronildo Alves Neto 6592 

439.338.581
-00 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
3 Satyaki Afonso Mavinchandra 

2322
0 

003.718.981
-61 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
4 Savio Arlindo 

2260
3 

027.809.731
-61 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
5 Verônica da Silva Soares 

1936
6 

011.901.111
-52 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
6 

Viviane Batista de Magalhães 
Pereira 

2089
6 

007.000.211
-83 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
7 Waleska Meireles Carneiro 

1698
3 

024.134.071
-38 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
8 Wallace Pinheiro Rodrigues 

2239
5 

039.950.771
-02 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
9 Weber Tobias Costa 

1632
9 

561.005.151
-72 12X36 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

 

Relação dos Médicos - Ginecologia/Obstetrícia 

Médico Plantonista   

    CRM 
ESCAL
A  Salário  Vinculo 

1 
Aline Diniz Linhares Ramos 

1872
8 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2 
Amanda Figueiredo Martins 

2175
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3 
Ana Luiza Fraga Froes Cruz 

1877
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4 
Ana Tamiris Perini 

1947
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5 
Camilla Martins jacintho Quirino 2029

1 
12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

6 
Carolina Brandão Toda 

2042
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

7 
Caroline Ferreira David 

1806
7 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

8 
Christian Pedro Barbosa Rodrigues 

2368
5 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

9 
Danielle Cruz Silva 

1719
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
0 

Diego Fraga Rezende 1832
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
1 

Doris Day Ferreira Correia 
1778
7 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
2 

Eduardo Honorato Rodrigues Alves 
1733
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 
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1
3 

Fabíola Ferreira Rodrigues da Cunha  2035
2 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
4 

Fernanda Paludetto Rodrigues 
1930
2 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
5 

Gabriela Gonçalves Machado 
2199
7 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
6 

Guilherme Bento de Carvalho  
2365
8 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
7 

Guilherme Mochel Negri 
1408
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
8 

Helenara Abadia Ferreira Alexandria 2306
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
9 

Ilana Batista Resende 
1458
5 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
0 

Jessica Alencar Rezende 
1062
0 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
1 

Juliana de Paula Guimarães 2149
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
2 

Juliana Lopes Rodrigues 
1983
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
3 

Juliana Martins Borges 
1892
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
4 

Julianna Barroso Rizzo Mendonça 
1607
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
5 

Karla Almeida Freitas Oliveira 
2059
9 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
6 

Kellen Sebba de Alencar 1100
8 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
7 

Larissa Beatriz Lopes Tito 
1809
0 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
8 

Larissa Chaveiro da Silva  
1877
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
9 

Leandro Augusto Coelho 
1416
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
0 

Leonardo Ribeiro Soares 
1707
6 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
1 

Letícia BernardesMarçal 
1856
8 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
2 

Lidyane Marques de Paula Gomide 
1446
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
3 

Lorena Christina Ribeiro Souto 
1468
5 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
4 

Luciana Craveiro Curado Tavares 1631
5 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
5 

Luiz augusto teixeira batista 
2091
2 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
6 

Marcela Muniz Maia de Menezes 
Fortunato 

1722
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
7 

Marcela Pinheiro Silva 
2051
0 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3
8 

Marcelo Souza Cupertino de Barros 
1528
9 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 
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3
9 

Maria Eduarda Melo Heraclio Cabral de 
Araújo 

1219
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
0 

Mariana Barreto 
1915
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
1 

Mariana Costa Borges 
2016
0 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
2 

Mariana Matias Diniz Brito 
1293
5 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
3 

Maryanne Oliveira Silva  
1981
2 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
4 

Max Aurélio Silva Santos  1895
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
5 

Michel de Lima Quintiliano 
1655
4 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
6 

Nathalia Teixeira Batista 
1777
7 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
7 

Neila Rodrigues do Carmo 1587
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
8 

Polyana Siqueira Santos 
2007
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4
9 

Raquel Carvalho de Moraes 
1479
3 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5
0 

Rayana Azevedo Burgos  
2095
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5
1 

Tatielle Teixeira lemos 
1411
1 

12X3
6 

 R$ 
1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

  



 

 

   857 

Relação dos Médicos - CIRURGIA GERAL 

Médico Coordenador/Responsável Técnico   
  CRM ESCALA  Salário  Vinculo 

1 Jose Onofre de Carvalho Sobrinho 15143 

12X3
6 

 R$ 
19.000,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

Médico Plantonista     

    CRM 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1 Bruna Xavier Rezende 

2307
4 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2 Bruno Campos Coelho 

1707
2 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

3 Carlos Ney de Mesquita Júnior 

2010
5 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4 Cinthia Yoshimura de Brito 

2232
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5 Corina Gomes David 

2075
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

6 Diogo Calvão Collus 

1679
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

7 Eron Barbosa de Queiroz 

1803
7 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

8 Fernando Ferreira Rios 

2013
1 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

9 Fernando Magalhães e Silva 

1975
1 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
0 Gustavo Carneiro de Rezende 

2187
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
1 Janduy Gil de Sousa Silva 

2049
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
2 José Oscar Ferreira de Miranda 

1801
5 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
3 Kamylla Rodrigues Rocha 

2010
9 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
4 Leandro Campos Dona 

2037
1 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
5 Mateus da Silva Cândido 

1930
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
6 Patrick Correia de Souza Araújo 

2017
7 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
7 Pedro Ducatti de Oliveira e Silva 

2159
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
8 Ricardo Duarte Marciano 

1975
2 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

1
9 Rogerio Menezes da Silva 

1872
1 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
0 

Sandro Batista de Andrade 
Júnior 

2032
0 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 
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2
1 Saulo Motta de Souza 

2180
5 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
2 Thiago de Souza Tello 

2123
7 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
3 Tuanny Roberta Beloti 

1446
5 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
4 Victor Hugo Oliveira Ponciano 

1968
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
5 Wagner Galvão Kono 

1708
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2
6 Weniskley Mendes de Castro 

1441
0 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

 

Relação dos Médicos - UROLOGIA 

Médico Plantonista   
    CRM ESCALA  Salário  Vinculo 

1 Andre Luiz Mendes Nogueira 

1468
8 

12X3
6 

 R$ 
19.000,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

2 Elísio Gonzaga Garcia 
1802
1       

3 Guilherme Antonio Rocha David 

1630
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

4 João Gabriel Piccirilli Madeira 

1708
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

5 Luis Fernando Bastos Ribeiro 

2190
8 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

6 Marcel Cabral Cognette 

1845
0 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

7 Pedro Henrique Lemos Moreira 

2057
3 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

8 
Thiago Henrique Pimenta 
Machado 

1775
6 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

9 Victor Rassi Gedda 

1952
0 

12X3
6  R$   1.200,00  

CONTRATAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 

 

Relação dos Médicos - ORTOPEDIA 

Médico Plantonista     
    CRM ESCALA  Salário  Vinculo 

1 Alexandre Costa Albino 17774 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
2 Bruno Paiva Pereira 18034 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
3 Clarissa Lengler Cardoso Cury 24429 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
4 Danillo Gomes Leite 18713 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
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5 Eduardo Damaceno Chaibe 18032 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
6 Gabriel Terra de Souza 18501 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
7 José Augusto de Souza Neto 18946 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
8 Leilane Passoni Marçal 17107 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
9 Luiz Manoel da Costa Neto 18512 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 

10 Marcelo Marques Teixeira 17867 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
11 Maurício Pessoa de Morais Filho 20119 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
12 Murilo Caetano Noleto 20310 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
13 Mário Henrique Miguel da Silva 17767 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 
14 Rafael Costa Nerys 20246 12X36  R$   1.200,00  CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA 

 

 

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS OPERACIONAIS PARA OS 

SERVIÇOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NA MEDICINA COMO NAS EMERGÊNCIAS E UNIDADES 

DETERAPIA INTENSIVA DE ADULTO. 

Apresentação dos Protocolos  estão no Anexo II 

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS OPERACIONAIS PARA OS 

AMBULATÓRIOS E ENFERMARIAS, DESTAQUES PARA OS PLANTÕES E SOBREAVISOS. 

Apresentação dos Protocolos  estão no Anexo II 

APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE METAS PARA A ÁREA MÉDICA OBSERVADOS EM ESPECIAL AS 

CONSULTAS EM AMBULATÓRIO, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E DE TERAPIA INTENSIVA. 

RESUMO DA PROPOSTA DE MANEJO DA EQUIPE MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL – HUTRIN 

ANO 01 – 12 MESES 

TABELA DE METAS PARA OS 12 PRIMEIROS MESES DE ACORDO COM O EDITAL 

ANO 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
jun/
19 

jul/
19 

ago/
19 

set/
19 

out/
19 

nov/
19 

dez/
19 

jan/
20 

fev/
20 

mar/
20 

abr/
20 

mai/
20   

Internações (+/- 10%)                         
TOT
AL 

Clínica Médica 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228 

Clínica Cirúrgica 258 258 258 362 362 362 517 517 517 517 517 517 
496
2 
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Clínica Obstétrica 163 163 163 230 230 230 327 327 327 327 327 327 
314
1 

              

Cirurgias                         
TOT
AL 

Eletivas (Geral e Ortop) 365 365 365 511 511 511 730 730 730 730 730 730 
700
8 

              

Ambulatório (+/- 10%)                         
TOT
AL 

Consulta Médica (Cirur, 
GO, Ped, Uro) 730 730 730 

102
2 

102
2 1022 

146
0 

146
0 

146
0 1460 

146
0 1460 

140
16 

Consulta Não Médica (Enf, 
Psico) 422 422 422 590 590 590 844 844 844 844 844 844 

810
0 

Proc Cirúrgicos 132 132 132 185 185 185 264 264 264 264 264 264 
253
5 

              

Urg/Emer Especializada                         
TOT
AL 

Consultas (Geral, GO, URO 
+ Clínico) 

300
0 

300
0 3000 

300
0 

300
0 3000 

300
0 

300
0 

300
0 3000 

300
0 3000 

360
00 

 

TABELA DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA O ANO 1 (12 PRIMEIROS MESES) 
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URGÊNCIA /EMERGÊNCIA ESPECIALIZADA 

1. O edital define a necessidade constante de 3000 atendimentos de urgências e 
emergências em pronto socorro regulados ou de demanda esporádica de porta aberta. 
Seria aproximadamente 50% do que o HUTRIN realiza atualmente como PS clínico sem 
regulação.  

2. Obrigatório a presença de 4 especialidades (Cirurgia Geral, GO, Uro e Clínica) e como o 
pronto socorro será de ginecologia/obstetrícia é obrigatório um plantonista de pediatria 
para realização do atendimento de sala de parto.   

3. A necessidade de internação para clínica médica só é definida como 19 saídas/mês no 
primeiro ano e ausente nos próximos anos. 

4. A tendência é ao final do primeiro ano abolir o atendimento e internação de pacientes 
clínicos (demanda de clínica médica geral) e manter somente pacientes de 
especialidades. 

 

5. 3 primeiros meses: 
a. 2 médicos clínicos, 1 médico cirurgião geral presencial e mais 1 médico cirurgião 

geral de sobreaviso, 1 médico urologista de sobreaviso, 1 médico 
ginecologista/obstetra e 1 pediatra. Os médicos clínicos atenderiam a demanda 
clínica da porta do pronto socorro e o cirurgião plantonista presencial atenderia 
a demanda de todos os casos cirúrgicos independente da classificação. O 
médico obstetra realizaria os atendimentos obstétricos que já acontecem de 

ANO 1 

Urg/Emer 
Especializada (ANO 1) 

Mê
s 1 

Mê
s 2 

Mê
s 3 

Mê
s 4 

Mê
s 5 

Mê
s 6 

Mê
s 7 

Mê
s 8 

Mê
s 9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Clínico Geral 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cirurgia Geral 

1+ 

sob 

1+ 

sob 

1+ 

sob 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Urologia sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob 

Ginecologia/Obstetríc
ia 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pediatria sob sob sob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1, 2 ou 3: Número de profissionais médicos por especialidade para cada 12h de plantão no 
pronto socorro 

Sob: 1 médico de plantão de sobreaviso alcançável a cada 12h. 

 



 

 

   862 

demanda da porta do pronto socorro e o pediatra de sobreaviso caso ocorra 
algum parto.  

b. O plantonista de emergência cirurgião atenderá as emergências cirúrgicas do PS 
(demanda e regulação) e caso necessário a abordagem cirúrgica de emergência 
ele aciona outro médico cirurgião do plantão de sobreaviso (esse médico de 
sobreaviso pode ser a equipe que já estará no hospital realizando cirurgias 
eletivas no período diurno ou um médico cirurgião de sobreaviso de uma escala 
prévia no período noturno). 

c. Ainda devido à ineficiência da regulação e um período muito inicial de transição 
mantem-se um contrato com a equipe de urologia para manter a demanda de 
cirurgias eletivas (de acordo com a meta), ambulatório e a partir do primeiro 
mês o plantão de sobreaviso de urologia na emergência caso o médico cirurgião 
geral não resolva (o que seriam pouquíssimos casos).  

d. Inicia-se uma campanha de divulgação (porta do hospital, entrega de panfletos, 
abordagem pessoal, treinamento da equipe) para a transição de perfil do 
hospital para um centro especializado em obstetrícia e cirurgias sob regulação.  

 

6. Quarto ao décimo segundo mês:  
a. 1 médico clínico, 2 médicos cirurgiões gerais presenciais, 1 médico urologista de 

sobreaviso, 3 médicos ginecologista/obstetra e 1 pediatra. Quando a equipe de 
cirurgia estiver em procedimento de cirurgia (2 médicos plantonistas cirurgiões) 
haverá ainda um médico clínico plantonista presencial para atendimento do 
pronto socorro e intercorrências dos pacientes de internação.  

b. Manutenção da escala de sobreaviso de urologia. Essa escala pode ser, durante 
o período diurno, dos médicos do ambulatório e dos urologistas que estarão 
realizando procedimentos eletivos e, durante o período noturno, de uma escala 
de sobreaviso alcançável.  

 

AMBULATÓRIO 

7. O edital define: 1º ao 3º mês 730 consultas médicas por mês, 4º ao 6º mês 1022 
consultas médicas por mês e a partir do 7º mês 1460 consultas por mês.  

8. Cada especialidade médica (Cirurgia, GO, Pediatria e Urologia) realizará as consultas nos 
3 consultórios disponíveis, nos horários de 7h às 19h de segunda a sexta feira e sábado 
de 08 às 12h. 

9. Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais: 1º ao 3º mês 132 procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais por mês, 4º ao 6º mês 185 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais por 
mês e a partir do 7º mês 264 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais por mês. Esse 
procedimentos serão realizados pelos médicos cirurgiões gerais do ambulatório do 
HUTRIN de segunda a sexta feira de 7h às 19h e sábado de 08h às 13h na sala de 
procedimentos de pequena cirurgia da emergência do HUTRIN. 

10. Cada especialidade não médica (Enfermagem e Psicologia) realizará as consultas nos 3 
consultórios disponíveis, nos horários de 7h às 19h de segunda a sexta feira e sábado de 



 

 

   863 

08 às 12h e atividades coletivas de grupo no auditório do HUTRIN durante a semana de 
segunda a sexta feira. 

CIRURGIAS ELETIVAS 

11. O edital define: 1º ao 3º mês 375 procedimentos cirúrgicos eletivos por mês, 4º ao 6º 
mês 511 procedimentos cirúrgicos por mês e a partir do 7º mês 730 procedimentos 
cirúrgicos por mês.  

12. Cada especialidade médica (Cirurgia e Ortopedia) realizará os procedimentos eletivos 
de acordo com a escala do centro cirúrgico, nos horários de 7h às 0h de segunda a sexta 
feira e sábado de 08 às 17h. 

 

INTERNAÇÕES 

13. O edital define:  
a. Clínica médica: 1º ao 12º mês a manutenção de 19 saídas de internação por 

mês. Essa meta será cumprida com a manutenção de médicos clínicos no pronto 
socorro durante todo o primeiro ano do contrato de gestão. A visita hospitalar 
desses pacientes será realizada pelos médicos clínicos plantonistas do pronto 
socorro do hospital até às 13h de segunda a segunda feira. 

b. Clínica Cirúrgica: 1º ao 3º mês 258 saídas de internação por mês, 4º ao 6º mês 
362 saídas de internação por mês e a partir do 7º mês 517 saídas de internação 
por mês.  A demanda de disponibilidade dos leitos para internação dos 
pacientes cirúrgicos será definida de acordo com o número de procedimentos 
eletivos de cirurgia geral e do número de cirurgias de emergência realizadas no 
HUTRIN e em enfermaria de cirurgia masculina e feminina.  

c. Clínica Obstétrica: 1º ao 3º mês 163 saídas de internação por mês, 4º ao 6º mês 
230 saídas de internação por mês e a partir do 7º mês 327 saídas de internação 
por mês.  A demanda de disponibilidade dos leitos para internação das 
pacientes obstétricas será definida de acordo com o número de procedimentos 
de parto cesariana e naturais eletivos e do número de procedimentos de parto 
cesariana e naturais emergenciais realizadas no HUTRIN em enfermaria 
obstétrica e pediátrica (berçário).  

 

ANO 02 AO 04 – 36 MESES 

TABELA DE METAS PARA OS 36 PRIMEIROS MESES APÓS O PRIMEIRO ANO DE ACORDO COM O 

EDITAL 
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ANOS 2 AO 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 jun jul ago set out nov dez jan fev 
ma
r 

abr mai   

Internações (+/- 10%)                         TOT
AL 

Clínica Cirúrgica 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 620
4 

Clínica Obstétrica 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 
392
4 

              

Cirurgias                         
TOT
AL 

Eletivas (Geral e Ortop) 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 
876
0 

              

Ambulatório (+/- 10%)                         
TOT
AL 

Consulta Médica (Cirur, GO, 
Ped, Uro) 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

146
0 

175
20 

Consulta Não Médica (Enf, 
Psico) 

844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 
101
28 

Proc Cirúrgicos 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 
316
8 

              

Urg/Emer Especializada                         
TOT
AL 

Consultas (Geral, GO, URO + 
Clínico) 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

360
00 
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TABELA DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA O ANO 1 (12 PRIMEIROS MESES) 

ANO 2 ao 4 

Urg/Emer Especializada 
(ANO 2 ao 4) 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Cirurgia Geral 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Urologia sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob 

Ginecologia/Obstetrícia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pediatria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1, 2 ou 3: Número de profissionais médicos por especialidade para cada 12h de plantão no pronto socorro 

Sob: 1 médico de plantão de sobreaviso alcançável a cada 12h. 

 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ESPECIALIZADA 

1. O edital define a necessidade constante de 3000 atendimentos de urgências e 
emergências em pronto socorro regulados ou de demanda esporádica de porta aberta.  

2. Obrigatório a presença de 3 especialidades (Cirurgia Geral, GO e Uro) e como o pronto 
socorro será de ginecologia/obstetrícia é obrigatório um plantonista de pediatria para 
realização do atendimento de sala de parto.   

3. Exclui-se o plantonista de clínica médica pois não há mais a meta de saída de internação 
de clínica médica. 

4. Escala de plantão definitiva a partir do 12º mês: 
a. 2 médicos cirurgiões gerais presencial, 1 médico urologista de sobreaviso, 3 

médicos ginecologista/obstetra e 1 pediatra. Os 2 médicos cirurgiões 
plantonistas presenciais atenderiam a demanda de todos os casos cirúrgicos 
independente da classificação e a realização de todos os procedimentos 
cirúrgicos emergenciais.  

b. Mantem-se a o plantão de sobreaviso de urologia na emergência caso o médico 
cirurgião geral não resolva (o que seriam pouquíssimos casos).  

AMBULATÓRIO 

14. O edital define: 1460 consultas por mês.  
15. Cada especialidade médica (Cirurgia, GO, Pediatria e Urologia) realizará as consultas nos 

3 consultórios disponíveis, nos horários de 7h às 19h de segunda a sexta feira e sábado 
de 08 às 12h. 
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16. Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais: 264 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais 
por mês. Esses procedimentos serão realizados pelos médicos cirurgiões gerais do 
ambulatório do HUTRIN de segunda a sexta feira de 7h às 19h e sábado de 08h às 13h 
na sala de procedimentos de pequena cirurgia da emergência do HUTRIN. 

17. Cada especialidade não médica (Enfermagem e Psicologia) realizará as consultas nos 3 
consultórios disponíveis, nos horários de 7h às 19h de segunda a sexta feira e sábado de 
08 às 12h e atividades coletivas de grupo no auditório do HUTRIN durante a semana de 
segunda a sexta feira. 

CIRURGIAS ELETIVAS 

18. O edital define: 730 procedimentos cirúrgicos por mês.  
19. Cada especialidade médica (Cirurgia e Ortopedia) realizará os procedimentos eletivos 

de acordo com a escala do centro cirúrgico, nos horários de 7h às 0h de segunda a sexta 
feira e sábado de 08 às 17h. 

 

INTERNAÇÕES 

20. O edital define:  
d. Clínica Cirúrgica: 517 saídas de internação por mês.  A demanda de 

disponibilidade dos leitos para internação dos pacientes cirúrgicos será definida 
de acordo com o número de procedimentos eletivos de cirurgia geral e do 
número de cirurgias de emergência realizadas no HUTRIN e em enfermaria de 
cirurgia masculina e feminina.  

e. Clínica Obstétrica: 327 saídas de internação por mês.  A demanda de 
disponibilidade dos leitos para internação das pacientes obstétricas será 
definida de acordo com o número de procedimentos de parto cesariana e 
naturais eletivos e do número de procedimentos de parto cesariana e naturais 
emergenciais realizadas no HUTRIN em enfermaria obstétrica e pediátrica 
(berçário).  

 

APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO POR ÁREA DE ATIVIDADE PROFISSIONAL, 

COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO, CONSTANDO FORMA DE 

VÍNCULO,HORÁRIO E SALÁRIO. 

 

Os profissionais Administrativos perfazem 40 horas semanais, Psicologo, Assistente Social, 

Fisioterapeuta eNutricionista fazem 30 horas semansis  e os demais fazem 12 x 36 horas 

semanais. 
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Funcionarios CLT 

ADD DE 
PRODUTIVI
DADE 

ADDN
OT 
20% 

GRATI
FI 
CACO
ES 

PREMI
O DE 
INCENT
IVO 

QUINQU
ENIO 5% 

TAXA DE 
ENFERMA
GEM 

TRIE
NIO 
3% 

Total 
Geral 

ALMOXARIFADO 156,72             
156,7

2 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 156,72             
156,7

2 

MARIA RAILANE SOUZA LIMA 156,72             
156,7

2 

AMBULATORIO     800       86,32 
886,3

2 

ENFERMEIRO (A)     800       86,32 
886,3

2 
JESSICA FABIANE FRAGA DE 

SOUZA MARTINS     800       86,32 
886,3

2 

APOIO ADM 1253,76 
365,0

9 
5594,

16 417,9 92,42   
178,0

2 
7901,

35 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0     0       0 

WESLEY ALMEIDA DOS 
SANTOS 0     0       0 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO II 626,88 
365,0

9 2600 278,6     
134,4

3 4005 
FRANCISCO SIDNEY DE 

SOUZA 156,72   650 69,65     44,81 
921,1

8 
IVALTER JUNIO RODRIGUES 

COSTA 156,72   650 69,65       
876,3

7 
JOEL PRAXEDES DE 

MEDEIROS 156,72 
178,4

6 650 69,65     44,81 
1099,

64 
MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS 156,72 
186,6

3 650 69,65     44,81 
1107,

81 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO III 156,72   
2994,

16   92,42     
3243,

3 
JANNDER ANGELO DE 

MEDEIROS 156,72   
2994,

16   92,42     
3243,

3 

MOTORISTA 470,16 0   139,3     43,59 
653,0

5 

DARCILON JOSE DA COSTA 156,72     69,65       
226,3

7 

JOSE ORNELO ALVES 156,72             
156,7

2 
LUCIANO DIVINO 

GONCALVES 156,72     69,65     43,59 
269,9

6 
OSVALDO LOPES E SILVA 0 0   0     0 0 
WAGNER GOMES DE JESUS 0 0         0 0 

CCIH     0       0 0 
ENFERMEIRO (A)     0       0 0 

SYNARA RODRIGUES SOARES     0       0 0 

CENTRO CIRÚRGICO 313,44   500 139,3   461,45 126,7 
1540,

89 
ENFERMEIRO (A)     500     264,78 86,32 851,1 

KELY CORY DE LIMA     500     264,78 86,32 851,1 
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TECNICO DE ENFERMAGEM 313,44     139,3   196,67 40,38 
689,7

9 

ELAENE MARIA DUARTE 156,72     69,65   99,15   
325,5

2 
LUIZA VIEIRA NUNES DOS 

SANTOS 156,72     69,65   97,52 40,38 
364,2

7 
RITA DE CASSIA CANTARELI 0     0   0 0 0 

CLASSIFICAÇÃO RISCO   
322,9

5         86,32 
409,2

7 

ENFERMEIRO (A)   
322,9

5         86,32 
409,2

7 

JUSCELENA CANDIDA DIAS   
322,9

5         86,32 
409,2

7 
CLÍICA MÉDICA 0 0   0     0 0 

TECNICO DE ENFERMAGEM 0 0   0     0 0 
SUELI ALVES DA SILVA 

MARTINS 0 0   0     0 0 
CLÍICA OBSTÉTRICA 0 0   0     0 0 

TECNICO DE ENFERMAGEM 0 0   0     0 0 
ROSAIR FERREIRA DA SILVA 0 0   0     0 0 

CLÍNICA CIRÚRGICA 470,16 
380,6

5       0 
147,0

4 
997,8

5 
ENFERMEIRO   62,38         25,9 88,28 

LAURECI FIDELES RIBEIRO   62,38         25,9 88,28 
ENFERMEIRO (A)           0 0 0 

VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA           0 0 0 

TECNICO DE ENFERMAGEM 470,16 
318,2

7         
121,1

4 
909,5

7 

ELEIZE ALMEIDA SIPAUBA 156,72 
152,6

2         40,38 
349,7

2 
ELIONEIDE ALVES SILVA 

MARTINS 156,72 
165,6

5         40,38 
362,7

5 
ILDETE CORREA DE AZEVEDO 

MARTINS 156,72           40,38 197,1 
MAURICIA ALVES SOUSA 0           0 0 

CLINICA MEDICA 135,35 
172,2

6   60,15       
367,7

6 

TECNICO DE ENFERMAGEM 135,35 
172,2

6   60,15       
367,7

6 
CLEBIA SOARES DOS SANTOS 

ARAUJO 135,35 
172,2

6   60,15       
367,7

6 

CLÍNICA MÉDICA 1097,04 
701,9

9   278,6     
121,1

4 
2198,

77 

ENFERMEIRO (A)   
253,0

3           
253,0

3 

ANAKENYA CIRILO GONZAGA   
253,0

3           
253,0

3 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1097,04 
448,9

6   278,6     
121,1

4 
1945,

74 

BRENDA ALVES DE LICIO 156,72     69,65       
226,3

7 
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CHIRLLEY NUNES CARVALHO 156,72 
101,6

5         40,38 
298,7

5 

DORALICE MARIA NOBRE 156,72 
185,4

8   69,65     40,38 
452,2

3 
EDRIANA OLIMPIO CARDOSO 

DOS SANTOS 156,72 
161,8

3           
318,5

5 
ELIAS CELESTINO DOS 

SANTOS NETO 156,72     69,65       
226,3

7 

GENI SILVA DE ALMEIDA 156,72     69,65       
226,3

7 
MARIA SONIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA 156,72           40,38 197,1 
SIRLENE CANDIDA 

GONCALVES TEODORO 0 0         0 0 
TEREZINHA PEREIRA 

CARDOSO DA SILVA 0     0     0 0 
WANDERSON DA COSTA 

RAMOS 0             0 

CLÍNÍCA MÉDICA   
299,9

6         86,32 
386,2

8 

ENFERMEIRO   
299,9

6         86,32 
386,2

8 

BRUNO ALVES PEREIRA   
299,9

6         86,32 
386,2

8 

CLÍNICA OBSTÉTRICA 292,55 
189,0

9   0     0 
481,6

4 

TECNICO DE ENFERMAGEM 292,55 
189,0

9   0     0 
481,6

4 
HELCIA DE OLIVEIRA 

MACHADO 156,72 
147,2

4           
303,9

6 
NUBIA CRISTINA AURUNGO 0           0 0 
VALDELUCIA DA COSTA 

MIRANDA 0     0       0 
WITA TATIANA RODRIGUES 

PAIVA DE SOUZA 135,83 41,85           
177,6

8 

CME 360,46     90,55   199,51 92,87 
743,3

9 

TECNICO DE ENFERMAGEM 360,46     90,55   199,51 92,87 
743,3

9 
GISLAINE GOMES DOS 

SANTOS 156,72     69,65   99,8 40,38 
366,5

5 
LUZELINA DAS DORES 

ARAUJO SOUZA 47,02     20,9     12,11 80,03 
MARCIA FERNANDES DA 

SILVA PEREIRA 156,72         99,71 40,38 
296,8

1 
WANESSA ARIANA FERREIRA 

DE SOUSA 0         0 0 0 
CONTROLADORIA 0     0       0 

CONTROLADOR 0     0       0 
YURI LEMES RABELO 0     0       0 

COORDENACAO 156,72   1571       86,32 
1814,

04 
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COORD. DE ENFERMAGEM I 156,72   1571       86,32 
1814,

04 

MARIANA QUEIROZ DA SILVA 156,72   1571       86,32 
1814,

04 

DIRETORIA 156,72   
1151,

7 69,65       
1378,

07 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO III 156,72   
1151,

7 69,65       
1378,

07 

FLAVIA DA COSTA ABRANTES 156,72   
1151,

7 69,65       
1378,

07 
COMPRADOR 0     0       0 

VAGNER BATISTA DE PAULA 0     0       0 

DIRETORIA CENTRAL 156,72     69,65       
226,3

7 

ASSISTENTE DE FARMACIA 156,72     69,65       
226,3

7 

IURY AQUINO BARBOSA 156,72     69,65       
226,3

7 
DIRETORIA TECNICA 0           0 0 

DIRETOR TECNICO 0           0 0 
ROBERTO ZONTA 0           0 0 

FARMACIA 156,72 0 500       
138,7

9 
795,5

1 

FARMACEUTICO (A) 156,72 0 500       
138,7

9 
795,5

1 
LUCINEIA LUIZ ROCHA DOS 

SANTOS 156,72             
156,7

2 

MARINDIA BEDIN     500       
138,7

9 
638,7

9 
THAIS DE CASSIA COSTA 

SARMENTO   0           0 

FARMACIA CENTRAL 783,6 
452,5

2   208,95     39,23 
1484,

3 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   8,78           8,78 

MARCOS WESLEY MARTINS 
DE ANDRADE   8,78           8,78 

ASSISTENTE DE FARMACIA 626,88     208,95     39,23 
875,0

6 

ANDRE VITOR DE OLIVEIRA 156,72     69,65       
226,3

7 
EDILSON LEANDRO BARBOSA 156,72     69,65     39,23 265,6 

ELIETE ROSA DA SILVA FARIA 156,72             
156,7

2 

MARCELA CRISTINA BORGES 156,72     69,65       
226,3

7 

FARMACEUTICO (A) 156,72 
443,7

4           
600,4

6 

LEONARDO JOSE GONÇALVES 156,72 
443,7

4           
600,4

6 
RENATA TORRANO ALVES DE 

CARVALHO 0             0 
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FATURAMENTO 470,16     69,65     36,67 
576,4

8 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 470,16     69,65     36,67 
576,4

8 
CAMILA DE SOUZA 

EURIPEDES 156,72             
156,7

2 
CLAUDIA FRANCISCA DA 

SILVA BRITO 156,72             
156,7

2 
DANUBIA IARA SILVA DA 

COSTA 156,72     69,65     36,67 
263,0

4 

INFORMATICA 156,72   0 69,65       
226,3

7 

TECNICO DE INFORMATICA 156,72   0 69,65       
226,3

7 
DAVID CARLOS DIONISIO DA 

SILVA 156,72     69,65       
226,3

7 
THIAGO GOMES DE QUEIROZ 0   0 0       0 
WELDER MARTINS DE JESUS 0             0 

LABORATORIO 626,88 
903,7

4 500 278,6     
328,4

5 
2637,

67 

AUXILIAR DE LABORATORIO 313,44 
164,1

9   139,3     105 
721,9

3 

LOURRANY CRISTINA ROSA 156,72     69,65     70 
296,3

7 

MAIARA SOUZA RODRIGUES 156,72 
164,1

9   69,65     35 
425,5

6 

BIOMEDICO   
542,2

3 500       
170,2

8 
1212,

51 
DANIELA PEREIRA DA SILVA     500         500 
LADY LAURA DE JESUS 

OLIVEIRA   
250,5

7         85,14 
335,7

1 
LUDMILLA LUIZA DE DEUS 

ALVES   
291,6

6         85,14 376,8 
THALES LEANDRO GOMES 

RIBEIRO             0 0 

TECNICO DE LABORATORIO 313,44 
197,3

2   139,3     53,17 
703,2

3 
HEVELIN RAIMUNDO 

RESENDE 156,72 
197,3

2   69,65     53,17 
476,8

6 

LIDIANE ALVES BATISTA 156,72     69,65       
226,3

7 
PRYSCILLA KARLLA MARTINS 

DE JESUS 0     0       0 

NIR 156,72 
586,8

6         
172,1

2 915,7 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 156,72             
156,7

2 
CRISTINA DE JESUS FERREIRA 

OLIVEIRA 156,72             
156,7

2 

ENFERMEIRO (A)   
586,8

6         
172,1

2 
758,9

8 
ELBIANE DA COSTA 

GUIMARAES             85,8 85,8 
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JAQUELINE APARECIDA PAES 
RANDI   

267,2
2           

267,2
2 

MARIA BEATRIZ MIRANDA   
319,6

4         86,32 
405,9

6 

OUVIDORIA 313,44     69,65     35 
418,0

9 

ATENDENTE 156,72           35 
191,7

2 

LUDMILA PATRICIA ALVES 156,72           35 
191,7

2 
AUX ADMINISTRATIVO - 

APRENDIZ 156,72     69,65       
226,3

7 
LARISSA ALAUANY NEVES 

SILVA 156,72     69,65       
226,3

7 

PGRS 156,72             
156,7

2 

COORDENADOR (A) PGRS 156,72             
156,7

2 

FERNANDA GRATAO LEMES 156,72             
156,7

2 

PRONTO SOCORRO 1285,11 
2253,

6   341,29   0 
219,5

7 
4099,

57 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 156,72     69,65       
226,3

7 

JULIANA ALVES GOMES 156,72     69,65       
226,3

7 
ENFERMEIRO   0         86,32 86,32 

JOAO BRITO PONTES             86,32 86,32 
MURILLO BARCELOS PEIXOTO   0         0 0 

ENFERMEIRO (A)   
264,3

9       0   
264,3

9 
BRUNA COSTA MOURA 

BARBOSA   
264,3

9           
264,3

9 
ROSIMEIRE FERREIRA DA 

SILVA           0   0 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1128,39 
1989,

21   271,64     
133,2

5 
3522,

49 

ANTONIA GORETE DOS REIS 156,72 1346         40,38 
1543,

1 
CELIA MARIA BARROS DE 

SOUZA 156,72 
198,2

8   69,65     40,38 
465,0

3 
CELIA MARIA MOREIRA 156,72 150,8         40,38 347,9 

DAIANY GOMES BARBOSA 156,72     69,65       
226,3

7 
DANIELA GOMES DE FARIA 

PACHECO 156,72 
178,1

3   69,65       404,5 
DAVIANE RODRIGUES BUENO 

ALVES 141,05     62,69       
203,7

4 

LEILA APARECIDA PEREIRA 156,72             
156,7

2 

LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL 47,02 116         12,11 
175,1

3 
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POLIANA CRISTINA ROSA 
BERNARDES 0 0           0 

PSICOLOGIA 156,72             
156,7

2 

PSICOLOGO (A) 156,72             
156,7

2 
CARMEN REGINA LUPIANEZ 

MARQUES 156,72             
156,7

2 

RAIO X 1164,72 
795,5

2   394,93     302,4 
2657,

57 

TECNICO DE RADIOLOGIA 1164,72 
795,5

2   394,93     302,4 
2657,

57 
EMANUEL DE JESUS 

CALDEIRA 156,72     69,65       
226,3

7 

FREDERICO LIMA DE CASTRO 216 308,2   69,65     64,8 
658,6

5 

HUMBERTO AGUIAR RAMOS 216 
310,4

5   69,65     64,8 660,9 

LUIZ JOSE DE ALMEIDA 180 
176,8

7   58,29     54 
469,1

6 
MARIO FORTUNATO DE 

OLIVEIRA NETO 216     69,65     64,8 
350,4

5 
MARLENE BATISTA DE 

MORAIS 180     58,04     54 
292,0

4 
ROBSON CAPELLE SAMPAIO 0 0   0     0 0 
VALDICE SANTOS REIS 0     0       0 

RECURSOS HUMANOS 156,72             
156,7

2 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO II 156,72             
156,7

2 
KESIA NASCIMENTO DE 

CARVALHO 156,72             
156,7

2 

SALA DE EMERGENCIA 313,44 
114,6

8   0     40,38 468,5 

TECNICO DE ENFERMAGEM 313,44 
114,6

8   0     40,38 468,5 

CRISTINA ANTONEL BARBOSA 156,72 
114,6

8         40,38 
311,7

8 

JONATHAN BISPO SOARES 156,72             
156,7

2 
MEYRITHANIA MARIA 

MARTINS 0 0   0     0 0 
SIMONE FRANCISCA DE 

MORAIS 0     0       0 
TATIELI PEREIRA LOPES DA 

SILVA 0           0 0 

SALA DE GESSO 156,72           39,23 
195,9

5 
TEC EM IMOBILIZAÇÃO 

ORTOPEDICA 156,72           39,23 
195,9

5 

GIZELIA GOMES DE MORAIS 156,72           39,23 
195,9

5 
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SALA DE PROCEDIMENTO 156,72     69,65     40,38 
266,7

5 

TECNICO DE ENFERMAGEM 156,72     69,65     40,38 
266,7

5 

BIANCA JACOB DE ARAUJO 156,72     69,65     40,38 
266,7

5 

SERVIÇO SOCIAL 156,72   500       80,83 
737,5

5 

ASSISTENTE SOCIAL 156,72   500       80,83 
737,5

5 

LILIAN DELMÔNICO 156,72   500       80,83 
737,5

5 

SESMT 156,72     69,65       
226,3

7 
TECNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 156,72     69,65       
226,3

7 
JUNIOR CESAR SANTOS 

GUIMARAES 156,72     69,65       
226,3

7 

SOROTERAPIA 282,1 
163,7

4         40,38 
486,2

2 

TECNICO DE ENFERMAGEM 282,1 
163,7

4         40,38 
486,2

2 

CLEUNICE MAGDA DE SOUZA 156,72 
163,7

4         40,38 
360,8

4 

KARINE DAIANE ODDO 125,38             
125,3

8 
MARLUCIA SOCORRO 

PEIXOTO DE PAIVA 0           0 0 
ROANY CARDOSO DE 

OLIVEIRA MENDES 0 0         0 0 

Total Geral 11356,29 
7702,

65 
11116

,86 
2697,8

2 92,42 660,96 
2524,

48 
36151

,48 
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PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) 

NAS ÁREAS DE INTERNAÇÃO/ENFERMARIAS, UTI, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO E BLOCO 

CIRÚRGICO. 

Apresentação dos Protocolos  estão no Anexo III 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) 

NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIO E EMERGÊNCIA.H) DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES 

CLÍNICAS. 

Apresentação dos Protocolos  estão no Anexo III 

 

EXPRESSAR ESTRUTURA DE CHEFIA E NÚMERO DE PESSOAS DE CADA CLÍNICA, INCLUINDO 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE, ASSIM COMO O TIPO DE VÍNCULO COM 

O HOSPITAL. 

Funcionarios Atuais – Regime CLT 

Centro de Custo Quantidade  

ALMOXARIFADO 1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

AMBULATORIO 1 

ENFERMEIRO (A) 1 

APOIO ADM 2 

MOTORISTA 2 

APOIO ADM SUPERVISOR 5 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO II 4 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO III 1 

CCIH 1 

ENFERMEIRO (A) 1 

CENTRO CIRÚRGICO 4 

ENFERMEIRO (A) 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 3 

CLASSIFICAÇÃO RISCO 4 

ENFERMEIRO 1 

ENFERMEIRO (A) 3 

CLÍICA MÉDICA 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1 

CLÍICA OBSTÉTRICA 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1 

CLÍNICA CIRÚRGICA 6 
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ENFERMEIRO 1 

ENFERMEIRO (A) 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 4 

CLINICA MEDICA 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1 

CLÍNICA MÉDICA 13 

ENFERMEIRO 1 

ENFERMEIRO (A) 2 

TECNICO DE ENFERMAGEM 10 

CLÍNÍCA MÉDICA 1 

ENFERMEIRO 1 

CLÍNICA OBSTÉTRICA 3 

TECNICO DE ENFERMAGEM 3 

CME 4 

TECNICO DE ENFERMAGEM 4 

COMPRAS 1 

COMPRADOR 1 

CONTROLADORIA 1 

CONTROLADOR 1 

COORDENACAO 1 

COORD. DE ENFERMAGEM I 1 

DIRETORIA  1 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO III 1 

DIRETORIA TECNICA 1 

DIRETOR TECNICO 1 

FARMACIA 3 

FARMACEUTICO (A) 3 

FARMACIA  1 

FARMACEUTICO (A) 1 

FARMACIA CENTRAL 12 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 

ASSISTENTE DE FARMACIA 8 

ATENDENTE 1 

FARMACEUTICO (A) 1 

FATURAMENTO 4 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 

AUX ADMINISTRATIVO - APRENDIZ 1 

FATURAMENTO  1 

ASSISTE ADMINISTRATIVO  1 

FINANCEIRO  2 

ANALISTA CONTABIL JR  1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

FISIOTERAPIA 2 

FISIOTERAPEUTA 1 

FISIOTERAPEUTA  RESPONSAVEL TECNICO  1 
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INFORMATICA 2 

TECNICO DE INFORMATICA 2 

LABORATORIO 10 

AUXILIAR DE LABORATORIO 2 

BIOMEDICO 5 

TECNICO DE LABORATORIO 3 

NIR 5 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

ENFERMEIRO (A) 4 

NUCLEO DE QUALIDADE DE PACIENTE 1 

ENFERMEIRO (A) 1 

OUVIDORIA 2 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

ATENDENTE 1 

OUVIDORIA / PESQUISA  1 

AUX ADMINISTRATIVO - APRENDIZ 1 

PGRS 1 

COORDENADOR (A) PGRS 1 

PRONTO SOCORRO 19 

ENFERMEIRO 2 

ENFERMEIRO (A) 4 

TECNICO DE ENFERMAGEM 13 

PSICOLOGIA 1 

PSICOLOGO (A) 1 

RAIO X 8 

TECNICO DE RADIOLOGIA 8 

RECURSOS HUMANOS 3 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

ASSISTENTE ADMNISTRATIVO II 1 

SALA DE EMERGENCIA 5 

TECNICO DE ENFERMAGEM 5 

SALA DE GESSO 1 

TEC EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 1 

SALA DE PROCEDIMENTO 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 1 

SERVIÇO SOCIAL 1 

ASSISTENTE SOCIAL 1 

SESMT 1 

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 

SOROTERAPIA 4 

TECNICO DE ENFERMAGEM 4 

Total Geral 144 

 

Para novo cenário iremos capacitar o corpo técnico no intuito de adequar ao novo perfil do 
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hospital Hutrin. 

Planilha de Colaboradores – Regime CLt e Composição de Salário 

Rótulos de Linha 

ADD DE 
PRODU
TIVIDA
DE 

ADD 
NOTU
RNO 
20% 

GRA
TIFIC
ACO
ES 

PREMI
O DE 
INCENT
IVO 

QUIN
QUE
NIO 
5% 

REFLEXO 
ADIC. 
NOTURN
O DSR 

SA
L 
BA
SE 

TX 
ENFE
RMA
GEM 

TRI
ENI
O 
3% 

Tot
al 
Ge
ral 

ALMOXARIFADO 156,72           0     

15
6,7

2 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 156,72           0     

15
6,7

2 
MARIA 

RAILANE SOUZA 
LIMA 156,72           0     

15
6,7

2 

AMBULATORIO     800       0   
86,
32 

88
6,3

2 

ENFERMEIRO 
(A)     800       0   

86,
32 

88
6,3

2 
JESSICA 

FABIANE FRAGA 
DE SOUZA 
MARTINS     800       0   

86,
32 

88
6,3

2 

APOIO ADM 1253,76 
365,0

9 
5594

,16 417,9 92,42 70,21 0   
178
,02 

79
71,
56 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 0     0           0 

WESLEY 
ALMEIDA DOS 
SANTOS 0     0           0 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO II 626,88 

365,0
9 2600 278,6   70,21     

134
,43 

40
75,
21 

FRANCISCO 
SIDNEY DE SOUZA 156,72   650 69,65         

44,
81 

92
1,1

8 
IVALTER 

JUNIO RODRIGUES 
COSTA 156,72   650 69,65           

87
6,3

7 
JOEL 

PRAXEDES DE 
MEDEIROS 156,72 

178,4
6 650 69,65   34,32     

44,
81 

11
33,
96 
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MARCOS 
ANTONIO DOS 
SANTOS 156,72 

186,6
3 650 69,65   35,89     

44,
81 

11
43,

7 
ASSISTENTE 

ADMNISTRATIVO 
III 156,72   

2994
,16   92,42         

32
43,

3 
JANNDER 

ANGELO DE 
MEDEIROS 156,72   

2994
,16   92,42         

32
43,

3 

MOTORISTA 470,16 0   139,3   0 0   
43,
59 

65
3,0

5 

DARCILON 
JOSE DA COSTA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 

JOSE ORNELO 
ALVES 156,72           0     

15
6,7

2 
LUCIANO 

DIVINO 
GONCALVES 156,72     69,65         

43,
59 

26
9,9

6 
OSVALDO 

LOPES E SILVA 0 0   0   0     0 0 
WAGNER 

GOMES DE JESUS 0 0       0     0 0 
APOIO ADM 
SUPERVISOR             0     0 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO II             0     0 

FRANCISCO 
SIDNEY DE SOUZA             0     0 

IVALTER 
JUNIO RODRIGUES 
COSTA             0     0 

JOEL 
PRAXEDES DE 
MEDEIROS             0     0 

MARCOS 
ANTONIO DOS 
SANTOS             0     0 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO 
III             0     0 

JANNDER 
ANGELO DE 
MEDEIROS             0     0 
CCIH     0       0   0 0 

ENFERMEIRO 
(A)     0       0   0 0 
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SYNARA 
RODRIGUES 
SOARES     0       0   0 0 

CENTRO 
CIRÚRGICO 313,44   500 139,3     0 

461,4
5 

126
,7 

15
40,
89 

ENFERMEIRO 
(A)     500       0 

264,7
8 

86,
32 

85
1,1 

KELY CORY 
DE LIMA     500       0 

264,7
8 

86,
32 

85
1,1 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 313,44     139,3     0 

196,6
7 

40,
38 

68
9,7

9 

ELAENE 
MARIA DUARTE 156,72     69,65     0 99,15   

32
5,5

2 
LUIZA VIEIRA 

NUNES DOS 
SANTOS 156,72     69,65     0 97,52 

40,
38 

36
4,2

7 
RITA DE 

CASSIA CANTARELI 0     0     0 0 0 0 

CLASSIFICAÇÃO 
RISCO   

322,9
5       62,11 0   

86,
32 

47
1,3

8 
ENFERMEIRO             0     0 

ANA PAULA 
SILVA DO CARMO 
LIMA             0     0 

ENFERMEIRO 
(A)   

322,9
5       62,11 0   

86,
32 

47
1,3

8 

JUSCELENA 
CANDIDA DIAS   

322,9
5       62,11 0   

86,
32 

47
1,3

8 
KAMILA DA 

SILVA             0     0 
POLLYANA 

BUENO SIQUEIRA             0     0 
CLÍICA MÉDICA 0 0   0   0 0   0 0 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 0 0   0   0 0   0 0 

SUELI ALVES 
DA SILVA 
MARTINS 0 0   0   0 0   0 0 
CLÍICA 
OBSTÉTRICA 0 0   0   0 0   0 0 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 0 0   0   0 0   0 0 
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ROSAIR 
FERREIRA DA 
SILVA 0 0   0   0 0   0 0 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 470,16 

380,6
5       76,81 0 0 

147
,04 

10
74,
66 

ENFERMEIRO   62,38       15,6 0   
25,

9 

10
3,8

8 

LAURECI 
FIDELES RIBEIRO   62,38       15,6 0   

25,
9 

10
3,8

8 
ENFERMEIRO 

(A)             0 0 0 0 
VALERIA DE 

SOUZA OLIVEIRA             0 0 0 0 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 470,16 

318,2
7       61,21 0   

121
,14 

97
0,7

8 

ELEIZE 
ALMEIDA SIPAUBA 156,72 

152,6
2       29,35 0   

40,
38 

37
9,0

7 
ELIONEIDE 

ALVES SILVA 
MARTINS 156,72 

165,6
5       31,86 0   

40,
38 

39
4,6

1 
ILDETE 

CORREA DE 
AZEVEDO 
MARTINS 156,72           0   

40,
38 

19
7,1 

MAURICIA 
ALVES SOUSA 0           0   0 0 

CLINICA MEDICA 135,35 
172,2

6   60,15   29,96 0     

39
7,7

2 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 135,35 

172,2
6   60,15   29,96 0     

39
7,7

2 
CLEBIA 

SOARES DOS 
SANTOS ARAUJO 135,35 

172,2
6   60,15   29,96 0     

39
7,7

2 

CLÍNICA MÉDICA 1097,04 
701,9

9   278,6   135 

28
77
,4
2   

121
,14 

52
11,
19 

ENFERMEIRO             0     0 
ROBERTA 

VANNI OLIVEIRA 
CAMPOS             0     0 
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ENFERMEIRO 
(A)   

253,0
3       48,66 

28
77
,4
2     

31
79,
11 

ANAKENYA 
CIRILO GONZAGA   

253,0
3       48,66 0     

30
1,6

9 

EDIENE 
CRISTINA 
MIRANDA             

28
77
,4
2     

28
77,
42 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 1097,04 

448,9
6   278,6   86,34 0   

121
,14 

20
32,
08 

BRENDA 
ALVES DE LICIO 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
CHIRLLEY 

NUNES CARVALHO 156,72 
101,6

5       19,55 0   
40,
38 

31
8,3 

DORALICE 
MARIA NOBRE 156,72 

185,4
8   69,65   35,67 0   

40,
38 

48
7,9 

EDRIANA 
OLIMPIO 
CARDOSO DOS 
SANTOS 156,72 

161,8
3       31,12 0     

34
9,6

7 
ELIAS 

CELESTINO DOS 
SANTOS NETO 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 

GENI SILVA 
DE ALMEIDA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
MARIA SONIA 

FERREIRA DE 
OLIVEIRA 156,72           0   

40,
38 

19
7,1 

SIRLENE 
CANDIDA 
GONCALVES 
TEODORO 0 0       0 0   0 0 

TEREZINHA 
PEREIRA CARDOSO 
DA SILVA 0     0     0   0 0 

WANDERSON 
DA COSTA RAMOS 0           0     0 

CLÍNÍCA MÉDICA   
299,9

6       57,68 0   
86,
32 

44
3,9

6 

ENFERMEIRO   
299,9

6       57,68 0   
86,
32 

44
3,9

6 
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BRUNO 
ALVES PEREIRA   

299,9
6       57,68 0   

86,
32 

44
3,9

6 

CLÍNICA 
OBSTÉTRICA 292,55 

189,0
9   0   35,3 0   0 

51
6,9

4 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 292,55 

189,0
9   0   35,3 0   0 

51
6,9

4 
HELCIA DE 

OLIVEIRA 
MACHADO 156,72 

147,2
4       28,32 0     

33
2,2

8 
NUBIA 

CRISTINA 
AURUNGO 0           0   0 0 

VALDELUCIA 
DA COSTA 
MIRANDA 0     0     0     0 

WITA 
TATIANA 
RODRIGUES PAIVA 
DE SOUZA 135,83 41,85       6,98       

18
4,6

6 

CME 360,46     90,55     0 
199,5

1 
92,
87 

74
3,3

9 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 360,46     90,55     0 

199,5
1 

92,
87 

74
3,3

9 
GISLAINE 

GOMES DOS 
SANTOS 156,72     69,65     0 99,8 

40,
38 

36
6,5

5 
LUZELINA 

DAS DORES 
ARAUJO SOUZA 47,02     20,9     0   

12,
11 

80,
03 

MARCIA 
FERNANDES DA 
SILVA PEREIRA 156,72           0 99,71 

40,
38 

29
6,8

1 
WANESSA 

ARIANA FERREIRA 
DE SOUSA 0           0 0 0 0 
COMPRAS             0     0 

COMPRADOR             0     0 
VAGNER 

BATISTA DE PAULA             0     0 
CONTROLADORIA 0     0     0     0 

CONTROLADOR 0     0     0     0 
YURI LEMES 

RABELO 0     0     0     0 
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COORDENACAO 156,72   1571       0   
86,
32 

18
14,
04 

COORD. DE 
ENFERMAGEM I 156,72   1571       0   

86,
32 

18
14,
04 

MARIANA 
QUEIROZ DA SILVA 156,72   1571       0   

86,
32 

18
14,
04 

DIRETORIA 156,72   
1151

,7 69,65           

13
78,
07 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO 
III 156,72   

1151
,7 69,65           

13
78,
07 

FLAVIA DA 
COSTA ABRANTES 156,72   

1151
,7 69,65           

13
78,
07 

COMPRADOR 0     0           0 
VAGNER 

BATISTA DE PAULA 0     0           0 
DIRETORIA              0     0 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO 
III             0     0 

ALINE 
GOMES 
BERNARDO DA 
CRUZ             0     0 

DIRETORIA 
CENTRAL 156,72     69,65           

22
6,3

7 

ASSISTENTE DE 
FARMACIA 156,72     69,65           

22
6,3

7 

IURY AQUINO 
BARBOSA 156,72     69,65           

22
6,3

7 
DIRETORIA 
TECNICA 0           0   0 0 

DIRETOR 
TECNICO 0           0   0 0 

ROBERTO 
ZONTA 0           0   0 0 

FARMACIA 156,72 0 500     0 0   
138
,79 

79
5,5

1 
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FARMACEUTICO 
(A) 156,72 0 500     0 0   

138
,79 

79
5,5

1 
LUCINEIA 

LUIZ ROCHA DOS 
SANTOS 156,72           0     

15
6,7

2 

MARINDIA 
BEDIN     500       0   

138
,79 

63
8,7

9 
THAIS DE 

CASSIA COSTA 
SARMENTO   0       0 0     0 
FARMACIA              0     0 

FARMACEUTICO 
(A)             0     0 

RENATA 
TORRANO ALVES 
DE CARVALHO             0     0 

FARMACIA 
CENTRAL 783,6 

452,5
2   208,95   88,26 0   

39,
23 

15
72,
56 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO   8,78       2,93 0     

11,
71 

AMANDA 
NATALIA DA SILVA             0     0 

IVANA 
SANTOS CORREA             0     0 

MARCOS 
WESLEY MARTINS 
DE ANDRADE   8,78       2,93       

11,
71 

ASSISTENTE DE 
FARMACIA 626,88     208,95     0   

39,
23 

87
5,0

6 

ANDRE VITOR 
DE OLIVEIRA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
EDILSON 

LEANDRO 
BARBOSA 156,72     69,65     0   

39,
23 

26
5,6 

ELIETE ROSA 
DA SILVA FARIA 156,72           0     

15
6,7

2 
IURY AQUINO 

BARBOSA             0     0 
LUCIANO 

DIVINO 
GONCALVES             0     0 
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MARCELA 
CRISTINA BORGES 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
OSVALDO 

LOPES E SILVA             0     0 
WAGNER 

GOMES DE JESUS             0     0 
ATENDENTE             0     0 

ANA GLECIA 
DIAS DA SILVA             0     0 

FARMACEUTICO 
(A) 156,72 

443,7
4       85,33 0     

68
5,7

9 

LEONARDO 
JOSE GONÇALVES 156,72 

443,7
4       85,33 0     

68
5,7

9 
RENATA 

TORRANO ALVES 
DE CARVALHO 0                 0 

FATURAMENTO 470,16     69,65     0   
36,
67 

57
6,4

8 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 470,16     69,65     0   

36,
67 

57
6,4

8 

CAMILA DE 
SOUZA EURIPEDES 156,72           0     

15
6,7

2 
CLAUDIA 

FRANCISCA DA 
SILVA BRITO 156,72           0     

15
6,7

2 
DANUBIA 

IARA SILVA DA 
COSTA 156,72     69,65         

36,
67 

26
3,0

4 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
II             0     0 

DANUBIA 
IARA SILVA DA 
COSTA             0     0 

AUX 
ADMINISTRATIVO 
- APRENDIZ             0     0 

ANA 
KAROLINA 
BARBOSA ALVES             0     0 
FATURAMENTO              0     0 

ASSISTE 
ADMINISTRATIVO              0     0 
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KASSIA 
KELLEN DE 
ARAUJO             0     0 
FINANCEIRO              0     0 

ANALISTA 
CONTABIL JR              0     0 

MARISLAINE 
BATISTA MARÇAL 
DE SOUSA 
CARVALHO             0     0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO             0     0 

GABRIEL 
PEREIRA SILVA             0     0 
FISIOTERAPIA             0     0 

FISIOTERAPEUT
A             0     0 

BRUNO 
RENAN DE ASSIS             0     0 

FISIOTERAPEUT
A  RESPONSAVEL 
TECNICO              0     0 

GIULLIANO 
GARDENGHI             0     0 

INFORMATICA 156,72   0 69,65     0     

22
6,3

7 

TECNICO DE 
INFORMATICA 156,72   0 69,65     0     

22
6,3

7 
DAVID 

CARLOS DIONISIO 
DA SILVA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
THIAGO 

GOMES DE 
QUEIROZ 0   0 0           0 

WELDER 
MARTINS DE 
JESUS 0           0     0 

LABORATORIO 626,88 
903,7

4 500 278,6   173,81 

28
38
,0
4   

328
,45 

56
49,
52 

AUXILIAR DE 
LABORATORIO 313,44 

164,1
9   139,3   31,58 0   105 

75
3,5

1 

LOURRANY 
CRISTINA ROSA 156,72     69,65     0   70 

29
6,3

7 
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MAIARA 
SOUZA 
RODRIGUES 156,72 

164,1
9   69,65   31,58 0   35 

45
7,1

4 

BIOMEDICO   
542,2

3 500     104,28 

28
38
,0
4   

170
,28 

41
54,
83 

ADRIANA 
CARDOSO DA 
SILVA             

28
38
,0
4     

28
38,
04 

DANIELA 
PEREIRA DA SILVA     500       0     

50
0 

LADY LAURA 
DE JESUS OLIVEIRA   

250,5
7       48,19 0   

85,
14 

38
3,9 

LUDMILLA 
LUIZA DE DEUS 
ALVES   

291,6
6       56,09 0   

85,
14 

43
2,8

9 
THALES 

LEANDRO GOMES 
RIBEIRO             0   0 0 

TECNICO DE 
LABORATORIO 313,44 

197,3
2   139,3   37,95 0   

53,
17 

74
1,1

8 
HEVELIN 

RAIMUNDO 
RESENDE 156,72 

197,3
2   69,65   37,95 0   

53,
17 

51
4,8

1 

LIDIANE 
ALVES BATISTA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
PRYSCILLA 

KARLLA MARTINS 
DE JESUS 0     0     0     0 

NIR 156,72 
586,8

6       112,86 

57
54
,8
4   

172
,12 

67
83,

4 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 156,72           0     

15
6,7

2 
CRISTINA DE 

JESUS FERREIRA 
OLIVEIRA 156,72           0     

15
6,7

2 

ENFERMEIRO 
(A)   

586,8
6       112,86 

57
54
,8
4   

172
,12 

66
26,
68 
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ANA 
CRISTINA BARROS 
DE SA BRITO             

28
77
,4
2     

28
77,
42 

ELBIANE DA 
COSTA 
GUIMARAES             

28
77
,4
2   

85,
8 

29
63,
22 

JAQUELINE 
APARECIDA PAES 
RANDI   

267,2
2       51,39 0     

31
8,6

1 

MARIA 
BEATRIZ MIRANDA   

319,6
4       61,47 0   

86,
32 

46
7,4

3 
NUCLEO DE 
QUALIDADE DE 
PACIENTE             0     0 

ENFERMEIRO 
(A)             0     0 

JULIANE 
RODRIGUES SILVA             0     0 

OUVIDORIA 313,44     69,65     0   35 

41
8,0

9 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO             0     0 
AFONSO 

TELES BARROS DA 
SILVA             0     0 

ATENDENTE 156,72           0   35 

19
1,7

2 

LUDMILA 
PATRICIA ALVES 156,72           0   35 

19
1,7

2 
AUX 

ADMINISTRATIVO 
- APRENDIZ 156,72     69,65           

22
6,3

7 
LARISSA 

ALAUANY NEVES 
SILVA 156,72     69,65           

22
6,3

7 
OUVIDORIA / 
PESQUISA              0     0 

AUX 
ADMINISTRATIVO 
- APRENDIZ             0     0 

LARISSA 
ALAUANY NEVES 
SILVA             0     0 
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PGRS 156,72           0     

15
6,7

2 

COORDENADOR 
(A) PGRS 156,72           0     

15
6,7

2 

FERNANDA 
GRATAO LEMES 156,72           0     

15
6,7

2 

PRONTO 
SOCORRO 1285,11 

2253,
6   341,29   212,98 0 0 

219
,57 

43
12,
55 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 156,72     69,65           

22
6,3

7 

JULIANA 
ALVES GOMES 156,72     69,65           

22
6,3

7 

ENFERMEIRO   0       0 0   
86,
32 

86,
32 

JOAO BRITO 
PONTES             0   

86,
32 

86,
32 

MURILLO 
BARCELOS 
PEIXOTO   0       0 0   0 0 

ENFERMEIRO 
(A)   

264,3
9       50,84 0 0   

31
5,2

3 
BRUNA 

COSTA MOURA 
BARBOSA   

264,3
9       50,84 0     

31
5,2

3 
HELLEN 

CAROLINNE ROSA 
DE BRITO             0     0 

ROSIMEIRE 
FERREIRA DA 
SILVA             0 0   0 

TAISE PIRES 
BORGES             0     0 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 1128,39 

1989,
21   271,64   162,14 0   

133
,25 

36
84,
63 

ALESSANDRA 
SOUSA REIS             0     0 

ALEX JOSE DE 
JESUS VENTORIN             0     0 

ANA LUCIANA 
DA SILVA             0     0 
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ANTONIA 
GORETE DOS REIS 156,72 1346       31,75 0   

40,
38 

15
74,
85 

CELIA MARIA 
BARROS DE SOUZA 156,72 

198,2
8   69,65   38,13 0   

40,
38 

50
3,1

6 
CELIA MARIA 

MOREIRA 156,72 150,8       29 0   
40,
38 

37
6,9 

DAIANY 
GOMES BARBOSA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
DANIELA 

GOMES DE FARIA 
PACHECO 156,72 

178,1
3   69,65   34,26 0     

43
8,7

6 
DAVIANE 

RODRIGUES 
BUENO ALVES 141,05     62,69     0     

20
3,7

4 
JULIANA 

ALVES GOMES             0     0 
LEILA 

APARECIDA 
PEREIRA 156,72           0     

15
6,7

2 

LUCELIA DE 
OLIVEIRA LEAL 47,02 116       29 0   

12,
11 

20
4,1

3 
POLIANA 

CRISTINA ROSA 
BERNARDES 0 0       0 0     0 

PSICOLOGIA 156,72           0     

15
6,7

2 

PSICOLOGO (A) 156,72           0     

15
6,7

2 
CARMEN 

REGINA LUPIANEZ 
MARQUES 156,72           0     

15
6,7

2 

RAIO X 1164,72 
795,5

2   394,93   151,13 0   
302

,4 

28
08,

7 

TECNICO DE 
RADIOLOGIA 1164,72 

795,5
2   394,93   151,13 0   

302
,4 

28
08,

7 

EMANUEL DE 
JESUS CALDEIRA 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 

FREDERICO 
LIMA DE CASTRO 216 308,2   69,65   59,27 0   

64,
8 

71
7,9

2 
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HUMBERTO 
AGUIAR RAMOS 216 

310,4
5   69,65   59,7 0   

64,
8 

72
0,6 

LUIZ JOSE DE 
ALMEIDA 180 

176,8
7   58,29   32,16 0   54 

50
1,3

2 
MARIO 

FORTUNATO DE 
OLIVEIRA NETO 216     69,65     0   

64,
8 

35
0,4

5 
MARLENE 

BATISTA DE 
MORAIS 180     58,04     0   54 

29
2,0

4 
ROBSON 

CAPELLE SAMPAIO 0 0   0   0 0   0 0 
VALDICE 

SANTOS REIS 0     0     0     0 

RECURSOS 
HUMANOS 156,72           

30
00     

31
56,
72 

ANALISTA DE 
RECURSOS 
HUMANOS             

30
00     

30
00 

ALESSANDRA 
DIAS DOMINGUES             

30
00     

30
00 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO             0     0 

WESLEY 
ALMEIDA DOS 
SANTOS             0     0 

ASSISTENTE 
ADMNISTRATIVO II 156,72           0     

15
6,7

2 
KESIA 

NASCIMENTO DE 
CARVALHO 156,72           0     

15
6,7

2 

SALA DE 
EMERGENCIA 313,44 

114,6
8   0   22,05 0   

40,
38 

49
0,5

5 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 313,44 

114,6
8   0   22,05 0   

40,
38 

49
0,5

5 
CRISTINA 

ANTONEL 
BARBOSA 156,72 

114,6
8       22,05 0   

40,
38 

33
3,8

3 

JONATHAN 
BISPO SOARES 156,72           0     

15
6,7

2 
MEYRITHANI

A MARIA MARTINS 0 0   0   0 0   0 0 
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SIMONE 
FRANCISCA DE 
MORAIS 0     0     0     0 

TATIELI 
PEREIRA LOPES DA 
SILVA 0           0   0 0 

SALA DE GESSO 156,72           0   
39,
23 

19
5,9

5 
TEC EM 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPEDICA 156,72           0   

39,
23 

19
5,9

5 
GIZELIA 

GOMES DE 
MORAIS 156,72           0   

39,
23 

19
5,9

5 

SALA DE 
PROCEDIMENTO 156,72     69,65     0   

40,
38 

26
6,7

5 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 156,72     69,65     0   

40,
38 

26
6,7

5 

BIANCA 
JACOB DE ARAUJO 156,72     69,65     0   

40,
38 

26
6,7

5 

SERVIÇO SOCIAL 156,72   500       0   
80,
83 

73
7,5

5 

ASSISTENTE 
SOCIAL 156,72   500       0   

80,
83 

73
7,5

5 

LILIAN 
DELMÔNICO 156,72   500       0   

80,
83 

73
7,5

5 

SESMT 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
TECNICO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 
JUNIOR 

CESAR SANTOS 
GUIMARAES 156,72     69,65     0     

22
6,3

7 

SOROTERAPIA 282,1 
163,7

4       31,49 0   
40,
38 

51
7,7

1 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 282,1 

163,7
4       31,49 0   

40,
38 

51
7,7

1 
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CLEUNICE 
MAGDA DE SOUZA 156,72 

163,7
4       31,49 0   

40,
38 

39
2,3

3 

KARINE 
DAIANE ODDO 125,38           0     

12
5,3

8 
MARLUCIA 

SOCORRO 
PEIXOTO DE PAIVA 0           0   0 0 

ROANY 
CARDOSO DE 
OLIVEIRA MENDES 0 0       0 0   0 0 

Total Geral 
11356,2

9 
7702,

65 
1111
6,86 

2697,8
2 92,42 1259,65 

14
47
0,
3 

660,9
6 

252
4,4

8 

51
88

1,4
3 

 

 

 

 

 

ANO 1 

Urg/Emer 
Especializada (ANO 1) 

Mê
s 1 

Mê
s 2 

Mê
s 3 

Mê
s 4 

Mê
s 5 

Mê
s 6 

Mê
s 7 

Mê
s 8 

Mê
s 9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Clínico Geral 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cirurgia Geral 
1+ 1+ 1+ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
sob sob sob 

Urologia sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob 

Ginecologia/Obstetríc
ia 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pediatria sob sob sob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1, 2 ou 3: Número de profissionais médicos por especialidade para cada 12h de plantão no 
pronto socorro 
Sob: 1 médico de plantão de sobreaviso alcançável a cada 12h. 
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HORÁRIOS DE ATIVIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DISTINGUINDO ENTRE PRESENÇA FÍSICA 

DE MÉDICO ESPECIALISTA E MÉDICO GERAL E MÉDICOS QUE ATENDEM CHAMADAS 

(SOBREAVISO). 

ANO 1 
Urg/Emer 
Especializada (ANO 1) 

Mê
s 1 

Mê
s 2 

Mê
s 3 

Mê
s 4 

Mê
s 5 

Mê
s 6 

Mê
s 7 

Mê
s 8 

Mê
s 9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Clínico Geral 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cirurgia Geral 
1+ 1+ 1+ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
sob sob sob 

Urologia sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob 

Ginecologia/Obstetríc
ia 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pediatria sob sob sob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1, 2 ou 3: Número de profissionais médicos por especialidade para cada 12h de plantão no 
pronto socorro 
Sob: 1 médico de plantão de sobreaviso alcançável a cada 12h. 

 

ANO 2 ao 4 

Urg/Emer Especializada 
(ANO 2 ao 4) 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Cirurgia Geral 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Urologia sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob sob 

Ginecologia/Obstetrícia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pediatria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1, 2 ou 3: Número de profissionais médicos por especialidade para cada 12h de plantão no pronto socorro 

Sob: 1 médico de plantão de sobreaviso alcançável a cada 12h. 

 

DESCRIÇÃO DE COMO O PROPONENTE IRÁ ESTABELECER A CONTRA-REFERÊNCIA COM A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA E COM OUTROS HOSPITAIS. NESSE CASO APRESENTAR UM PLANO 

DEIMPLANTAÇÃO, ESTABELECENDO PRAZOS, MEIOS, FLUXOS, ETC. 

DA CONTRARREFERÊNCIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE 

A Unidade faz parte do complexo de serviços da rede SUS, a proposta é estabelecer 
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mecanismos facilitadores em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, para o 

encaminhamento de pacientes para um atendimento de nível mais secundario/terceario 

(contra-referência) da rede. 

Quando a necessidade do usuário, em relação aos serviços de saúde, for mais simples, o 

atendimento deverá ser realizado em uma unidade de saúde próxima do domicilio do usuário. 

Já para os casos de pacientes que necessitam de atendimento com níveis de especialização 

mais complexos, a proposta é encaminhá-los para unidades do nível terciário de atenção que 

possibilitem hospitalizações e procedimentos de alta complexidade. 

A equipe da unidade será treinada a preencher as guias de referência e contra- referência 

permitindo que as necessidades das pessoas sejam atendidas nos espaços adequados, com 

tecnologias adequadas, além do acompanhamento até a resolução dos problemas de saúde, 

assegurando assim, a continuidade dos serviços. 

Além disso, buscaremos uma maior integração com o Complexo Regulador da SMS 

pertencente a unidade e do Estado e a institucionalização do Cartão SUS- MUNICIPAL, com 

numeração nacional. Esse cartão de identificação dos usuários além de permitir ao 

profissional avaliar os procedimentos pelos quais o paciente já passou, obriga  o  mesmo  a  

referenciá-lo  ao  nível  de  maior complexidade ou contra referenciá-lo para a atenção básica, 

reconstruindo a trajetória e o vínculo da população com as unidades de saúde. 

Sabidamente a efetivação dos mecanismos de referência e contra- referência implicará sobre 

a qualidade da assistência prestada pela unidade evitando a superlotação com problemas 

que poderiam ser resolvidos na atenção básica e o retorno frequente à unidade, 

possibilitando assim o atendimento daqueles que realmente necessitam de atendimento em 

especialidades medicas en nivel de hospitalar. 

  

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS 

- INSTRUÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL COM ESPECIFICAÇÃO DE 

ESTRUTURA, NORMAS E ROTINAS, DEFINIDAS AS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, HORÁRIO E EQUIPE 

MÍNIMA. 

Serviço Social 
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O Serviço Social do HUTRIN desenvolve sua prática através de um atendimento humanizado e 

individualizado com foco na prevenção, promoção e a recuperação da saúde. Para isso, a equipe 

conta com a participação de todos os atores sociais (paciente, família e equipe multidisciplinar), 

que, em conjunto, refletem sobre direitos e deveres e, assim, promovem a cidadania. 

O Serviço Social é composto por uma assistente sociai. O setor atende as demandas dos 

pacientes dos, do Programa de Atendimento Social (PAS) e dos colaboradores, prestando, 

sempre que necessário, todo acompanhamento, orientação e encaminhamento.  

Em sintonia com a equipe multidisciplinar do hospital, o Serviço Social atua através dos 

programas, realizando ações que objetivam melhor atender a demanda. 

Pacientes (ambulatório, emergência e internação) 

O Serviço Social do HUTRIN realiza sua intervenção em todas as etapas do tratamento do 

paciente, orientando quanto aos direitos sociais, realizando estudo socioeconômico, 

abordagem, avaliação, visita e parecer sociais, promovendo a participação do paciente/família, 

acompanhando o processo de desospitalização, entre outras ações.  

Colaborador 

O Serviço Social atende os colaboradores orientando e encaminhando de acordo com a situação 

apresentada, informando sobre os benefícios previdenciários, intervindo em situação de risco e 

participando do Treinamento Integração. 

Eventos Sociais 

O Serviço Social realiza e participa, ainda, de eventos ligados à prevenção da saúde e à qualidade 

de vida, fornecendo informações que beneficiam a população. Esses eventos são totalmente 

voltados para a comunidade. 

Horário de Atendimento do Serviço Social HUTRIN: 

De segunda a sexta-feira 

Das 7h às 16h 

Papel Do Assistente Social  

“A profissão de Serviço Social promove a mudança social, a resolução de problemas nas relações 

humanas e o reforço da emancipação das pessoas para a promoção do bem-estar. Ao utilizar 

teorias do comportamento humano e dos sistemas sociais, o Serviço Social intervém nas 
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situações em que as pessoas interagem com o seu meio. Os princípios dos direitos humanos e 

da justiça social são fundamentais para o serviço social” (Associação de Profissionais de Serviço 

Social,2007) 

MISSÃO 

 O Serviço Social do Hospital Hutrin, tem como missão, intervir sobre os aspetos psicossociais 

associados à doença, promovendo condições para a reabilitação social dos doentes, reduzindo 

o impacto de fatores socioeconómicos, culturais e ambientais desfavoráveis ao seu bem-estar.  

Áreas De Intervenção  

 Apoio Psicossocial  
o Desenvolver uma relação de empatia e de interajuda  

 Gestão da doença  
o Criar estratégias para colmatar as incapacidades provenientes da patologia  
o Orientar Informar os utentes e seus familiares das respostas e cuidados que 

devem prestar face à situação/problema  
 Planeamento da alta social  

o Avaliar com a restante equipa de tratamento as necessidades do doente, 
promovendo a continuidade dos cuidados  

 Advocacia Social  
o Defesa dos direitos e promoção da representatividade 

DESEMPENHO DAS ASSISTENTES SOCIAIS VINCULA-SE AO CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO, 

TENDO COMO VALORES FUNDAMENTAIS: 

 

O trabalho da Assistente Social desenvolvese através de quatro momentos:  



 

 

   899 

 Acolhimento  
 Organização do plano individual de cuidados  
 Acompanhamento psicossocial  
 Preparação da continuidade dos cuidados  

O Serviço Social enquadra-se na orgânica hospitalar, como uma estrutura de suporte à prestação 

de cuidados de saúde.  

Os assistentes socias intervém transversalmente em todas as áreas de prestação de cuidados de 

saúde:  

 Internamento  
 Ambulatório  
 Urgência 

Procedimento Operacional Padrão (POP) SERVIÇO SOCIAL POP nº 01   

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

OBJETIVO DO SERVIÇO SOCIAL DO HUTRIN 

Os profissionais do Serviço Social do HUTRIN tem como objetivo atuar sob os valores do projeto 

éticopolítico, realizando ações profissionais de assistência, ensino e pesquisa em saúde. 

Objetivo: Possibilitar o conhecimento da equipe multiprofissional sobre a organização e 

distribuição dos profissionais de Serviço Social no HUTRIN. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

O Serviço Social integra hoje o corpo de profissionais do hospital com uma equipe formada por 

10 Assistentes Sociais e 12 residentes da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde. 

O Serviço Social está subordinado à Diretoria de Apoio Assistencial (DAA). 

Os Assistentes Sociais realizam atendimento aos usuários, familiares/rede de apoio social, nos 

seguintes setores: 

SETORES DE ATUAÇÃO: 

1. Ambulatorial (Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetricia, Pediatria, Urologia); 

2. Emergência: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período 

matutino (7:00 às 13:00), no período vespertino a unidade é atendida pelo plantonista, assim 

como nos finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado 
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através do ramal 9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 

que entrará em contato com o assistente social; 

3. Alojamento conjunto (Maternidade): a unidade conta com dois profissionais em turnos 

alternados. Às 2ªs,4ªs e 6ªs à tarde (13:00 ás 19:00) e às 3ªs e5ªs pela manhã (7:00 às 13:00) um 

profissional é responsável pelos leitos de puerpério. Nos períodos contrários, a outra 

profissional é responsável pelos leitos de alto risco. No entanto, quando há alguma solicitação 

de atendimento emergencial, tendo em vista a alta rotatividade de usuárias, a profissional que 

está no turno atenderá a situação. Aos finais de semana e feriados o plantão de Serviço Social 

deverá ser acionado através da telefonista, ramal 9140, que entrará em contato com o 

assistente social; 

4. Triagem Obstétrica/Centro Obstétrico (Maternidade): há cobertura de 12 horas (07:00 

às 19:00), de 2° a 6°, pela profissional que está realizando seu turno na maternidade. Aos finais 

de semana e feriados, o plantão de Serviço Social deverá ser acionado através da telefonista, , 

que entrará em contato com o assistente social. O assistente social atua em situações 

requisitadas pela equipe de saúde para avaliação social, o atendimento será efetuado de acordo 

com a demanda apresentada;  

5. UTI Neo (Maternidade): a unidade conta com um profissional em turnos alternados. Às 

2ªs, 4ªs e 6ªs no período matutino (7:00 às 13:00) e às 3ªs e 5ªs no período vespertino (13:00 às 

19:00). Nos períodos contrários a unidade é atendida pelo plantonista, bem como nos finais de 

semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado através do ramal 9126 e 

9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 que entrará em contato 

com o assistente social; 

6. Ginecologia (Maternidade): a unidade conta com profissional em turnos alternados. Às 

2ªs,4ªs e 6ªs à tarde (13:00 ás 19:00 e às 3ªs e5ªs pela manhã(7:00 às 13:00). Nos períodos 

contrários a unidade é atendida pelo plantonista, bem como nos finais de semana e feriados. 

Durante a semana o plantonista pode ser acionado através do ramal 9126 e 9127. Finais de 

semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 que entrará em contato com o assistente 

social; 

7. Pediatria: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período matutino 

(7:00 às 13:00), no período vespertino a unidade é atendida pelo plantonista, assim como nos 

finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado através do ramal 
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9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 que entrará em 

contato com o assistente social; 

8. Emergência Pediátrica: há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período matutino 

(7:00 às 13:00), sendo o profissional de referência o assistente social da Pediatria. No período 

vespertino durante a semana o plantonista pode ser acionado através do ramal 9126 e 9127. 

Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 que entrará em contato com o 

assistente social. Não se caracteriza como atividade sistematizada ou programada, o seu 

atendimento será efetuado de acordo com a demanda apresentada; 

9. Clínica Médica 1: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período 

matutino (7:00 às 13:00), no período vespertino a unidade é atendida pelo plantonista, assim 

como nos finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado 

através do ramal 9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 

que entrará em contato com o assistente social; 

10. Clínica Médica 2: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período 

matutino (7:00 às 13:00), no período vespertino a unidade é atendida pelo plantonista, assim 

como nos finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado 

através do ramal 9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 

que entrará em contato com o assistente social; 

11. Clínica Cirúrgica 1: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período 

matutino (7:00 às 13:00), no período vespertino a unidade é atendida pelo plantonista, assim 

como nos finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado 

através do ramal 9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 

que entrará em contato com o assistente social; 

12. Clínica Cirúrgica 2:  na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período 

vespertino (13:00 às 19:00), no período matutino a unidade é atendida pelo plantonista, assim 

como nos finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado 

através do ramal 9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 

que entrará em contato com o assistente social; 

13. UTI: na unidade há um profissional diariamente (de 2ª à 6ª) no período vespertino  

(13:00 às 19:00), no período matutino a unidade é atendida pelo plantonista, assim como nos 

finais de semana e feriados. Durante a semana o plantonista pode ser acionado através do ramal 
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9126 e 9127. Finais de semana e feriados através da telefonista, ramal 9140 que entrará em 

contato com o assistente social. 

OBSERVAÇÃO:  

Aos finais de semana e feriados o assistente social realiza plantões diurnos (7:00 às 19:00) e 

excepcionalmente das 7:00 às 13:00. 

O plantão de Serviço Social atuará em situações emergenciais. As situações avaliadas,  que não 

há urgência do atendimento, o profissional de referência da Unidade, atenderá no seu turno de 

trabalho.  

Em situações de férias e licença médica do assistente social de referência da unidade, a mesma 

será atendida pelo plantão, através do ramal 9126 e 9127.  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Procedimento Operacional Padrão (POP) SERVIÇO SOCIAL POP nº 02   

OBJETIVO: ORIENTAR CONDUTA PROFISSIONAL NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO ONDE O 

ASSISTENTE SOCIAL ATUA. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Acompanhar a passagem de Plantão de Enfermagem e identificar possíveis demandas, 

além das repassadas pela equipe multiprofissional; 

2. Ler os prontuários dos usuários internados para se apropriar do estado geral de 

saúde/doença; 

3. Realizar acolhimento aos usuários, familiares/rede de apoio social ou acompanhantes 

nas Unidades de Internação; 

4. Fazer entrevista e/ou estudo social, objetivando compreender a situação 

socioeconômica (habitacional, trabalhista, saúde e previdenciária) e familiar dos usuários, com 

o intuito de elaborar estratégias de intervenção;  
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5. Prestar atendimento aos familiares/rede de apoio social, compreendendo que a família 

vivencia juntamente com o usuário seu processo de saúde e doença; 

6. Realizar contato com a rede de apoio e de proteção social do usuário quando necessário 

e prestar os devidos encaminhamentos. 

7. Realizar contatos com equipe multiprofissional, ou instituições para viabilizar o 

atendimento da demanda apresentada;  

8. Formalização do encaminhamento, quando necessário;  

9. Acompanhar sistematicamente os usuários que estão internados, fortalecendo vínculos, 

identificando demandas, realizando orientações e/ou encaminhamentos necessários;  

10. Articular, com a equipe multiprofissional, nas situações de alta dos usuários o transporte 

através de contato com a SMS do respectivo Município, além das demais orientações 

necessárias (acesso a medicação, reforço das orientações previdenciárias, aderência ao 

tratamento, entre outros); 

11. Em situações de óbito realizar acolhimento junto a familiares/rede de apoio 

social/acompanhante de usuário e as devidas orientações e encaminhamentos; 

12. Registrar os atendimentos no sistema de administração hospitalar do usuário com a 

equipe de Serviço Social com a finalidade de compartilhar as informações, intervenções e 

encaminhamentos realizados; 

13. Registrar no prontuário do usuário as informações pertinentes para socializar com a 

equipe multiprofissional; 

14. Usuários procedentes de municípios situados fora da Grande Florianópolis deverão 

possuir processo de TFD (Tratamento Fora Domicilio) em aberto. Não havendo, o assistente 

social realizará contato com o setor de TFD e orientará os familiares/rede de apoio social a 

providenciar junto ao setor;  

15. Realizar visitas domiciliares, quando demandado este instrumental, com o objetivo de 

conhecer as condições e dinâmica de organização familiar dos usuários, quando identificadas 

fragilidades emocionais, sociais, e na rede de apoio, bem como pouca adesão ao tratamento e 

compreensão em relação ao processo saúde/doença, entre outros; 

16. Realizar visitas institucionais para conhecer os fluxos de atendimento, articulação 

intersetorial para viabilidade de encaminhamentos entre as instituições favorecendo processos 
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de referência e contrarreferência; 

17. Participar de reuniões e discussões multiprofissionais, nas unidades de internação que 

ocorrem, com intuito de discutir as situações atendidas, bem como indicar condutas/ações para 

o atendimento das necessidades em saúde onde serão discutidas as situações atendidas e 

determinadas às ações que assegurem o tratamento mais adequado, caso ocorram na unidade 

de internação. 

Abaixo relacionadas as demais situações atendidas pelo Serviço Social que estão contidas no 

Manual de Orientações Assistenciais, disponível na sala do ambulatório do Serviço Social: 

I. Acompanhamento ambulatorial do Usuário com Insuficiência renal crônica 
II. Orientação para assistência ao usuário recluso 

III. Orientação para assistência ao usuário sem identificação ou com identificação 
incompleta 

IV. Orientação para assistência em situação de abandono/doação de recém-nascido 
V. Orientação para assistência à gestantes e puérperas adolescentes 

VI. Orientação para assistência a gestante e puérpera usuária de substância psicoativa 
VII. Orientação para assistência a puérpera soropositiva 

VIII. Orientação para assistência à interrupção da gestação 
IX. Orientação para o reconhecimento de paternidade 
X. Orientação para assistência ambulatorial ao paciente candidato a transplante hepático 

XI. Orientação para assistência no serviço de saúde auditiva – implante coclear 
XII. Orientação para assistência em situações de óbito 

XIII. Orientações para acompanhamento de situações de violências e outros agravos 
XIV. Orientações para a assistência e acompanhamento ao usuário com doença 

hematológica 
XV. Orientação para assistência e acompanhamento de internação de idosos e/ou usuários 

dependentes para as atividades da vida diária 
XVI. Orientações assistenciais para atendimento de paciente no pré, trans e pós de Cirurgia 

Bariátrica  
XVII. Orientações previdenciárias e trabalhistas 

XVIII. Orientações para aquisição de meios auxiliares de locomoção e próteses. 
XIX. Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  
XX. Revisado por:   Data da Revisão:  

XXI. Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   
XXII. Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

XXIII. Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   
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Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 03   

OBJETIVO: ATENDER SITUAÇÕES OU DEMANDAS APRESENTADAS EM CARÁTER 

EMERGENCIAL, NÃO CARACTERIZANDO ATIVIDADE DE ROTINA OU PROGRAMADA. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

SITUAÇÕES ATENDIDAS PELO PLANTÃO DE SERVIÇO SOCIAL: 

1. Alta hospitalar:  

• Verificar POP nº 08. 

2. Óbito: 

• Verificar POP nº 09. 

3. Orientações previdenciárias e trabalhistas; 

4. Orientações/encaminhamentos quanto aos serviços socioassistenciais: 

• Verificar Orientações Assistenciais. 

5. Situações emergenciais de violência:  

• Verificar Orientações Assistenciais. 

6. Atendimento a gestante ou puérpera usuária de substância psicoativas: 

• Verificar Orientações Assistenciais. 

PROCEDIMENTO: 

1. Acolhimento aos usuários, familiares/rede de apoio social ou acompanhantes das 

Unidades de Internação;  

2. Realização de encaminhamentos necessários a rede de proteção social, de acordo com 

as demandas apresentadas; 

3. Realização de contatos com equipe multiprofissional, ou instituições para viabilizar o 

atendimento demanda apresentada;  
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4. Formalização do encaminhamento, quando necessário;  

5. Contato com familiares/rede de apoio social e/ou responsáveis pelos usuários 

internados. 

OBSERVAÇÃO: 

O plantão de Serviço Social atuará em situações emergenciais. As situações avaliadas,  que não 

há urgência do atendimento, o profissional de referência da Unidade, atenderá no seu turno de 

trabalho.  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

 Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 04   

OBJETIVO: ORIENTAR A ATUAÇÃO DE PRECEPTORES E RESIDENTES DE SERVIÇO SOCIAL 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social e  

Residente em Serviço Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

PRECEPTOR ASSISTENTE SOCIAL: 

1. Orientar e supervisionar a execução das atividades in loco;  

2. Elaborar o planejamento da supervisão juntamente com os residentes;  

3. Construir plano de trabalho em conjunto com a tutoria (UFSC) e os residentes;  

4. Executar atividades de orientação e supervisão de acordo com planejamento e o plano 

de trabalho delimitados;  

5. Realizar as avaliações periodicamente e dentro das determinações do plano de trabalho;  

6. Participar das reuniões e eventos interdisciplinares;  

7. Participar periodicamente das capacitações para preceptores e tutores; 
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8. Participar das reuniões de preceptoria e/ou tutoria.  

RESIDENTE EM SERVIÇO SOCIAL 

1. Atender ao processo de assistência do SUS, de planejamento e gestão institucional; 

2. Inserir-se crítica e propositivamente em processos coletivos de trabalho; 

3. Trabalhar de maneira multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, tendo em vista a 

perspectiva de integralidade do SUS; 

4. Realizar atendimentos individuais, familiares/rede de apoio social e coletivos de forma 

a considerar os impactos no processo saúde/doença na vida pessoal, familiar, social e 

profissional do indivíduo e das famílias;  

5. Identificar recursos e propor respostas imediatas às situações e necessidades 

apresentadas por indivíduos e famílias. Ter dinamismo na articulação e acionamento dos 

recursos disponíveis nas redes de proteção social; 

6. Definir seu objeto de trabalho no âmbito das expressões da questão social direcionando 

suas ações profissionais à proteção social na forma do acesso e garantia dos direitos sociais; 

7. Ter capacidade de sistematizar, pesquisar e articular o seu processo de trabalho nas 

dimensões da educação e promoção em saúde; vigilância em saúde, sistemas de informação, 

saúde do trabalhador e controle social; 

8. Planejar e acionar estratégias de referência e contrarreferência visando a atenção à 

necessidade de saúde apresentada pelo indivíduo; 

9. Contribuir com a formação profissional através do processo de supervisão de estágio ou 

supervisionar estagiários de Serviço Social.  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  
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Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 05   

OBJETIVO: ORIENTAR GRADUANDA/O DE SERVIÇO SOCIAL E PROFISSIONAL ASSISTENTE 

SOCIAL SOBRE A APROXIMAÇÃO DO ESTUDANTE AO COTIDIANO PROFISSIONAL, BEM COMO 

DA DINÂMICA DE SUPERVISÃO PROPOSTA NO CAMPO DE ESTÁGIO. 

Orientar o/a graduanda/o de SS sobre o processo de trabalho do AS desenvolvido no HUTRIN, 

bem como sobre seu exercício profissional; 

Contribuir para a formação do/a estagiário de Serviço Social a partir da mediação teórico-

prática. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Estagiária/o de Serviço Social, Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos:  

Inserir o/a estagiário/a na dinâmica do exercício profissional e da instituição; 

Orientar o/a estagiário/a sobre o processo de trabalho do Assistente Social e da equipe 

multiprofissional;  

Supervisionar o desenvolvimento das atividades dos/as graduandos/as; instituir espaço de 

discussão sobre o desenvolvimento do processo de trabalho e de estágio; Avaliar o/a 

estagiário/a a partir do seu desempenho no campo de estágio, de suas reflexões e da 

sistematização das atividades. 

Procedimentos da supervisão: 

1. Será indicado a/ao Estagiária/o a leitura de material que subsidia a atuação profissional 

no HUTRIN: legislação referente a direitos sociais, documentação com diretrizes (os POPs, e 

Manuais/Sistematizações), além da apropriação de material informativo, fornecidos aos 

usuários do serviço, textos de referência sobre o Serviço Social; 

2. A/O Estagiária/o, num primeiro momento, acompanhará o/a Supervisor/a de Campo, e 

demais Assistentes Sociais disponíveis, nos processos de trabalho, a fim de aproximar-se da 
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realidade profissional e institucional; 

3. Paralelo a isto, espera-se que a/o Estagiária/o construa sua percepção sobre a realidade 

institucional, com base nas discussões em supervisão; 

4. A partir da avaliação do estagiário sobre sua apreensão dos processos de trabalho, 

espera-se a inserção gradativa do mesmo, em campo, no exercício das ações, planejamento, 

elaboração de documentação específica, interação com equipe multiprofissional, abordagem/ 

atendimentos aos usuários e famílias/acompanhantes, interação interinstitucional; 

5. Será garantido um espaço de Supervisão de Campo, a fim de proporcionar troca de 

saberes; discussão dos processos de trabalho do Assistente Social, institucionais e de estágio; 

análise dos atendimentos e da dinâmica institucional; reflexão das demandas dos usuários e 

institucionais; perfil das demandas e dos usuários, a partir de referencias previamente indicadas. 

Ademais, em tal espaço será realizado o planejamento das ações do estagiário e Projeto de 

Estágio; 

6. Supervisor/a deve propor material teórico específico para análise e discussão em 

Supervisão; 

7. Supervisor/a, quando possível, deve acompanhar Estagiária/o em atividades 

acadêmicas que demandem sua participação; 

8. O/A Assistente Social Supervisor/a de Estágio é responsável, durante a vigência do 

Estágio, pelas ações a serem desenvolvidas pela/o Estudante; 

9. Propõe-se a construção de uma identidade profissional a/ao Assistente Social em 

formação.  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 06   

OBJETIVO: GARANTIR APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL.  
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Setor: Serviço Social Agente(s):  

Bolsista/Recepcionista/Assist.  

Administrativo ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos: 

Orientar os/as bolsistas em relação aos trabalhos administrativos; Supervisionar o 

desenvolvimento das atividades dos/as bolsistas. 

Procedimentos do trabalho administrativo: 

1. O bolsista recepcionará o usuário verificando a demanda apresentada e dirigir-se-á ao 

profissional de plantão sempre que necessário; 

2. Caso seja solicitado transporte para usuários com alta hospitalar consultar POP nº 2; 

3. Caso seja solicitado kit de higiene, fornecer conforme orientação do Assistente Social e 

anotar no Protocolo de Fornecimento próprio, nome do usuário, Unidade de Internação e Leito; 

4. Caso seja solicitado cesta básica, fornecer conforme orientação do Assistente Social e 

anotar no Protocolo de Fornecimento próprio, nome do usuário, Unidade de Internação e Leito; 

5. Caso seja solicitado chinelo, fornecer conforme orientação do Assistente Social e anotar 

no Protocolo de Fornecimento próprio, nome do usuário, Unidade de Internação e Leito; 

6. Caso seja solicitado roupas, fornecer conforme orientação do Assistente Social e anotar 

no Protocolo de Fornecimento próprio, nome do usuário, Unidade de Internação e Leito; 

7. Caso seja solicitado dinheiro para transporte em situação de alta hospitalar, fornecer 

conforme orientação do Assistente Social e anotar na Agenda de Atendimento Diário; 

8. Atender telefonemas e dar possíveis encaminhamentos; 

9. Efetuar ligações quando solicitado; 

10. Digitar documentos quando solicitado; 

11. Encaminhar memorandos, ofícios e demais documentos e anotar no Protocolo próprio; 

12. Repassar para o Sistema (SAH) dados estatísticos das ações/atividades realizadas no 

setor; 

13. Efetuar controle de estoque de materiais de escritório e solicitar ao setor Almoxarifado 

quando houver necessidade de reposição. 
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Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

 Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 07 

OBJETIVO: ORIENTAR SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA REFEIÇÃO DO ACOMPANHANTE, COM 

INTUITO DE PROMOVER CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA.  

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos|: 

Informar aos acompanhantes sobre os critérios de acesso à autorização de refeição;  

fornecer autorização de refeição para acompanhantes de usuários idosos, adolescentes e 

pessoas com dependência de cuidados, conforme legislação vigente (ver referência); 

Fornecer autorização de refeição para acompanhantes das usuárias gestantes e puérperas, nas 

demais unidades de internação; 

Avaliar outras solicitações de refeição de acompanhantes de usuários que não estão 

assegurados pela legislação, considerando as condições físicas, emocionais, sociais e o local de 

residência do usuário. 

Procedimentos para o acesso: 

1. Acompanhante apresenta cartão de acompanhante fornecido pela enfermagem; 

2. Profissional libera as refeições através do Sistema de Administração Hospitalar (SAH); 

3. Entrega de formulário impresso ao acompanhante, para o mesmo apresentar no 

refeitório; 

4. Entrega do cartão azul, pelo atendente (auxiliar de nutrição) no refeitório, ao 

acompanhante, que deverá apresentar em todas as refeições. 

OBSERVAÇÃO:  
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A alimentação para acompanhante de crianças e adolescentes internados na Unidade de 

Internação Pediátrica é liberada pela Enfermagem. 

Gestantes e puérperas, internadas no Alojamento Conjunto, deverão apresentar a Autorização 

de Acompanhante, fornecida pela equipe de enfermagem da unidade no refeitório para ter 

acesso ao almoço e jantar. 

O acompanhante do recém-nascido, internado na unidade Neonatal, deverá apresentar a 

Autorização de Acompanhante, fornecida pela equipe de enfermagem da unidade, no refeitório 

para ter acesso ao almoço e jantar. O café da manhã é disponibilizado no hotelzinho. 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Casa Civil. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 01/02/14. BRASIL. Casa 

Civil. Lei nº. 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. 

Acesso em: 01/02/14. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 

Técnico da Política Nacional de Hutrinmanização. HutrinmanizaSUS: visita aberta e direito a 

acompanhante / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Hutrinmanização. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007.  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 
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Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 08   

OBJETIVO: PROMOVER O TRANSPORTE AOS USUÁRIOS COM ALTA HOSPITALAR JUNTO ÀS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. 

Setor: Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Usuários com alta hospitalar assinada, solicitar ao servidor administrativo realizar 

contato com Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou Transporte Fora do Domicílio (TFD) e 

solicitar transporte; 

2. Verificar se o usuário está com acompanhante, se está acamado e se necessita de 

oxigênio para o transporte; 

3. Verificar o tipo de transporte adequado para o usuário (ambulância ou carro de passeio); 

4. Enviar solicitação de alta via e-mail ou fax para SMS/TFD. 

 

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

 Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 9   

OBJETIVO: SUBSIDIAR O ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE ÓBITO OU EM IMINÊNCIA DE ÓBITO, 

QUALIFICANDO A ABORDAGEM COM FAMÍLIAS/REDE DE APOIO E EQUIPES. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos: 

Prestar assistência aos familiares e rede de apoio; 

Promover o acesso dos familiares aos serviços disponíveis na rede de apoio social. 

Procedimentos: 
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1. Acolhimento junto a familiares/rede de apoio social/acompanhante de usuário que veio 

a óbito. 

2. Caso seja necessário, facilitar a realização de contato telefônico com os demais 

familiares/rede de apoio social/rede de apoio para comunicação do óbito. 

3. Contato com a rede de proteção social do município de residência do usuário para obter 

informações sobre os serviços, fazer os encaminhamentos necessários para obtenção de auxílio-

funeral e demais benefícios disponíveis. 

4. Orientação sobre trâmites legais gerais e obtenção da Certidão de Óbito (o qual é 

fornecido gratuitamente no cartório mais próximo ao local do óbito – Cartório Maria Alice) no 

prazo máximo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO:  

Cabe ressaltar que, a comunicação do óbito não é atribuição específica do Assistente Social. 

 

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

Procedimento Operacional Padrão (POP) - SERVIÇO SOCIAL     POP nº 010   

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DO USUÁRIO/A AOS MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos: 

Orientar sobre a documentação necessária e o fluxo para viabilizar o acesso dos meios auxiliares 

de locomoção; 

Informar os meios auxiliares de locomoção fornecidos pelo Centro Catarinense de Reabilitação. 

Procedimentos de acesso: 
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1. Contato com fisioterapeuta para agendar avaliação do usuário/a e prescrever 

encaminhamento para que o/a mesmo/a acesse o meio auxiliar de locomoção no Centro 

Catarinense de Reabilitação. 

1. Articular com fisioterapeuta quanto a avaliação e confecção de encaminhamento para 

o usuário acessar o meio auxiliar de locomoção no Centro Catarinense de Reabilitação. 

2. Para usuários residentes no município de Florianópolis ou usuários procedentes de 

outros municípios do estado durante o período de internação, o acesso se dá diretamente no 

CCR. Para usuários de outros municípios após alta hospitalar, o acesso se dá através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 Procedimento Operacional Padrão (POP) SERVIÇO SOCIAL POP nº 11   

OBJETIVOS: PROMOVER O ACESSO DO/A USUÁRIO/A AO SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA 

DOMICILIAR. 

Setor: Serviço Social Agente(s): Assistente Social 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

Objetivos específicos: 

Orientar sobre os critérios de acesso ao serviço de oxigenoterapia domiciliar; 

Informar sobre a documentação necessária para a solicitação e renovação do processo.  

Procedimentos: 

1. O Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar é uma assistência prestada pela SES, com 

recursos do Estado, por meio da contratação de empresa terceirizada para o fornecimento do 

serviço no domicílio do usuário dependente de oxigênio.  

2. Usuários: população do Estado de Santa Catarina portadores de enfermidades 

respiratórias que mediante avaliação médica são indicados para o tratamento de oxigenoterapia 

no domicílio. É voltado geralmente aos portadores de DPOC (Enfisema pulmonar e bronquite 

crônica).   

3. Orientar sobre a tarifa social de energia elétrica. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um 

desconto na conta de luz destinado às famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até 

meio salário mínimo per capita ou que tenham algum componente beneficiário do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).  
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OBSERVAÇÃO: 

As famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos que 

tenham entre seus membros pessoas em tratamento de saúde, que necessitam usar 

continuamente aparelhos com elevado consumo de energia, também recebem o desconto na 

taxa de energia elétrica. 

A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica. 

REFERÊNCIA: 

BRASIL. Casa Civil. Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a tarifa social de energia 

elétrica.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12212.htm>. 

Acesso em: 13/06/2014. PORTAL SES. Secretaria de Estado da Saúde. Disponível em: 

<http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php? 

option=com_content&view=article&id=240%3Aconheca-o-programa-da-oxigenoterapia-

domicilar- 

&catid=294&Itemid=199>. Acesso em: 12/06/2014. 

  

Elaborado por: Equipe do Serviço Social/HUTRIN Data da Criação:  

Revisado por:   Data da Revisão:  

Aprovado por: Chefia do Serviço Social             Data da Aprovação:   

Local de guarda do documento: Serviço Social/HUTRIN Ambulatório 

Responsável pelo POP e pela atualização: Equipe do Serviço Social/HUTRIN 

INSTRUÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA COM ESPECIFICAÇÃO DE 

NORMAS E ROTINAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA, HORÁRIO E EQUIPE MÍNIMA. 

O Serviço de Fisioterapia Hospitalar Hutrin - composto por 3 profissionais pós-graduados em 

Fisioterapia, presta atendimento exclusivo a pacientes internados no Hospital, auxiliando-os em 

seu tratamento e recuperação.  

Outro benefício desta mudança foi a otimização do atendimento. “A continuidade do trabalho 

fisioterapêutico é prevista em portarias e fundamental em um hospital como Hutrin. Até os 
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pacientes de enfermarias demandam cuidados específicos e tratamentos de fisioterapia 

respiratória e motora. Além destes, fornecemos atendimento a pacientes que recebem alta de 

CTI, traqueostomizados e em tratamento de hemodiálise. A equipe de fisioterapia, enfim, 

ganhou mais flexibilidade no hospital e maior uniformidade com esta reestruturação”, 

comentou a coordenadora da Fisioterapia Hospitalar, Juliana Caldas. 

 Equipe Minima 

O setor de Fisioterapia do Hospital é conduzido e especializada em assistência fisioterapêutica. 

Tem como diferencial uma equipe de fisioterapeutas especialistas, totalmente adaptados e 

integrados com esta população específica. Profissionais experientes e aptos para atender com 

excelência, de forma humanizada e lúdica. 

Para o Hospital do turno de trabalho de seis horas foram considerados os dias úteis semanais e 

a carga horária semanal de 30 horas, estabelecida pela Lei 8856/94.  

Carga Horaria Semanal de 2 Fisioterapeuta de 30 horas 

Horario Segunda a Sexta: 8h00 as 13h00 

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA E NEONATAL 

Função 

A Fisioterapia Pediátrica e Neonatal é a área que atende apenas recém-nascidos, bebês, crianças 

e adolescentes até os 18 anos de idade. Essa área atua especificamente na prevenção e 

tratamento de distúrbios que podem afetar o desenvolvimento infantil. Utiliza uma 

abordagem com base em técnicas neurológicas, motoras e cardiorrespiratórias especializadas, 

buscando integrar os objetivos fisioterápicos com atividades dinâmicas e sociais. 

Os principais objetivos no Hospital são os de minimizar os efeitos da imobilidade no leito, 

prevenir e tratar as complicações respiratórias e neurológicas, e promover uma maior 

integração sensória, motora e cognitiva dos pequenos pacientes. 

  

Distribuição 

Os fisioterapeutas estão disponíveis durante o dia e à noite, atuando nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) durante 24 horas. Nas Unidades de Internação, há profissionais da equipe de 

segunda a sexta-feira até a meia-noite. Caso necessário, os fisioterapeutas da UTI poderão 
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atender pacientes da Unidade de Internação durante a madrugada. Anualmente, nos períodos 

de grande demanda, a equipe atua também no Pronto-Socorro. 

  

Especialidades: 

Fisioterapia Respiratória 

São muito utilizadas em unidades hospitalares, consultórios e em domicílio como tratamento 

coadjuvante de doenças pulmonares. É indicada, de uma maneira geral, para os quadros em que 

o bebê ou a criança apresenta algum tipo de desconforto respiratório, como cansaço, tosse, falta 

de ar, normalmente causado por doenças como asma, bronquiolites e pneumonias, ou mesmo 

uma gripe mais forte, que ocasiona um acúmulo de secreção que a criança normalmente não 

consegue eliminar sozinha. 

Os exercícios respiratórios são compostos por técnicas manuais, posturais e cinéticas que 

podem ser  aplicadas isoladamente ou em associação a outras técnicas com os objetivos de:   

 Mobilizar e eliminar as secreções pulmonares; 
 Melhorar a ventilação, oxigenação e trocas gasosas; 
 Promover a reexpansão pulmonar quando necessário; 
 Diminuir o trabalho respiratório; 
 Aumentar a mobilidade torácica e a força muscular respiratória; 
 Reeducar a musculatura respiratória; 
 Prevenir complicações pré e pós-cirúrgicas; 
 Diminuir o tempo de internação hospitalar. 

Fisioterapia Motora 

Utilizada mais frequentemente para tratar ou prevenir casos de fraturas, torsões ou pé torto 

congênito, a fisioterapia motora também pode ser prescrita em casos de prolongado tempo de 

internação; imobilização no leito, alterações de postura; comprometimento da resistência 

cardiovascular; contraturas articulares; diminuição da força muscular, prevenção de úlceras de 

pressão, entre outras. 

A terapia pode ser feita com exercícios passivos, ativo-assistido, ativos livres e ativos resistidos. 

  

Fisioterapia Neurológica 

Tem como objetivo analisar os déficits neurológicos e determinar o tratamento adequado para 

cada paciente. As crianças com distúrbios neurológicos podem apresentar alterações de 
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movimentos, alterações sensoriais, cognitivas, além de fraqueza e atrofia muscular. A 

fisioterapia atua em diversas síndromes e patologias neurológicas, reabilitando e prevenindo as 

possíveis sequelas. A avaliação precoce de um fisioterapeuta especializado é essencial para que 

a criança possa iniciar o tratamento o mais cedo possível, visando assim uma recuperação mais 

rápida e um menor tempo de internação hospitalar. 

  

Formação da equipe 

Todos os nossos fisioterapeutas possuem pós-graduação e são experientes no cuidado 

infantil. Nossa proposta, após uma avaliação cuidadosa de cada caso, os atendimentos são 

realizados de acordo com a idade e a necessidade do paciente, de maneira lúdica e criativa. A 

equipe tem como diferencial ser formada por fisioterapeutas especializados em Pediatria, 

totalmente adaptada e integrada com esta população específica.  

Os profissionais passam por uma criteriosa seleção antes de entrar no time de fisioterapeutas 
do Hutrin. São três etapas de seleção, que incluem análise de currículos, prova e entrevista, além 
de um treinamento. 

Relação com outros profissionais 

A equipe multiprofissional trabalha em prol de um único objetivo. A Fisioterapia e os diferentes 

profissionais trabalham em conjunto de uma maneira objetiva, visando atender a necessidade 

real do paciente e de seus familiares naquele momento ou caso específico. Acreditamos que 

essa estrutura multidisciplinar é necessária e é a melhor forma de oferecer cuidado, conforto e 

segurança aos nossos pacientes. 

POP DE FISIOTERAPIA 

POP AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA  

Anamnese em Fisioterapia 

DEFINIÇÃO: Conjunto de perguntas ao paciente sobre aspectos relevantes e que giram em 
torno de sua queixa principal. Durante o processo de anamnese apresentar-se sempre ao 
paciente, evitar termos técnicos e utilizar-se de linguagem simples, quando paciente esta 
consciente. 

OBJETIVO: Visa buscar subsídios necessários para obtenção do quadro clínico disfuncional ou da 
doença em si.  

ABRANGÊNCIA: Serviço de Fisioterapia.  
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Deve-se iniciar com a identificação do paciente;  
2. Explicar o procedimento ao paciente e/ou ao acompanhante;  
3. Verificar a queixa principal e secundária (levando em consideração os sinais e sintomas 

apresentados);  
4. Coletar dados subjetivos, através da história clínica;  
5. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  

  

PERIODOCIDADE: Diariamente, exceto história pregressa.  

Ausculta Pulmonar 

DEFINIÇÃO: É um recurso semiológico destinado a detectar os sons normais e patológicos 
reduzidos nos pulmões e nas vias aéreas.   

OBJETIVO: Permite a obtenção rápida e pouco dispendiosa de numerosas informações sobre 
diferentes patologias bronco pulmonares.   

ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Higienizar o estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em álcool 70%;   

3. Lavar as mãos novamente;  

4. Calçar as luvas;   

5. Explicar o procedimento ao paciente;  

6. Iniciar a ausculta pulmonar percorrendo o tórax de cima para baixo, nas faces posteriores, 
anterior e lateral (Figura 1). Deve ser realizada de forma sistemática e acompanhando ao menos 
um ciclo respiratório em cada porção do tórax;  

7. Orientar ao paciente para respirar profundamente via oral (para não haver interferência dos 
ruídos das vias aéreas superiores);  

8. Retirar as luvas e lavar as mãos; 

 9. Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 
álcool 70%;  

10. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica. 

Figura 01- Pontos de ausculta pulmonar em vista posterior e anterior 
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http://www.concursoefisioterapia.com/2009/09/pontos-de-ausculta-pulmonar.html 

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)    

PERIODOCIDADE: Diariamente.  

OBSERVAÇÕES: Deve ser realizada em ambiente silencioso e de preferência com o tórax 

desnudo.  

      É aconselhável comparar os sons normais de um lado com aqueles ouvidos na mesma região, 

do lado oposto; visto que há variações consideráveis dos sons normais na mesma pessoa e entre 

pessoas diferentes.  

MATERIAIS: Estetoscópio; Algodão; Álcool a 70%;  EPIs;  Caneta esferográfica;  Prontuário do 

paciente. 

POP FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA  

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

Vibro compressão Torácica 

DEFINIÇÃO: É uma técnica de higiene brônquica que consiste na associação das manobras de 
vibração e de compressão torácicas, no sentido anatômico dos arcos costais, aplicada na fase 
expiratória do ciclo respiratório, de forma constante, lenta e moderada.   

OBJETIVO: Promover a higiene brônquica do paciente, favorecendo o descolamento e 
deslocamento das secreções pulmonares das vias aéreas distais para proximais, por meio do 
tixotropismo (mudança de viscosidade da secreção).   

INDICAÇÃO: Retenção de secreções.    
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ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);  

4. Fazer ausculta pulmonar antes da realização do procedimento, para identificar possíveis 
ruídos adventícios pulmonares;  

5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;  

6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal;  

7. Colocar uma mão sobre a área envolvida do tórax do paciente e a outra mão sobre a primeira 
ou ao lado dela;  

8. Realizar contrações isométricas dos músculos do braço sobre a parede do tórax, iniciando um 
movimento vibratório rápido das mãos ao mesmo tempo uma compressão torácica durante a 
fase expiratória;  

9. Realizar de 5 a 10 manobras sucessivas, variando de acordo com a necessidade;  

10. Repetir no outro hemitórax;  

11. Finalizar solicitando uma tosse (POP Fisioterapia Respiratória 004) ou aspirando 
nasotraqueal (POP Fisioterapia Respiratória 005). No caso de pacientes intubados ou 
traqueostomizados, aspirar endotraqueal (POP Fisioterapia UTI 011 ou 012);  

12. Realizar ausculta pulmonar final;  

13. Monitorizar sinais vitais.   

MATERIAIS:  Luvas de procedimentos Máscara descartável Estetoscópio 

Técnica de Expiração Forçada Huffin 

DEFINIÇÃO: É uma técnica que tem por finalidade remover muco brônquico utilizando 
expirações com o máximo fluxo aéreo.   

OBJETIVO: Auxiliar na remoção de secreções pulmonares.   

INDICAÇÃO: Higiene Brônquica.    

ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   
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1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo); 

4. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, sentado ou semi-sentado;  

5. Fazer ausculta pulmonar antes da realização do procedimento, para identificar possíveis 
ruídos adventícios pulmonares.  

6. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;  

7. Realizar inicialmente exercícios respiratórios diafragmáticos, seguidos de uma ou duas 
expirações forçadas (huffing) a partir de médio volume pulmonar inspiratório e com a glote 
aberta, indo até o volume residual, contraindo os músculos do tórax e do abdome para 
aumentar o fluxo expiratório. 

8. Expectorar as secreções brônquicas mobilizadas para as vias aéreas superiores; 

9. Repetir o processo até que se obtenha limpeza brônquica suficiente;  

10. Realizar a ausculta pulmonar final;  

11. Monitorizar os sinais vitais.   

OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos 

 MATERIAIS:  Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio 

Oscilação Oral de Alta Frequencia 

DEFINIÇÃO: É um dispositivo que combina a ação da pressão positiva expiratória nas vias aéreas 
(PEEP) com a oscilação oral de alta freqüência, gerando vibrações endo-brônquicas. Esta técnica 
utiliza um dispositivo em forma de cachimbo, provido de uma esfera de aço sustentada sobre 
um suporte em forma de funil que, durante a expiração, gera oscilações.   

OBJETIVO: Gerar vibrações endobrônquicas que interajam com a secreção e proporcionem seu 
deslocamento.   

INDICAÇÃO: Higiene Brônquica    

ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  
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3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);  

4. Fazer ausculta pulmonar antes d a realização do procedimento, para identificar possíveis 
ruídos adventícios pulmonares;  

5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;  

6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal sentado ou semi-sentado;  

7. Deixar o aparelho na posição horizontal;  

8. Solicitar ao paciente para colocar o aparelho na boca;  

9. Solicitar ao paciente uma inspiração profunda e lenta pelo nariz em torno do aparelho, 
seguida por uma expiração em uma frequência mais rápida que a normal;  

10. Ao final da terapia solicitar uma tosse, segundo POP Fisioterapia Respiratória 004.  

11. Realizar ausculta pulmonar final;  

 12. Monitorizar sinais vitais.   

 OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos.  

MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio; Flutter, Shaker e Acapella 

. 

1. Tosse 

DEFINIÇÃO: É uma técnica que consiste na aplicação de uma pressão externa manual sobre o 
tórax, fornecendo assim um auxílio da tosse.   

OBJETIVO: Auxiliar no incremento da tosse em pacientes que tenham diminuição da força dos 
músculos envolvidos no ato de tossir.  

      O terapeuta exerce uma pressão a qual aumenta a força compressiva durante a expiração, 
gerando aumento da velocidade do ar expirado, simulando com isso, o mecanismo natural da 
tosse.   

INDICAÇÃO: Higiene Brônquica    

ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);  
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4. Fazer ausculta pulmonar antes do procedimento, para identificar possíveis ruídos adventícios 
pulmonares.  

5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;  

6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal sentado ou semi-sentado; 

7. Colocar as mãos sobre a caixa torácica; 

8. Solicitar ao paciente realizar uma inspiração profunda, seguida de uma breve apnéia seguida 
da realização de fluxo expiratório abrupto (tosse) que será assistida pelo fisioterapeuta, 
apoiando ou comprimindo o esterno e/ou abdome, na tentativa de aumentar a pressão e tornar 
a tosse mais eficaz;  

9. Realizar ausculta pulmonar final;  

10. Monitorizar os sinais vitais.    

OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos    

MATERIAIS:  Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio.    

Aspiração Oro e Nasotraqueal 

DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas mantendo-as pérvias 
e melhorando a ventilação e a troca gasosa.   

OBJETIVO: Remover secreções traqueais e das vias aéreas superiores.    

INDICAÇÕES: Pacientes com tosse ineficaz e incapacidade de proteger a via aérea com presença 
de ruídos pulmonares audíveis ou durante a ausculta pulmonar, sinais de desconforto 
respiratório, deteriorização dos valores da gasometria arterial e alterações radiológicas 
compatíveis com acúmulo de secreções.    

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do 
paciente;  

3. Utilizar EPI´s;  

4. Calçar as luvas de procedimento;  

5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;  

6. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  
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7. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;  

8. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do aspirador (mantendo-
a dentro do invólucro);  

9. Calçar as luvas limpas ou estéreis na mão dominante por cima da luva de procedimento;  

10. Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;  

11. Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração;  

12. Colocar xilocaína numa gaze e passar na ponta da sonda de aspiração;  

13. Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento;    

14. No caso de aspiração nasotraqueal: Introduzir lentamente a sonda por uma das narinas, 
aguardar por uma tosse ou por uma inspiração do paciente para introduzir a sonda até atingir a 
traquéia do paciente. Realizar movimentos lentos de vai e vem; pinçar o intermediário do vácuo 
ou desconectar a sonda do vácuo mantendo-a dentro da via aérea do paciente com o objetivo 
de proporcionar um descanso ao paciente e recuperação dos sinais vitais e SpO2;  

15. No caso de aspiração oral: Introduzir lentamente a sonda na cavidade oral do paciente 
provocando uma tosse e aspirar as secreções; Repetir o procedimento quantas vezes for 
necessário; Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro 
da luva; Desprezá-las no lixo; Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml 
de água estéril; Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;  

21. Realizar a ausculta pulmonar;  

22. Organizar o leito do paciente;  

23. Retirar as luvas;  

24. Lavar as mãos; 

25. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.   

OBSERVAÇÕES:  

1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e após o 
procedimento;  

2. Recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelas narinas na presença de sinusite, 
secreções espessas e sangramento ativo, aspirar simultaneamente;  

3. Não limpar a sonda entre as aspirações com líquidos colocados em recipiente não estéril 
(copinhos ou frascos) caso a sonda suja trocá-la;  

4. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo em 80-120 mmHg;  



 

 

   927 

5. Não é obrigatória a técnica asséptica, apesar de recomendada;  

6. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico (podendo 
ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada); 

7. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex;  

8. Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais de 
acúmulo de secreções em pacientes com tosse ineficaz. 

9. Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo antes do 
procedimento; 

10. Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o intermediário 
apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com água ou solução 
fisiológica;   

PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

MATERIAIS: Água destilada ou solução fisiológica; Aspirador de secreções; Equipamentos de 
proteção individual; Gaze; Intermediário de aspiração (látex); Luvas limpas ou estéreis; Sistema 
de vácuo; Sondas de aspiração n° 8, 9 e 10, dependendo da espessura da secreção; Xilocaína. 

  

Manobra de Compressão e Descompressão Torácica 

DEFINIÇÃO: Técnica que compreende a compressão do tórax durante a expiração e 
descompressão abrupta no inicio da inspiração. Pode ser realizada durante a respiração 
espontânea ou ventilação mecânica.  

OBJETIVO: Restaurar a ventilação de unidades alveolares comprometidas utilizando variação de 
pressão pleural.  

INDICAÇÕES: Pacientes que necessitem de reexpansão pulmonar.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos; 2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento; 

4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  

5. Posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado ou sentado, ou decúbito lateral guiado pela 
ausculta pulmonar e raio X de tórax;  
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6. Realizar a ausculta pulmonar;  

7. Realizar compressão manual na região torácica acometida durante a expiração;  

8. Realizar no início da fase inspiratória uma resistência com as mãos, as quais são retiradas 
abruptamente, promovendo uma descompressão local.  

9. Realizar ausculta pulmonar final;  

10. Monitorizar os sinais vitais.   

OBSERVAÇÕES:   

As manobras podem ser repetidas durante os ciclos respiratórios, conforme a necessidade e a 
tolerância do paciente.   

RECURSOS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio. 

PERIODICIDADE: sempre que necessário, após avaliação.   

.  

Exercícios Respiratórios: Expiração Abreviada 

DEFINIÇÃO: Exercício que utiliza inspirações fracionadas, intercaladas por breves expirações até 
que se atinja a capacidade pulmonar total (CPT).   

OBJETIVO: Aumentar o volume pulmonar e o tempo inspiratório.   

ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Calçar as luvas;   

3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;  

4. Orientar o paciente a inspirar através do nariz e, em seguida, expirar pequena quantidade de 
ar, entre os lábios, e voltar a inspirar; essa manobra é repetida três ou mais vezes, alcançando-
se na ultima a capacidade inspiratória máxima. Ao se atingir o volume inspirado máximo, a 
expiração é realizada de forma suave, podendo ser associada à respiração frenolabial;  

5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  

6. Retiras as luvas e lavar as mãos;  

7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.   

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)   e CPT – (Capacidade Pulmonar 
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Total)  

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.   

MATERIAIS:   EPIs; Caneta esferográfica;  Prontuário do paciente.    

Exercícios Respiratórios: Freno Labial   

DEFINIÇÃO: Consiste na expiração realizada com os lábios franzidos ou dentes 
semifechados.  
  
OBJETIVO: Aumentar o volume corrente e diminuir a frequência respiratória, 
melhorando o nível de oxigenação por manutenção de pressão positiva nas vias aéreas.  
  
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.  
  
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2. Calçar as luvas;  
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício; 
4.Orientar o paciente para que este realize a expiração contra a resistência dos lábios 
franzidos (o tempo expiratório pode ser longo ou curto);  
5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
6. Retirar as luvas e lavar as mãos;  
7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  
  

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)  
  
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  

MATERIAIS: Leito ou cadeira, se necessário; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do 
paciente. 
  

  

Exercícios Respiratórios Diafragmático 

DEFINIÇÃO: Exercício de mimetização do ato ventilatório normal. O paciente é 
orientado a mover predominantemente a parede abdominal durante a inspiração e a 
reduzir o movimento da caixa torácica.  
  
OBJETIVO: Melhorar a ventilação nas bases pulmonares pela otimização da ação 
diafragmática, como diminuir o trabalho respiratório pela redução da contribuição dos 
músculos da caixa torácica, reduzir a dispneia e melhorar o desempenho ao exercício.  
  
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.   
  

Exercícios Respiratórios Exercícios Respiratórios 



 

 

   930 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2.Calçar as luvas;  
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;  
4. Caso, o paciente esteja no leito, mante-lo com elevação da cabeceira a 45graus;  
5. Coloca-se a mão na região abdominal com leve pressão durante a expiração, e solicita-
se ao paciente que inspire pelo nariz, suave e profundamente, elevando o 
compartimento abdominal pela excursão inspiratória diafragmática. A seguir, o paciente 
realiza expiração entre os lábios, de forma lenta, relaxada e sem esforço, podendo ser 
do tipo frenolabial;  
6. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
7. Retirar as luvas e lavar as mãos;  
8. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  
  
SIGLAS UTILIZADAS: EPI– Equipamento de Proteção Individual  
  
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  
  
OBSERVAÇÕES: O exercício diafragmático pode ser utilizado em varias posições 
(sentada, dorsal  e laterais), sempre com estimulo manual. 
MATERIAIS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica;  Prontuário do paciente. 
  

Exercícios Respiratórios: Exercícios de Expansão Torácica 

DEFINIÇÃO: Exercício baseado em um padrão específico de sucessivos e pequenos volumes 

inspiratórios até que se alcance a capacidade inspiratória máxima.  

OBJETIVO: Aumentar a ventilação nas zonas basais, com elevação da capacidade e do tempo 

inspiratório. 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

a) Expansão torácica inferior unilateral:  
1. Lavar as mãos;  
2. Calçar as luvas;  
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;   

      A palma da mão do fisioterapeuta é posicionada na linha axilar média, sobre a 7ª, 8ª e 9ª costelas 

de um dos hemitórax.  

      O paciente é orientado a expirar, e uma compressão é realizada nesse local pelo fisioterapeuta. 

Em seguida, uma inspiração profunda é realizada, e a compressão é liberada gradualmente até 

que se atinja a capacidade pulmonar total;   
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4. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
5. Retirar as luvas e lavar as mãos;  

6. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  
b) Expansão torácica inferior bilateral:  

      Nesse exercício, o mesmo procedimento de execução da expansão torácica inferior unilateral 

é utilizado, porém com aplicação bilateral de estímulo manual com leve pressão sobre a região 

axilar média.           

      A pressão aplicada é reduzida gradativamente até o final da inspiração, e a expiração é 

realizada oralmente, associada ou não ao frenolabial.  

c) Expansão Apical:  

   O exercício segue o mesmo procedimento de execução utilizado na expansão torácica inferior 
unilateral, aplicando-se a pressão manual abaixo da clavícula. O paciente é orientado a inspirar, 
expandindo o tórax para frente e para cima, contra a pressão aplicada. Durante a realização, os 
ombros devem, preferencialmente, estar relaxados.  

d) Expansão torácica inferior posterior:   

A execução desse exercício segue o mesmo procedimento da expansão torácica inferior 
bilateral, sendo que a pressão manual aplicada é sobre a face posterior das costelas inferiores. 
O paciente deve estar sentado com inclinação do tórax à frente de seus quadris, mantendo a 
coluna em posição retilínea.  

  

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)  

  

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  

MATERIAIS:  Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica;  Prontuário do paciente.  

  

Exercícios Respiratórios Soluços Inspiratórios 

DEFINIÇÃO: Exercício baseado em um padrão específico de sucessivos e pequenos 
volumes inspiratórios até que se alcance a capacidade inspiratória máxima.  
  
OBJETIVO: Aumentar a ventilação nas zonas basais, com elevação da capacidade e do 
tempo inspiratório 
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
Lavar as mãos;  
Calçar as luvas;  
Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;  
1. Posicionar as mãos sobre a região abdominal ou torácica inferior do paciente e 

orientar a realização de inspirações nasais curtas e sucessivas até que se atinja a 
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capacidade inspiratória máxima. A expiração é realizada pela boca e de maneira 
suave, podendo ser associada ao frenolabial;  

2. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
3. Retirar as luvas e lavar as mãos;  
4. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  
  
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual ) 
  
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  
  
OBSERVAÇÕES: Esse exercício pode ser realizado em qualquer posição.  

RECURSOS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente. 
  

Exercícios Respiratórios Inspiração em Tempos 

DEFINIÇÃO: É uma adaptação dos suspiros inspiratórios, onde se adiciona uma pausa 
inspiratória entre os volumes inspiratórios sucessivos.  

OBJETIVO: Visa melhorar a complacência do tórax e dos pulmões e aumentar a capacidade 
inspiratória.  

ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  
2. Calçar as luvas;  
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;  
4. Orientar o paciente a inspirar através do nariz de forma suave e curta, mantendo uma curta 

apneia após cada inspiração; a fase inspiratória pode ser fracionada em seis tempos. A 
expiração é realizada de forma suave e pela boca, podendo ser associada à técnica da 
respiração frenolabial;  

5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
6. Retiras as luvas e lavar as mãos;  
7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  

 SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual).  

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  

MATERIAIS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente. 

Incentivadores Respiratórios 

DEFINIÇÃO: Dispositivo utilizado como recurso mecânico para incentivar o paciente a realizar 
esforços inspiratórios máximos e que funcionam com um “feedback visual¨, quantificado pela 
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elevação de esferas  plásticas ou por outros tipos de dispositivos em uma ou mais câmaras de 
equipamentos.  

      Os equipamentos disponíveis são a fluxo ou volume dependente.  

 OBJETIVO: Aumentar a pressão transpulmonar e restaurar volumes e capacidades pulmonares.  

  

ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.  

  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2. Calçar luvas;  
3. Apresentar o equipamento e o seu funcionamento ao paciente;  
4. O equipamento deve ser posicionado perante o campo visual do paciente;  
5. O paciente deve ser orientado a manter o bocal com vedação labial e a realizar inspiração 

lenta, profunda e uniforme de modo a deslocar o objeto contido na câmara;  
6. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;   
7. Retirar as luvas e lavar as mãos;  
8. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  

  

SIGLAS UTILIZADAS:  EPI – (Equipamento de Proteção Individual)  

  

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica. 

MATERIAIS: Dispositivo mecânico; Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do 
paciente.                              

 

 

Exercícios Respiratórios Pressão Positiva Intermitente – RPPI 

DEFINIÇÃO: Modo de aplicação de pressão positiva durante a fase inspiratória do ciclo 
respiratório, gerada a partir de ventiladores ciclados a pressão ou volume, por meio de 
máscaras facial ou bucal.  
OBJETIVO: Aumentar a expansibilidade pulmonar, prevenindo os colapsos alveolares e 
restaurando os volumes e capacidades pulmonares, além de minimizar o trabalho 
respiratório.  
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2. Calçar as luvas de procedimento;  
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;   
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4. Adaptar o ventilador mecânico à energia elétrica, à rede de O2 e à rede de ar 
comprimido quando necessário;,  

5. Montar o circuito do ventilador (traquéias); 
6. Ligar o ventilador mecânico e testar;  
7. Adaptar a máscara ou bucal no circuito do ventilador (traquéias) com filtro 

antibacteriano HME;  
8. Ajustar as pressões do ventilador mecânico (10-15 cmH2O), conforme a necessidade 

do paciente;  
9. Posicionar o paciente sentado ou com a cabeceira elevada, desde que as condições 

clínicas permitam;  
10. Realizar ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;  
11. Acopla-se a máscara facial ou o bucal a fim de evitar vazamentos;  
12. Orientar o paciente a realizar uma inspiração capaz de fazer com que o ventilador 

inicie a liberação do fluxo aéreo sob pressão durante todo o tempo inspiratório, 
cessando durante a fase expiratória;  

13. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;  
14. Retirar as luvas e lavar as mãos;  
15. Realizar ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais;  
16. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.  

  

SIGLAS UTILIZADAS:  

EPI – (Equipamento de Proteção Individual);  

RPPI – (Respiração por Pressão Positiva Intermitente); 

 O2 – (Oxigênio)  

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.  

MATERIAIS:  

• Leito ou cadeira; Estetoscópio; Ventilador mecânico; Circuito do ventilador (traquéias);  
• Rede de O2; Rede de ar comprimido, se necessário; Filtro antibacteriano HME; Máscara 

facial ou bucal; EPIs; Caneta esferográfica;  Prontuário do paciente.  
DEFINIÇÃO: Consiste na manutenção de pressão positiva expiratória no final da 
expiração, sendo sua aplicação realizada por meio de máscara facial ou bucal com 
válvula inspiratória unidirecional e resistência expiratória gerada por válvula de PEEP 
(geralmente uma válvula spring loaded) ou orifício de pequeno diâmetro.   
OBJETIVO: Prevenir atelectasias; incrementar volumes pulmonares; melhorar a 
oxigenação, auxiliar na desobstrução brônquica, por meio da presença da ventilação 
colateral para alvéolos obstruídos, gerando aumento da pressão na região distal à 
secreção e seu deslocamento para porções proximais da árvore brônquica.  

2. Exercícios com Pressão Positiva Expiratória – EPAP 
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INDICAÇÕES: Pós-operatórios (cirurgias torácicas, abdominais), atelectasias, pacientes 
hipersecretivos.  
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência e UTI adulto. 
  
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2. Utilizar EPI´s;  
3. Calçar as luvas de procedimento;  
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  
5. Posicionar o paciente na posição de sedestação, preferencialmente, com seu tronco 

levemente inclinado para frente, deixando relaxados os membros superiores 
(MMSS);  

6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;  
7. Ajustar os valores (10 - 20cmH2O) da PEEP (válvula spring loaded), conforme a 

tolerância do paciente;   
8. Adaptar a máscara (com válvula unidirecional e PEEP - spring loaded) à face do 

paciente, sem que haja vazamentos;  
9. Solicitar que o paciente realize a inspiração, sendo que haverá abertura da válvula 

unidirecional sem resistência;  
10. Solicitar que o paciente realize a expiração, na qual a válvula inspiratória fecha-se e 

a saída do ar fica limitada à válvula de PEEP, gerando uma resistência expiratória;   
11. Realizar a ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais.  
OBSERVAÇÕES:  As repetições, séries e intervalos devem ser realizados conforme a 
necessidade e tolerância do paciente.  
SIGLAS:  
PEEP: (pressão expiratória final positiva);  
EPAP: (pressão positiva expiratória);  
CRF: (capacidade funcional residual);  
EPI´s: (Equipamentos de proteção individual);  
MMSS: (membros superiores);  
cmH2O: (centímetros de água);  
  
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.  

RECURSOS: Máscara com válvula inspiratória unidirecional ou bucal,Válvula de PEEP (spring 
loaded),Luva de procedimento  
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Exercício Respiratório Por Pressão Positiva Contínua 

nas Vias Aéreas - CPAP 

DEFINIÇÃO: Consiste na manutenção de pressão 
positiva nas vias aéreas durante todo o ciclo 
respiratório, podendo ser realizada por meio de 
máscara facial com gerador de fluxo contínuo de gás ou gerador eletrônico, gerador de 
fluxo específico ou ventilador ciclado à pressão adaptado (BIRD MARK 7).  
OBJETIVO: Aumentar a CRF, reduzir o trabalho respiratório, otimizar as trocas gasosas e 
melhorar a oxigenação.  
INDICAÇÃO: Pós-operatórios (cirurgias torácicas, abdominais), atelectasias, congestão 
pulmonar.  
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência e UTI adulto.  
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
1. Lavar as mãos;  
2. Utilizar EPI´s;  
3. Calçar as luvas de procedimento;  
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  
5. Posicionar o paciente na posição de sedestação, preferencialmente, com seu tronco 
levemente inclinado para frente, deixando relaxados os MMSS;  
6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;  
7. Conectar o gerador de fluxo contínuo de gás ou gerador eletrônico, gerador de fluxo 
específico ou ventilador ciclado à pressão adaptado (BIRD MARK 7) a uma fonte de O2;  
8. Conectar o circuito respiratório, a válvula de PEEP e máscara facial ao gerador;  
9. Conectar o filtro bacteriano (HME) à conexão padronizada do gerador de fluxo;  
10. Ajustar fluxo e concentração de O2, conforme a necessidade e tolerância do paciente;  
11. Adaptar a máscara à face do paciente e fixá-la com auxílio de “cabresto”, sem 
que haja vazamentos;  
12. Solicitar que o paciente realize a inspiração, o sistema pressurizado minimizará 
o esforço inspiratório favorecido pelo alto fluxo de gás 
13. Após, solicitar que o paciente realize a expiração, que será realizada contra 
resistência proporcionando pressão positiva endobrônquica e intra-alveolar;  
14. Realizar a ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais.   
OBSERVAÇÕES:   
As repetições, séries e intervalos devem ser realizados conforme a necessidade e tolerância 
do paciente.  
SIGLAS:  
CPAP: (pressão positiva contínua nas vias aéreas). 
CRF: (capacidade funcional residual ) 
HME: (trocador de umidade e calor)  
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PEEP: (pressão expiratória final positiva) 
O2: (oxigênio)  
EPI´s: (Equipamentos de proteção individual) 
MMSS: (membros superiores)  
cmH2O: (centímetros de água) 
   
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação. 
MATERIAIS:   
Máscara facial; Gerador de fluxo contínuo de gás ou gerador eletrônico,  gerador de fluxo 
específico ou ventilador ciclado à pressão adaptado (BIRD MARK 7), Circuito respiratório 
(traquéias); Filtro antibacteriano HME;  Válvula de PEEP;  Analisador de O2; Fixador de 
máscara (“cabresto”); Luva de procedimento.                          
   

 

Treinamento Muscular Inspiratório 

DEFINIÇÃO: é um resistor inspiratório que fornece uma carga de pressão inspiratória específica, 

por meio de um resistor “spring-load” para o treinamento da força e resistência muscular 

inspiratória. Este possui uma válvula unidirecional fluxo-independente para assegurar a 

resistência constante (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão entre 7 e 41 

cmH²O, a ser programado. O aparelho é acompanhado de bocal e clip nasal.  

OBJETIVO: Aumentar a força e/ou a endurance da musculatura inspiratória.  

INDICAÇÃO: Pacientes com fraqueza e/ou diminuição da resistência da musculatura 
inspiratória.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  

4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  

5. Determinar a PIMáx do indivíduo;  

6. Ajustar o limiar de pressão inspiratória do dispositivo para 30%-40% da PIMáx;  

7. Posicionar o paciente em sedestação, ou Fowler;  

8. Adaptar o threshold com bucal à TQT, ou a boca do paciente; 
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9. Utilizar clip nasal, se necessário (quando o paciente não estiver com VA artificial);  

10. Orientar o paciente a inspirar através do dispositivo com força suficiente para vencer a 

carga limiar;  

11. Orientar o paciente a expirar normalmente;  

12. Repetir a uma freqüência de 12 – 18 respirações por minuto.   

OBSERVAÇÕES:   

A carga de pressão limiar deve ser reavaliada e aumentada a cada uma a duas  semanas, até que 
o ajuste tolerável mais alto seja atingido. Anotar o nível de esforço do paciente, avaliando-se 
freqüência cardíaca, pressão arterial e tolerância ao exercício.  

SIGLAS:  

EPIS: (equipamentos de proteção individual);  

 cmH2O: (centímetros de água); 

PIMáx: (pressão inspiratória máxima);   

VA: (via aérea).   

PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.  

MATERIAIS:  Threshold, Bocal, Clip nasal,Luva de procedimento,EPI’S 

POP FISIOTERAPIA MOTORA 

Posicionamento no Leito 

DEFINIÇÃO: recurso para posicionar adequadamente o pacientes no leito em decúbito dorsal.  

OBJETIVO: prevenir pneumonia associada a ventilação mecânica, treinar sistema cardiovascular, 

proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização diafragmática e facilitar 

tosse ativa. 

 INDICAÇÃO: pacientes restritos ao leito.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  
2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  
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4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  

5. Elevar o paciente no leito objetivando posicionar o quadril acima do meio da cama;  

6. Elevar a cabeceira acima de 30º, colocar travesseiros ou apoios abaixo dos membros 

superiores, na região do cotovelo em direção as mãos; manter membros inferiores estendidos 

e manter os pés em posição neutra com apoio na sola a fim de evitar pé equino;  

7. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos 

pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço;  

8. Observar e anotar horário do posicionamento;  

9. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular; 

10. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração        
hemodinâmica, arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência     

OBSERVAÇÕES: Contra- indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, 
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, 
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;   

SIGLAS:  EPIS: (equipamentos de proteção individual);    

PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;  

MATERIAIS:  2. Luva de procedimento 3. Travesseiros 4. Rolos de posicionamento 

Mobilização Passiva Global 

DEFINIÇÃO: recurso manual para mobilizar os membros superiores e inferiores na amplitude 

fisiológica de forma passiva, sem qualquer colaboração do paciente.  

OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular, mobilidade 

articular, prevenção de ulceras de decúbito e diminuir a perda de fibras musculares.  

INDICAÇÃO: pacientes sedados, comatosos e restritos ao leito.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  

4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  

5. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e cabeceira no mínimo a 30º.;  

6. Fisioterapeuta deverá posicionar suas mãos nas articulações, uma proximal e uma distal 

a alavanca a ser mobilizada;  
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7. Realizar o movimento dentro da amplitude fisiológica;  

Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;  

8. Ao final, posicionar o paciente adequadamente;  
9. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência .     

OBSERVAÇÕES:  Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, 
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, 
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;  

SIGLAS:  EPIS: (equipamentos de proteção individual);     

PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;   

MATERIAIS: Luva de procedimento 

Mobilização Ativo Assistida 

DEFINIÇÃO: recurso para auxiliar a movimentação ativa dos membros superiores e inferiores, 
colaboração parcial do paciente.   

OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular, mobilidade 
articular, força muscular, prevenção de úlceras de decúbito e diminuir a perda de fibras 
musculares.   

INDICAÇÃO: pacientes incapazes de realizarem a movimentação livre.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1.  Lavar as mãos; 
2. Utilizar EPI´s; 
3. Calçar as luvas de procedimento; 
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 
5. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e cabeceira no mínimo a 30º. 
6. Fisioterapeuta deverá posicionar suas mãos nas articulações, uma proximal e uma distal a 

alavanca a ser mobilizada; 
7. Demonstrar ao paciente o movimento a ser realizado; 
8. Solicitar a participação do paciente e somente iniciar a mobilização assistida quando o 

paciente iniciar a movimentação; 
9. Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;  
10. Ao final, posicionar o paciente adequadamente; 
11. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 

arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência. 

   

OBSERVAÇÕES:  Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, 
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, 
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;   
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SIGLAS:  EPIS: (equipamentos de proteção individual);     

PERIODICIDADE: pelo menos duas vezes ao dia;   

MATERIAIS: Luva de procedimento. 

Mobilização Ativo Livre 

DEFINIÇÃO: Recurso para movimentação ativa do paciente, sem auxilio do fisioterapeuta para 
execução do exercício.   

OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular, mobilidade 
articular, força muscular, prevenção de úlceras de decúbito e diminuir a perda de fibras 
musculares.   

INDICAÇÃO: pacientes aptos a realizarem a movimentação livre.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 

1. Lavar as mãos; 
2. Utilizar EPI´s; 
3. Calçar as luvas de procedimento; 
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 
5. Posicionar o paciente sentado fora do leito ou sentado no leito ou em decúbito dorsal e 

cabeceira no mínimo a 30º. 
6. Demonstrar ao paciente o exercício a ser realizado; 
7. Atentar se o exercício será realizado com ou sem ação gravidade;  
8. Solicitar o início dos exercícios ao paciente e supervisionar a execução, corrigindo 

verbalmente senecessário; 
9. Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;  
10. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;  
11. Ao final, posicionar o paciente adequadamente;  
12. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 

arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência . 

  

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, fratura 
não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, tromboembolismo 
confirmado ou suspeitado;   

SIGLAS:   EPIS: (equipamentos de proteção individual);     

PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;  

MATERIAIS: Luva de procedimento 

Exercício Ativo Resistido 

DEFINIÇÃO: recurso para movimentação ativa resistida do paciente, exercício ativo com 
acréscimo de resistência por pesos, faixas elásticas ou resistência manual do terapeuta.   
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OBJETIVO: Manter e ganhar força e resistência muscular, amplitude de movimento, mobilidade 
articular, capacidade dos tendões de suportar carga e prevenção de ulceras de decúbito.   

INDICAÇÃO: pacientes capazes de realizarem exercícios ativos com carga.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.   

RECURSOS: Luva de procedimento, Halteres,Faixas elásticas, Caneleiras       

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos; 
2. Utilizar EPI´s; 
3. Calçar as luvas de procedimento 
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 
5. Posicionar o paciente sentado fora do leito ou sentado no leito ou em decúbito dorsal e 

cabeceira no mínimo a 30º. 
6. Demonstrar ao paciente o exercício a ser realizado; 
7. Titular peso para exercício ser realizado, iniciar com pesos baixos e incrementar de acordo 

com tolerância do paciente; 
8. Solicitar o início dos exercícios ao paciente e supervisionar a execução, corrigindo 

verbalmente se necessário; 
9. Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;  
10. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;  
11. Ao final, posicionar o paciente adequadamente; 
12. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 

arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência.   

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, fratura 
não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, tromboembolismo 
confirmado ou suspeitado;    

SIGLAS:  EPIS: (equipamentos de proteção individual);     

PERIODICIDADE: pelo menos duas vezes ao dia;   

Transferência para Posição Sentada á Beira Leito 

DEFINIÇÃO: Recurso para posicionar adequadamente o paciente sentado a beira leito.  

OBJETIVO: Prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, treinar sistema cardiovascular, 
proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização diafragmática e facilitar 
tosse ativa.  

INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos; 

2. Utilizar EPI´s; 
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3. Calçar as luvas de procedimento; 

4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia; 

5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 

6. Elevar o paciente no leito objetivando posicionar o quadril acima do meio da cama; 

7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia; 

8. Se possível, solicitar auxilio para o paciente, com flexão de tronco e retirar as pernas para fora 
da cama; 

9. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, ficando uma pessoa 
responsável por segura-lo nesta posição enquanto as outras duas devem ir buscar a poltrona de 
leito hospitalar; 

10. Manter o leito reto e posicionar a poltrona para o paciente apoiar-se; 

11. Ajustar rolos e travesseiros para melhor adaptação do paciente na poltrona; 

12. Posicionar escada ou banco nos pés do paciente para não deixá-los suspensos; 

13. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos 
pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço; 

14. Observar e anotar horário do posicionamento; 

15. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular; 

16. Monitorizar sinais vitais;  

17. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência.   

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, fratura 
não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, tromboembolismo 
confirmado ou suspeitado;  

SIGLAS:  EPIS: (equipamentos de proteção individual);    

PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;   

MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Luva de procedimento; Travesseiros; Rolos 
de posicionamento; Poltrona de leito; Escada.    

Transferência para Posição Sentada Fora do Leito 

DEFINIÇÃO: Recurso para posicionar adequadamente o paciente sentado fora do leito.  

OBJETIVO: Prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, treinar sistema cardiovascular, 
proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização diafragmática e facilitar 
tosse ativa.  

INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 
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1. Lavar as mãos; 2. Utilizar EPI´s; 

3. Calçar as luvas de procedimento; 

4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia;  

5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, enfatizando a extensão de MMII no 
momento de ficar em posição ortostática;  

6. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, abaixar a cama até o 
paciente conseguir tocar o chão; 

7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia; 

8. Cada auxiliar se posicionar de cada lado do paciente e outro supervisionar o procedimento, 
atenção aos cateteres, sondas, drenos e outros; 

9. Solicitar a posição ortostática para o paciente, na seqüência alguns passos até a poltrona e 
sentá-lo; 

10. Caso o paciente não tolere a posição ortostática e/ou caminhar, auxiliar totalmente a 
transferência se necessário; 

11. Ajustar rolos e travesseiros para melhor adaptação do paciente na poltrona; 

12. Posicionar escada ou banco nos pés do paciente para não deixá-los suspensos; 

13. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos 
pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço; 

14. Observar e anotar horário do posicionamento;   

15. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular; 16. Monitorizar sinais vitais; 17. O 
procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, arritmias, 
respiratória e neurológica/ nível de consciência . 

  

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, fratura 
não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, tromboembolismo 
confirmado ou suspeitado;  

SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);  

PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;  

RECURSOS: Luva de procedimento, Travesseiros, Rolos de posicionamento, Poltrona, Escada. 

    

Ortostatismo e Deambulação Assistida 

DEFINIÇÃO: Recurso para colocar o paciente em posição ortostática e deambular de forma 
segura e eficaz.    

OBJETIVO: Evitar os efeitos da imobilidade no leito, prevenir pneumonia associada à ventilação 
mecânica, treinar sistema cardiovascular, proporcionar auxilio no despertar, proporcionar 
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melhor mobilização diafragmática e facilitar tosse ativa.   

INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos; 

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  

4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia;  

5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, enfatizando a extensão de MMII no 
momento de ficar em posição ortostática; 

6. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, abaixar a cama até o 
paciente conseguir tocar o chão; 

7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia; 

8. Cada auxiliar deve se posicionar de cada lado do paciente e outro supervisionar o 
procedimento, atenção aos cateteres, sondas, drenos e outros; 

9. Solicitar a posição ortostática para o paciente, enfatizando novamente a extenção dos joelhos 
e elevar o tronco; 

10. Nesta posição treinar transferência de peso e equilíbrio; 

11. Para deambular, solicitar a enfermagem desconectar sondas, cateter e eletrodos, solicitar o 
paciente um passo de cada vez de forma lenta; os fisioterapeutas e/ou outros profissionais 
envolvidos devem posicionar-se um de cada lado do paciente dando apoio, ou utilizar-se de um 
andador; 

12. Caso o paciente não tolere a posição ortostática e/ou caminhar retornar para o leito ou 
poltrona; 

13. Anotar horário e possíveis intercorrências; 

14. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular; 

15. Monitorizar sinais vitais; 

16. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica, 
arritmias, respiratória e neurológica/nível de consciência.   

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida, fratura 
não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor, tromboembolismo 
confirmado ou suspeitado; Caso o paciente esteja em isolamento de contato, os profissionais 
envolvidos devem utilizar avental e luvas durante a deambulação.   

SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);   

PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;   

RECURSOS: EPI’s, Andador . 
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POP FISIOTERAPIE UTI 

Atuação do Fisioterapeuta na Intubação Orotraqueal 

 OBJETIVO: Participar junto a equipe multiprofissional da UTI do procedimento de intubação oro 
traqueal do paciente grave.  

INDICAÇÃO: Pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada.  

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos; 

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos); 

3. Testar e ajustar os parâmetros ventilatórios do ventilador mecânico que o paciente irá utilizar; 

4. Testar o ressuscitador manual e deixar em cima do leito; 

5. Conectar uma sonda de aspiração ao vácuo e deixar em cima do leito; 

6. Conectar uma máscara de coxim inflável à traqueia do ventilador mecânico; 

7. Programar uma FiO2 em 100%; 

8. Ventilar o paciente com a máscara acoplada ao ventilador mecânico para hiperoxigenar 
previamente à intubação; 

9. Retirar a máscara quando o médico for proceder a intubação orotraqueal do paciente; 10. 
Após a IOT,  insuflar o cuff, conectar o ambú ao tubo orotraqueal do paciente e ventilá-lo; 

11. Auscultar o paciente para verificar simetria da ventilação; 

12. Desconectar a máscara de coxim inflável da traqueia do ventilador e adaptar o filtro 
bacteriano; 

13. Conectar o ventilador ao paciente; 

14. Fixar com cadarço o tubo orotraqueal do paciente; 

15. Adequar os parâmetros ventilatórios no ventilador mecânico.     

    

MATERIAIS: Ventilador mecânico, Ressucitador manual (Ambú), Umidificador, Borracha de 

Silicone, Fluxômetro, Máscara de coxim inflável, Oxímetro de pulso Estetoscópio, Aspirador, 

Sonda de aspiração, Luva estéril de aspiração, Cadarço para fixação do tubo orotraqueal, Filtro 

bacteriano e umidificado.    

Atuação do Fisioterapeuta na Parada Cardiorrespiratória 

OBJETIVO: Auxiliar equipe multiprofissional da unidade de terapia intensiva nas manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar.   
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

ETAPA 1: COMPETÊNCIAS FISIOTERAPÊUTICAS  

1. Ao identificar uma parada cardiorrespiratória ou ser informado, o fisioterapeuta deverá 
auxiliar a equipe de terapia intensiva nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar;  

2. Habitualmente o fisioterapeuta deve ser responsável pela monitorização e cuidados com a 
via aérea, ventilação e manutenção da permeabilidade das vias áreas; 

3. Quando não estiver responsável pelas vias aéreas o fisioterapeuta pode auxiliar nas manobras 
de compressões torácicas;   

ETAPA 2: PARADA CARDIORESPIRATÓRIA  

1. Identificação do evento; 

2. Utilizar EPI´s (luva de procedimento, óculos de proteção, máscara de procedimento); 

3. Certificar-se da disponibilidade de um ressuscitador manual em bom estado 

4. Conectar o ressuscitador manual a rede de oxigênio; 

5. Em caso de paciente ventilando espontaneamente, colocar a mascara de coxim inflável na 
face do doente e iniciar a ventilação até procedimento de intubação orotraqueal (conforme POP 
Fisioterapia  UTI 001); 

6. Em caso de paciente em ventilação mecânica, desconectar o paciente do respirador mecânico 
e conectar o paciente ao ressuscitador manual; 

7. Quando julgar necessário, o fisioterapeuta deve solicitar o revezamento da manipulação do 
ressuscitador manual, a fim de manter a qualidade da ventilação; 

8. Durante as manobras de compressões torácicas o fisioterapeuta pode auxiliar no 
revezamento do procedimento; 

9. Comprimir o tórax do paciente com as mãos entrelaçadas, região hipotênar de uma das mãos 
sobre oesterno do paciente e a outra mão sobre a primeira, cotovelos em extensão completa, 
posicionar-se num ângulo de cerca de  90° acima do paciente; 

10. A compressão deve ser realizada numa profundidade de cerca de 5cm, em um ritmo de 100 
compressões por minuto, permitir o retorno por completo do tórax após cada compressão; 

11. Em caso de necessidade de cardio-desfibrilação, obedecer a ordem dada pelo médico 
assistente de afastar, soltar o ressuscitador manual ou suspender as manobras de compressões 
torácicas; 

12. Solicitar revezamento quando achar necessário, a fim de manter a qualidade das manobras 
de ressuscitação;   

ETAPA 3: RECUPERAÇÃO PÓS-RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR  

1. Em caso de manobras de ressuscitação cardiopulmonar efetivas, com retorno dos batimentos 
cardíacos do paciente, reconectá-lo a ventilação mecânica; 

2. Ajustar parâmetros ventilatórios para normoventilar o paciente, manter volume corrente e 
frequência respiratória para PaCO2 35-45mmHg, fração inspirada de oxigênio suficiente para 
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saturação periférica de 94-96%  

3. Realizar ausculta pulmonar;  

4. Aspirar (se necessário) via aérea artificial, cavidade nasotraqueal e oral, conforme POP 
Fisioterapia UTI e POP Fisioterapia Respiratória);  

5. Conferir gasometria pós-parada cardiorrespiratória para ajustes na ventilação mecânica; 6. 
Conferir Rx de tórax pós-parada cardiorrespiratória;  

7. Registrar em evolução fisioterapêutica, incluindo tempo de parada.   

MATERIAIS: EPI´s; Ressuscitador manual; Rede de oxigênio; Tábua para reanimação 
cardiopulmonar; Sonda de aspiração n° 10, 12, 14; Respirador mecânico.    

Atuação do Fisioterapeuta no Transporte do Paciente Intubado dentro da UTI com 

Ressuscitador Manual – Ambú. 

DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico de UTI, que está com tubo orotraqueal e em 
ventilação mecânica e necessita ser transportado de um leito para outro dentro da mesma UTI.   

OBJETIVO: Por necessidade de realização de hemodiálise, disponível em apenas alguns leitos, 
ou por necessidade de leitos de isolamento.   

INDICAÇÃO: Necessidade de troca de leito.  

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente; 

 4. Adaptar o fluxômetro no válvula do cilindro de oxigênio;  

5. Conectar o umidificador no fluxômetro;  

6. Adaptar uma extremidade da borracha de silicone no umidificador;  

7. Conectar a outra extremidade da borracha de silicone ao ressuscitador manual (ambú) com 
reservatório;  

8. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente;  

9. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;  

10. Abrir o fluxômetro em 10 litros/minuto para encher a bolsa reservatório do ressuscitador 
manual tampando a orifício do mesmo onde será conectado ao TOT do paciente;  

11. Após a bolsa reservatório estar cheia, e a equipe de enfermagem estiver pronta com os seus 
procedimentos para transferência do paciente, desconectar o paciente do ventilador mecânico 
do qual ele está sendo ventilado e conectá-lo ao ressuscitador manual e iniciar a ventilação do 
paciente;  

12. Acompanhar o paciente ambuzando o mesmo durante todo o transporte, ao lado da cama 
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ou na cabeceira.   

13. Chegando ao leito de destino, outro ventilador mecânico estará montado e programado com 
os mesmos parâmetros que o paciente estava sendo ventilado, e então realizar a retirada do 
ressuscitador manual e conectá-lo ao ventilador mecânico;  

14. Monitorizar as sinais vitais.   

MATERIAIS: Ventilador mecânico Ressucitador manual (Ambú) Cilindro de oxigênio cheio 
Umidificador Borracha de Silicone  Fluxômetro Máscara de coxim inflável Oxímetro de pulso    

Atuação do Fisioterapêuta no Transporte do Paciente Intubado dentro da UTI com Ventilador 

Mecânico 

DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico dentro UTI, que está com tubo orotraqueal e em 
ventilação mecânica sem condições clinicas que permitam a desconecção do ventilador 
mecânico e necessita ser transportado de um leito para outro dentro da mesma UTI.   

OBJETIVO: Por necessidade de realização de hemodiálise, que apenas alguns leitos possuem, ou 
por necessidade de leitos de isolamento.    

INDICAÇÃO: Necessidade de troca de leito.   

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente;  

4. Colocar a FiO2 do ventilador mecânico do paciente em 100%;  

5. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente; 

 6. Adaptar a mangueira de oxigênio do ventilador ao cilindro de oxigênio;  

7. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;  

8. Manter os mesmos parâmetros ventilatórios do qual o paciente já estava sendo ventilado, 
exceto FiO2 em 100%; 

 9. Acompanhar o paciente conduzindo o ventilador mecânico atrás da cabeceira do leito do 
paciente; 10. Silenciar os alarmes do ventilador mecânico;  

11. Chegando ao leito de destino, desconectar a mangueira de oxigênio do cilindro e adaptar na 
válvula de oxigênio da rede de gases do leito do paciente.  

12. Retornar a FiO2 para os valores pré-transporte;  

13. Monitorizar os sinais vitais. 

MATERIAIS: Ventilador mecânico Ressucitador manual (Ambú) Cilindro de oxigênio cheio 
Umidificador Borracha de Silicone, Fluxômetro,  Máscara de coxim inflável, Oxímetro de pulso. 
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Atuação do Fisioterapeuta no Transporte Intrahospitalar do Paciente Intubado 

DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico de UTI, que está com tubo orotraqueal e em 
ventilação mecânica e necessita ser transportado de dentro da UTI para outra unidade dentro 
do hospital. O papel do fisioterapeuta consiste em acompanhar este paciente desde a 
preparação na UTI, durante todo o trasporte até o seu retorno à UTI.  

OBJETIVO: Por necessidade de realização de exames.   

INDICAÇÃO: Realização de exames fora da UTI.  

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.  

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);  

3. Avaliar a fixação do tubo orotraqueal;  

4. Avaliar a pressão do cuff;  

5. Avaliar a necessidade de aspiração traqueal antes de iniciar o transporte;  

6. Checar a bateria do ventilador de transporte;  

7. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente;  

8. Pegar o respirador de transporte e colocar em cima da cama do paciente;    

9. Conectar a mangueira de oxigênio ao cilindro;  

10. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;  

11. Programar o ventilador de transporte com o mesmo modo e parâmetros ventilatórios que o 
paciente estava sendo ventilado;  

12. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente;  

13. No momento em que a equipe de enfermagem estiver pronta com as suas atribuições frente 
a este paciente que será transportado, adaptar o ventilador de transporte ao tubo orotraqueal 
do paciente para monitorizar o ciclo respiratório do mesmo;  

14. Colocar em standby o ventilador mecânico do paciente na UTI;  

15. A partir do momento que o paciente esteja bem adaptado ao ventilador de transporte, pode-
se então inicia-se o transporte;  

16. Acompanhar o paciente durante todo o transporte, monitorizando a SatO2, freqüência 
cardíaca, o volume corrente, e o adequado funcionamento do ventilador, assim como observar 
o nível de oxigênio no cilindro;  

17. Chegando ao exame, colocar o cilindro de oxigênio no chão, e passar o paciente para maca 
do tomógrafo, juntamente com o ventilador de transporte acoplado ao paciente;  

18. Após o término do exame, recolocar o paciente na sua cama, retornar o cilindro de oxigênio 
para o leito, e transportar o paciente novamente para a UTI;  
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19. Ao chegar na UTI, desconectar o ventilador de transporte do tubo orotraqueal do paciente 
e reconectá-lo novamente ao seu ventilador mecânico da UTI; 

20. Observar se o paciente está ventilando adequadamente no ventilador mecânico;  

21. Monitorizar os sinais vitais;  

22. Desligar o ventilador de transporte;  

23. Desconectar a mangueira de oxigênio do ventilador de transporte e levá-lo para a 
higienização do aparelho e das suas traquéias. 

MATERIAIS: Ventilador mecânico com bateria específico para o transporte, 
Ressucitador manual (Ambú), Cilindro de oxigênio cheio, Umidificador, Borracha de 
Silicone Fluxômetro, Máscara de coxim inflável, Oxímetro de pulso    

   

Atuação do Fisioterapeuta na Montagem do Ventilador Mecanico 

OBJETIVO: Preparar o ventilador mecânico para chegada do paciente intubado na UTI ou 
previamente ao procedimento de intubação orotraqueal.   

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.   

MATERIAIS: Ventilador mecânico; Braço de extensão com suporte de circuito; Mangueira de 
pressão para oxigênio comprimido com terminais; Mangueira de pressão para ar comprimido 
com terminais; Circuito respiratório esterilizado e reutilizável para uso adulto; Sensor O2 com 
cabo; Pulmão teste; Cabo de rede; Peça Y; Filtro bacteriano HME;   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Conectar o cabo de rede do ventilador mecânico à tomada (conexão à fonte de alimentação 
elétrica);  

2. Conectar mangueiras de pressão e O2 e ar comprimido à parede nos seus respectivos 
conectores (válvula) correspondentes (fonte de pressão de O2 e ar comprimido);  

3. Ajustar as pressões de alimentação de ar e oxigênio entre 3-4 kg/cm2;  

4. Montar o circuito respiratório (2 circuitos conectados entre si por meio da peça em Y); 5. 
Adaptar o circuito ao ventilador mecânico (conectar saídas ins/exp);  

6. Ligar o ventilador mecânico;  

7. Executar teste de verificação do aparelho e calibração do circuito respiratório;  

8. No caso de uso do ventilador mecânico Servo S ou Servo i, deve-se conectar a traqueia teste 
e iniciar a verificação de acordo com o sistema do aparelho;  

9. No caso do uso do ventilador mecânico Dixtal, deve-se ocluir a peça em Y e iniciar a verificação 
(optar categoria) e quando aceito o menu anterior deve ser  escolhido o tipo de umidificação 
(passivo/ativo);  

10. Conectar a peça Y ao pulmão teste;  

11. Iniciar a ventilação e certificar-se que o aparelho está funcionando;  
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12. Adaptar o circuito respiratório ao braço de extensão com suporte;  

13. Caso haja falha no teste, repetir procedimento a partir do item 6, e em caso de persistência 
da falha, deve ser comunicar o NEC (Núcleo de Engenharia Clínica);  

14. Abrir o filtro HME apenas após a chegada do paciente á UTI;  

15. Conectar a peça Y ao filtro HME e este ao tubo orotraqueal do paciente; 16. Ajustar modo e 
parâmetros, conforme a necessidade do paciente;  

17. Ajustar alarmes.   

OBSERVAÇÕES:  - Antes de operar o ventilador, a bateria deve ser carregada conectando o 
ventilador mecânico à corrente elétrica; - Verificar o estado da bateria interna (ícone de bateria 
na tela); - A instalação central de gases deve ser capaz de prover fluxos de até 180 L/min e nunca 
menor que 120 L/min; - Não é possível calibrar usando somente ar comprimido.   

Monitorização da Pressão do Cuff 

DEFINIÇÃO: Mensuração da pressão do cuff, que é um balonete que encontra-se na cânula 
endotraqueal, e é responsável por impedir o escape de ar assim como dificultar a passagem de 
líquidos e secreções para o trato respiratório inferior. A pressão do cuff deve ser menor do que 
a pressão de perfusão capilar traqueal, que é em torno de 25 a 35 mmHg e aceitável (intra-cuff) 
de 20 a 25 mmHg, que equivale a 25 e 35 cmH2O. Para obtenção da pressão do cuff utiliza-se 
um aparelho específico denominado cuffômetro.   

OBJETIVO: Verificar o nível de pressão existente no balonete encontrado nas extremidades 
distais das cânulas endotraqueais, a fim de impedir o escape aéreo, a broncoaspiração e as 
lesões traqueais.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 1. Lavar as mãos; 2. Calçar as luvas; 3. Realizar aspiração da 
orofaringe para retirar as secreções acumuladas acima do cuff; 4. Lavar extensão de látex ou 
silicone com água destilada; 5. Acoplar o cuffômetro no balonete externo da cânula traqueal; 6. 
Fazer a leitura da pressão obtida e de acordo com os valores aferidos; 7. Inflar a bomba de 
calibração se a pressão do cuff estiver abaixo de 25 cmH2O; 8. Pressionar o botão de alívio de 
pressão para desinsuflar o cuff se a pressão estiver acima de 35 cmH2O; 9. Retirar as luvas e 
lavar as mãos; 10. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.   

SIGLAS UTILIZADAS:  

EPI – (Equipamento de Proteção Individual);  

mmHG – (milímetros de mercúrio); 

 cmH2O – (centímetros de água)   

PERIODOCIDADE: Diariamente.   

OBSERVAÇÕES: O monitoramento da pressão de cuff concomitantemente associado à rotina de 
mudança de decúbito evita e minimiza os efeitos nocivos do cuff e complicações mais sérias para 
o paciente.   

MATERIAIS: Cuffômetro; Sonda de aspiração; Rede de vácuo e vacuômetro; Frasco coletor; 
Extensão de látex ou silicone; Ampola de água destilada; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário 
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do paciente. 

Desmame da Ventilação Mecânica 

DEFINIÇÃO: Processo que promove a independência ventilatória do paciente, ou seja, é a 
transição da ventilação artificial para a espontânea em pacientes que permanecem em VM pó 
tempo superior a 24 horas.   

OBJETIVO: Retirar o paciente da VM o mais precoce dentro de suas possibilidades clinicas e 
fisiológicas.   

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.  

 ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Realizar triagem diária, ou seja, avaliar se o paciente apresenta condições clinicas e fisiológicas 
para entrar no protocolo de descontinuação da VM;  

2. Seguir e preencher o protocolo de descontinuação da VM da UTI, seguindo as etapas abaixo:  

3. Na primeira etapa avalia-se os seguintes critérios: PEEP≤10cmH2O, FiO2≤40%, SatO2≥90%, 
FR≤35 rpm;  

4. Caso o paciente não preencha os critérios permanecerá em VM, entretanto, se o paciente 
preencher os critérios, o médico de plantão deverá ser avisado para interromper ou reduzir 
significativamente a infusão dos sedativos e o enfermeiro responsável pelo paciente deve 
desligar a dieta enteral e na presença de sonda nasogástrica colocá-la em sifonagem e então 
seguir para a próxima etapa;  

5. Na segunda etapa avalia-se a ausência de desconforto respiratório e a capacidade do paciente 
tossir adequadamente durante a aspiração do TOT;  

6. Caso o paciente não apresente estas condições deve-se comunicar o medico para correção 
das causas da intolerância, por outro lado, se o paciente apresenta estas condições deve-se 
seguir para a próxima etapa;  

7. Na terceira etapa deve-se realizar o teste de respiração espontânea (TRE), que pode ser de 2 
formas: Teste em T, Pressão de Suporte (PSV) 

Teste T, (Tubo T) 

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  

4. Instalar o equipamento de macronebulização com soro fisiológico no frasco na fonte de O2;    

5. Explicar ao paciente o procedimento;  

6. Posicionar o paciente confortavelmente em DD e com cabeceira elevada  

45º ou mais;  

7. Ligar a macronebulização e observar a saída de névoa pelo sistema - caso não haja, revisar o 
sistema e/ou substituí-lo;  
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8. Desconectar o pacientedo VM e conectar a peça ‘T’ ou “y” no intermediário (traquéia); 9. 
Ofertar a concentração de O2 adequada para que a saturação de hemoglobina pelo O2 atinja 
níveis acima de 90%; 42. Monitorar de forma contínua o paciente por no mínimo 20 min e no 
máximo 2 horas, quanto às variáveis clínicas, gasométricas e hemodinâmicas;  

10. Caso o paciente apresente algum dos parâmetros descritos no quadro abaixo deve-se 
interromper o TRE e retornar o paciente para o VM e permanecer por 24 h em um modo 
ventilatório que ofereça  diminuição do trabalho muscular respiratório;   

Parâmetros de Interrupção do TRE  Freqüência respiratória >35 rpm Saturação arterial de O2 
<90% Freqüência cardíaca >140 bpm Pressão arterial sistólica >180 mmHg ou < 90 mmHg Sinais 
e sintomas Agitação, sudorese, alteração do nível de consciência   

11. Caso o paciente passe no TRE deve-se proceder a extubação, 

Pressão de Suporte  

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento;  

4. Explicar o procedimento ao cliente;  

5. Posicionar o paciente confortavelmente e com cabeceira elevada  

45º ou mais;  

6. Ajustar o VM no modo PSV de 10 ou menos cm H2O com PEEP de 5 cmH2O; Fio2 o mínimo 
possível.  

6. Monitorar de forma contínua o paciente por no mínimo 20 min e no máximo 2 horas, quanto 
às variáveis clínicas, gasométricas e hemodinâmicas;  

8. Caso o paciente apresente algum dos parâmetros descritos no quadro acima deve-se 
interromper o TRE e retornar os parâmetros ventilatórios que ofereçam  diminuição do trabalho 
muscular respiratório;  

9. Retomar o teste após 24 horas;  

10. Caso o paciente passe no TRE deve-se proceder a extubação. 

  

SIGLAS UTILIZADAS:   

DD- (Decúbito dorsal); 

 EPI’s – (Equipamentos de proteção individual); 

 FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio); 

 FR- (Frequência respiratória); 

 HME – (Filtro trocador de calor e umidade); 

 O2 – (Oxigênio); 
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 PEEP – (pressão positiva expiratória final); 

 PSV – (Ventilação por pressão de suporte); 

 SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio); 

 TOT – (Tubo orotraqueal); 

 TRE – (Teste de respiração espontânea); 

 VM- (Ventilador mecânico).   

PERIODOCIDADE: Diariamente   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

Extubação 

DEFINIÇÃO: É a etapa final do desmame da VM e possibilita que o paciente realiza respiração 
espontânea sem ajuda de uma via aérea artificial. O desmame da ventilação mecânica não 
necessariamente culmina na extubação do paciente, para tal o mesmo deve ser capaz de 
proteger sua via aérea, ou seja, o paciente deve ter uma tosse suficientemente eficaz e nível de 
consciência adequado para proteger-se de episódios de aspiração.   

OBJETIVO: Remoção do TOT da via aérea de um paciente.   

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

55. Lavar as mãos;  

56. Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais citados acima;  

57. Utilizar EPI´s;  

58. Verificar se a dieta nasoenteral foi suspensa;  

59. Calçar as luvas de procedimento;  

60. Posicionar o paciente no leito em DD e cabeceira elevada à 45 graus;  

61. Explicar o procedimento ao paciente;  

62. Aspirar o TOT e as VAS do paciente;  

63. Cortar ou desamarrar a fixação (cadarço) do TOT;  

64. Desinsuflar o cuff; 

65. Solicitar ao paciente uma inspiração profunda ou uma tosse, neste momento retirar o TOT 
com a sonda de aspiração no seu interior para aspirar as secreções supra-cuff;  

66. Instalar o dispositivo de oxigenoterapia eleita (macronebulização ou cânula de O2), 
ofertando uma concentração de O2 suficiente SpO2 ≥90%;  

67. Solicitar uma tosse espontânea; 68. Realizar a ausculta pulmonar e das VAS;  

69. Monitorizar os sinais vitais, SpO2, padrão ventilatório, expansibilidade torácica e o nível de 
consciência;  
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  70. Evoluir no prontuário da fisioterapia o horário da realização do procedimento e possíveis  
intercorrências.   

OBSERVAÇÕES: Quando o paciente tiver historia de IOT difícil e/ou risco para edema de glote 
deve-se realizar antes da extubação o Teste de Patência das Vias Aéreas (Cuff Leak Test) que 
consiste na verificação de vazamento de ar ao redor do TOT quando o cuff é desinsuflado com 
o objetivo de detectar precocemente a presença de edema na laringe ou outras afecções nesta 
região que dificultariam a passagem de ar após a retirada do TOT.   

Este pode ser feito de 2 formas: forma qualitativa – escuta-se e ausculta-se vazamento de 
ar pela traqueia do paciente e de forma quantitativa – verifica-se uma diferença entre o volume 
corrente inspirado e o expirado em no mínimo 110 ml.   

SIGLAS UTILIZADAS:   

DD – (Decúbito dorsal); 

 EPI’s – (Equipamentos de proteção individual); 

 O2 – (Oxigênio); 

 FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio); 

 IOT – (Intubação orotraqueal); 

 SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio); 

 TOT – (Tubo orotraqueal); 

 VAS- (Vias aéreas superiores); 

 VM – (Ventilação mecânica).   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

MATERIAIS: 1. Seringa de 10 ou 20 ml para desinsuflar o cuff; 2. Luvas de procedimento; 3. 
Estetoscópio; 4. Rede de vácuo com aspirador e intermediário; 5. Sonda de aspiração 6. Luva 
estéril; 7. Ampola de água destilada; 8. Rede de O2 com o dispositivo de oxigenoterapia; 9. 
Macronebulização ou cânula nasal de O2; 10. Toalha de rosto;    

Troca de Cânula de Traqueostomia, Desmame e Descanulação. 

OBJETIVO: Manter viabilidade da via aérea artificial e realizar de forma sistematizada o 
desmame da via aérea artificial até a decanulação do paciente.   

INDICAÇÃO: Troca de cânula plástica para plástica em caso de perfuração ou suspeita de 
perfuração do cuff/balonete e troca de cânula plástica para metálica de pacientes em desmame 
da via aérea artificial.    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:   

 TROCA DE CÂNULA PLÁSTICA PARA PLÁSTICA: 
1. Lavar as mãos; 
2. Utilizar EPI´s; 
3. Informar à equipe médica e equipe de enfermagem responsável pelo paciente do 

procedimento; 
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4. Calçar luvas de procedimento; 
5. Explicar o procedimento ao paciente; 
6. Verificar sinais vitais (FC, FR, Oximetria); 
7. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça; 
8. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes; 
9. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012); 
10. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP 

Fisioterapia Respiratória 005); 
11. Testar cuff/balonete da nova cânula de traqueostomia; 
12. Lubrificar a nova cânula de traqueostomia com xilocaína gel; 
13. Soltar a fixação da cânula de traqueostomia; 60.  Esvaziar o cuff/balonete da via aérea 

artificial; 
14.    Introduzir sonda guia n º 10, 12 ou 14; 
15. Retirar cânula plástica, mantendo sonda guia no estoma do paciente; 
16. Introduzir nova cânula através da sonda guia até o estoma do paciente; 
17. Retirar sonda guia e desprezá-la; 
18. Insuflar cuff/balonete; 
19. Realizar ausculta pulmonar; 
20. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria); 
21. Observar padrão respiratório; 69.  Deixar o paciente em posição confortável;  
22. Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos; 
23. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e 
possíveis intercorrências.   

 TROCA DE CÂNULA PLÁSTICA PARA METÁLICA   

ETAPA 1: DESSINSUFLAÇÃO DO CUFF/BALONETE 

1. Lavar as mãos; 
2. Utilizar EPI´s; 
3. Informar a equipe médica e de enfermagem responsáveis pelo paciente do procedimento; 
4. Calçar luvas de procedimento; 
5. Explicar o procedimento ao paciente; 
6. Verificar sinais vitais (FC, FR, Oximetria); 
7. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça; 
8. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes; 
9. Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição e reflexos orais);  
10. Esvaziar cuff/balonete da traqueostomia; 
11. Estimular reflexo de tosse de modo ativo através de incentivo verbal; 
12. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012); 
13. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP 

Fisioterapia Respiratória 005) 
14. Esvaziar o cuff/balonete da via aérea artificial; 
15. Realizar ausculta pulmonar; 
16. Monitorar a tolerância do paciente com o cuff desinsuflado; 
17. Observar padrão respiratório; 
18. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria); 
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19. Deixar o paciente em posição confortável; 
20. Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos; 
21. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e tempo 

de tolerância do paciente com o cuff/balonete desinsuflado.   

ETAPA 2: AVALIAÇÃO  

1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas do cuff/balonete desinsuflado, sem sinais 
de desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;  

2. Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição, reflexos orais, sensibilidade 
laríngea);  

3. Observar tolerância do paciente, padrão respiratório e sinais vitais (FC, FR, Oximetria); 
4. Estimular verbalmente a tosse do paciente; 
5. Comunicar a equipe médica a viabilidade da troca da cânula plástica para metálica; 
6. Solicitar prescrição médica da troca da cânula.   

ETAPA 3: TROCA DA CÂNULA PLÁSTICA PARA CÂNULA METÁLICA    

1. Conferir prescrição médica de troca da cânula; 
2. Avisar à equipe médica e equipe de enfermagem responsáveis pelo paciente do 

procedimento 
3. Lavar as mãos; 
4. Utilizar EPI’s; 
5. Calçar luvas de procedimento; 
6. Explicar o procedimento ao paciente; 
7. Verificar sinais vitais (FC, FR e Oximetria); 
8. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça; 
9. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;  
10. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);  
11. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP 

Fisioterapia UTI 012); 
12. Lubrificar cânula de traqueostomia metálica com xilocaína gel; 
13. Soltar fixação da cânula de traqueostomia; 
14. Esvaziar o cuff/balonete da via aérea artificial; 
15. Introduzir sonda n º 10, 12, 14 como guia; 
16. Retirar cânula plástica, mantendo sonda guia no estoma do paciente; 
17. Introduzir cânula metálica através da sonda guia até o estoma do paciente; 
18. Retirar sonda guia e desprezá-la; 
19. Realizar ausculta pulmonar; 
20. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria); 
21. Observar padrão respiratório; 
22. Deixar o paciente em posição confortável; 
23. Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos; 
24. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e possíveis 

intercorrências.   

ETAPA 4: AVALIAÇÃO DA DECANULAÇÃO  

1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas com a cânula metálica, sem sinais de 
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desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;  

2. Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição, reflexos orais, sensibilidade 
laríngea);  

3. Ocluir cânula metálica com êmbolo de seringa;  

4. Observar tolerância do paciente, padrão respiratório e sinais vitais (FC, FR, Oximetria); 5. 
Estimular verbalmente a tosse do paciente, certificar-se de que o paciente é capaz de carrear 
secreção até a cavidade oral;  

6. Comunicar a equipe médica a viabilidade da decanulação;  

7. Solicitar prescrição médica da decanulação.   

ETAPA 5: DECANULAÇÃO  

1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas com a cânula metálica ocluída, sem sinais 
de desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;  

2. Avisar à equipe médica e equipe de enfermagem responsáveis pelo paciente do 
procedimento;  

3. Lavar as mãos; 4. Utilizar EPI’s;  

5. Calçar luvas de procedimento;  

6. Explicar o procedimento ao paciente; 

7. Verificar sinais vitais (FC, FR e Oximetria);  

8. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça; 9. 
Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;  

10. Confeccionar curativo oclusivo com gaze estéril e micropore;  

11. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);   

12.  Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP 
Fisioterapia UTI 012);  

13. Soltar fixação da cânula de traqueostomia;  

14.  Retirar cânula metálica;  

15. Realizar curativo oclusivo sobre o estoma;  

16. Realizar ausculta pulmonar;  

17. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria);  

18.  Observar padrão respiratório;  

19.  Deixar o paciente em posição confortável;  

20.  Encaminhar cânula metálica a Central de Materiais (CME)  

21.  Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos; 

22. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e possíveis 
intercorrências.  
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MATERIAIS:    

EPI´s (Óculos de proteção, Máscara de procedimento, Luva de procedimento); 

 Sonda de aspiração n º 10, 12, 14;  

 Sonda de aspiração n º 10, 12, 14 como guia;  

 Gase estéril;   

Luva estéril ou luva plástica de aspiração;  

 Seringa de 20ml;  

 Xilocaína Gel;   

Cânula de Traqueostomia metálica n º 2, 4, 6;   

Cânula de Traqueostomia plástica n º 7, 8, 9, 10;  

Rede de vácuo, vacuômetro;   

Frasco coletor;  

Extensão de látex ou silicone;  

 Água destilada.  

 Êmbolo de seringa  

Aspiração Endotraqueal – Sistema Aberto 

DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo 
orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de uma sonda conectada a 
um gerador de pressão negativa.   

OBJETIVO: Remover secreções traqueais.    

INDICAÇÕES: Presença de ruídos pulmonares durante a ausculta pulmonar; aumento das 
pressões de pico inspiratórias durante a VM em volume controlado; redução do volume corrente 
durante a VM controlado à pressão; secreções visíveis na via aérea artificial; alterações na 
monitorização dos gráficos de pressão e fluxo; presença de esforço respiratório e/ou assincronia 
durante a ventilação assistida; deteriorização dos valores da gasometria arterial; alterações 
radiológicas compatíveis com acúmulo de secreções; coleta de secreções.    

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos; 
2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do 

paciente; 
3. Utilizar EPI´s; 
4. Calçar as luvas de procedimento; 
5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 76. Explicar o procedimento ao 

paciente e ao acompanhante; 
6. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração; 



 

 

   961 

7. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do aspirador 
(mantendo-a dentro do invólucro); 

8. Setar no ventilador mecânico a FIO2 a 100 % ou modo aspiração (se disponível) com o 
objetivo de elevar o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento; 

9. Desligar o alarme do ventilador mecânico, temporariamente; 
10. Calçar as luvas limpas ou estéreis na mão dominante por cima da luva de procedimento; 

82. Retirar a sonda do pacote com a mão dominante; 
11. Desconectar a traquéia do respirador com a mão não dominante ou solicitar a outra 

pessoa para desconectar (deixar a extremidade distal suspensa – sem contato com o 
paciente ou roupas de cama do mesmo); 

12.  Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração; 
13. Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento; 
14. Introduzir a sonda de aspiração no tubo orotraqueal ou nasotraqueal ou traqueostomia, 

quando perceber uma resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de 
aspiração, realizar movimentos lentos de vai e vem e retirar lentamente a sonda. Não 
ultrapassar 10 segundos devido ao risco de hipoxemia; 

15. Conectar a traquéia do ventilador novamente; 
16. Repetir o procedimento, quantas vezes for necessário; 
17. Aspirar as vias aéreas superiores, primeiro introduzir a sonda pinçada na cavidade nasal, 

liberar o vácuo e aspirar; na sequência introduzir a sonda pinçada na cavidade oral, liberar 
o vácuo e aspirar; 

18. Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro da 
luva;  

19. Desprezá-las no lixo; 
20. Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril; 
21. Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta; 
22. Realizar a ausculta pulmonar; 
23. Organizar o leito do paciente; 
24. Retirar as luvas; 
25. Lavar as mãos; 
26. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.   

OBSERVAÇÕES: 

1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e 
após o procedimento; 

2. Certificar que a FiO2 no VM retornou ao valor anterior; 
3. Não recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelo tubo ou traqueostomia 

e ambuzar o paciente, pelo possível deslocamento de bactérias presentes no biofilme da 
VA artificial para trato respiratório inferior.  Se necessário, recomenda-se a instilação de 
2 ml de solução seguida de aspiração com o objetivo de facilitar a introdução da sonda, 
estimular a tosse e ajudar na remoção de secreções espessas ou “rolhas”; 

4. Não limpar a sonda entre as aspirações com líquidos colocados em recipiente não estéril 
(copinhos ou frascos) caso a sonda suja trocá-la; 
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5. O tamanho da sonda de aspiração deve ser a de menor diâmetro possível para uma sucção 
adequada, recomenda-se utilizar a seguinte formula para escolher o tamanho ideal: N° da 
sonda=(n° do TOT/TQT 2)x2; 

6. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo em 80-120 mmHg; 
7. Não é obrigatória a técnica asséptica, apesar de recomendada; 
8. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico 

(podendo ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada); 
9. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex; 
10. Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais 

de acúmulo de secreções; 
11. Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo antes 

do procedimento; 
12. Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o 

intermediário apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com 
água ou solução fisiológica; 

13. É recomendada a aspiração de pacientes que acumulam secreções em vias aéreas 
superiores antes de procedimentos como banho, baixar a cabeceira para realizar 
procedimentos; 

14. No caso de aspirar pacientes com TQT sem suporte ventilatório, repetir o procedimento 
com exceção das etapas 9, 10, 13 e 17. Nesta situação, afastar o dispositivo de 
oxigenoterapia, se presente antes de aspirar.   

SIGLAS UTILIZADAS:   

EPI´S – (equipamentos de proteção individual); 

 FiO2 – (fração inspirada de oxigênio); 

 mmHg- (milímetros de mercúrio); 

  N° - (número); 

 O2 – (oxigênio); 

 SpO2 – (saturação periférica de oxigênio); 

 TOT –(tubo orotraqueal); 

 TQT – (traqueostomia); 

 VM – (ventilador mecânico).   

PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

MATERIAIS: 1. Sistema de vácuo; 2. Aspirador de secreções; 3. Intermediário de aspiração 
(látex); 4. Sondas de aspiração n° 12, 14 e 16; 5. Água destilada ou solução fisiológica; 6. Gaze; 
7. Luvas de procedimento; 8. Luvas limpas ou estéreis. 

Aspiração Endotraqueal Sistema Fechado 

DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo 
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orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de sistema de aspiração 
fechado conectado a um gerador de pressão negativa.    

OBJETIVO: Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que não 
devem ser desconectados do VM, sendo assim: quando o PEEP estiver acima de 10 e/ou FiO2 
maior ou igual a 60%; paciente com precaução por aerosóis (tuberculose, varicela, sarampo, 
H1N1; pacientes soropositivos para HIV e hepatite por vírus C; pacientes com sangramento 
pulmonar ativo e excesso de secreções nas vias aéreas.   

INDICAÇÕES: Presença de ruídos pulmonares durante a ausculta pulmonar; aumento das 
pressões de pico inspiratórias durante a VM em volume controlado; redução do volume corrente 
durante a VM controlado à pressão; secreções visíveis na via aérea artificial; alterações na 
monitorização dos gráficos de pressão e fluxo; presença de esforço respiratório e/ou assincronia 
durante a ventilação assistida; deteriorização dos valores da gasometria arterial; alterações 
radiológicas compatíveis com acúmulo de secreções; coleta de secreções.    

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

MATERIAIS: 9. Sistema de vácuo; 10. Aspirador de secreções; 11. Intermediário de aspiração 
(látex); 12. Sistema de aspiração fechado n° 14 ou 16; 13. Seringa de 20 ml; 14. Água destilada 
ou solução fisiológica; 15. Gaze; 16. Luvas de procedimento;   

   ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 

1. Lavar as mãos; 
2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do 

paciente; 
3. Utilizar EPI´s;  
4. Calçar as luvas de procedimento; 
5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 
6. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 
7. Aspirar água estéril ou soro fisiológico em uma seringa de 20 ml; 
8. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração; 
9. Setar no ventilador mecânico a FIO2 a 100 % ou modo aspiração (se disponível) com o 

objetivo de elevar o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento; 
10. Desligar o alarme do ventilador mecânico, temporariamente; 
11. Conectar a ponta do sistema de aspiração fechado ao látex de aspiração; 
12. Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado para abrir o sistema de vácuo; 
13. Introduzir a sonda do sistema de aspiração no tubo orotraqueal ou nasotraqueal ou 

traqueostomia, quando perceber uma resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar 
o vácuo de aspiração apertando o clampe do sistema, realizar movimentos lentos de vai e 
vem e retirar lentamente a sonda. Não ultrapassar 10 segundos devido ao risco de 
hipoxemia; 

14. Adaptar a seringa de 20 ml (com água ou solução fisiológica) no local recomendado; 
15. Lavar a sonda do sistema injetando a água destilada ou solução fisiológica e sugando ao 

mesmo tempo, entre as aspirações e ao final do procedimento; 
16. Realizar o procedimento, quantas vezes for necessário; 
17. Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu invólucro estéril; 
18. Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado; 
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19. Desconectar o vácuo do sistema de aspiração fechado; 
20. Colocar a tampa protetora do sistema de aspiração fechado; 
21. Conectar o intermediário de aspiração à uma sonda de aspiração n° 8 , 10 ou 12 e aspirar as 

vias aéreas superiores, primeiro introduzir a sonda pinçada na cavidade nasal, liberar o 
vácuo e aspirar; na sequência introduzir a sonda pinçada na cavidade oral, liberar o vácuo e 
aspirar; 

22. Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril; 
23. Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta; 
24. Realizar a ausculta pulmonar; 
25. Organizar o leito do paciente; 
26. Retirar as luvas e jogá-las no lixo 
27. Lavar as mãos 
28. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.   

OBSERVAÇÕES:  

1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e após 
o procedimento; 

2. Certificar que a FiO2 no VM retornou ao valor anterior; 
3. Não recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelo tubo ou traqueostomia do 

paciente, pelo possível deslocamento de bactérias presentes no biofilme da VA artificial para 
trato respiratório inferior.  Se necessário, recomenda-se a instilação de 2 ml de solução 
adaptando uma seringa de 20 ml no local determinado para este procedimento, em seguida 
aspira-se. 

4. O tamanho da sonda do sistema de aspiração deve ser a de menor diâmetro possível para 
uma sucção adequada, recomenda-se utilizar a seguinte formula para escolher o tamanho 
ideal: N° da sonda=(n° do TOT/TQT -2)x2; 29. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo 
em 80-120 mmHg; 30. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida 
com plástico (podendo ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada);  

5. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex; 
6. Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais de 

acúmulo de secreções; 
7. Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo antes do 

procedimento; 
8. Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o intermediário 

apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com água ou solução 
fisiológica; 

9. É recomendada a aspiração de pacientes que acumulam secreções em vias aéreas superiores 
antes de procedimentos como banho, baixar a cabeceira para realizar procedimentos; 

10. Não há tempo estabelecido para a troca do sistema fechado, substituir por mau 
funcionamento.   

SIGLAS UTILIZADAS:   

EPI´S – (equipamentos de proteção individual); 

 Filtro HME – (filtro trocador de calor e umidade); 

 FiO2 – (fração inspirada de oxigênio); 
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 O2 – (oxigênio); 

 mmHg- (milímetros de mercúrio); 

  N° - (número); 

 SpO2 – (saturação periférica de oxigênio); 

 TOT – (tubo orotraqueal); 

 TQT – (traqueostomia); 

 VM – (ventilador mecânico).   

PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

Descrição do Sistema de Aspiração Fechado:        

1. Conector para o TOT, TNT ou TQT; 

2. Conector para o filtro HME, traqueias do VM e VM, 
sucessivamente; 

3. Sonda de aspiração estéril; 

4. Invólucro plástico da sonda; 

5. Trava de segurança do vácuo;  

1.Adaptador para o intermediário de aspiração; 

7. Adaptador para a seringa; 

8. Adaptador para aerossol terapia. 

Coleta de Escarro 

DEFINIÇÃO: Técnica para coleta de escarro para fim de análise laboratorial.   

OBJETIVO: Coletar escarro.    

INDICAÇÕES: Para estudo de análise laboratorial.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3.Calçar as luvas de procedimento;  

2. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;  

3. Explicar o procedimento ao paciente;  

4. Solicitar ao paciente uma tosse eficaz e expectorar a secreção traqueal dentro do frasco 
coletor;  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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5. Fechar o frasco coletor identificar com nome, leito, data e material coletado.   

OBSERVAÇÕES: Conforme rotina da unidade enviar imediatamente para o laboratório.   

PERIODOCIDADE: Sempre que houver necessidade de coleta de escarro.    

MATERIAIS: Coletor de escarro; Luvas de procedimento. 

Coleta de Secreção Traqueal 

DEFINIÇÃO: Técnica para coleta de secreção traqueal para fim de análise laboratorial.   

OBJETIVO: Coletar secreções traqueais.    

INDICAÇÕES: Para estudo de análise laboratorial.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

MATERIAIS: 

1. Sistema de vácuo; 
2. Aspirador de secreções; 
3. Intermediário de aspiração (látex);  
4. Sondas de aspiração n° 12, 14 e 16 ou sistema de aspiração fechado n° 14 e 16; 23. Coletor 

de secreção; 
5. Água destilada ou solução fisiológica; 
6. Gaze; 
7. Luvas de procedimento; 
8. Luvas limpas ou estéreis    

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 

Realizar todas as etapas descritas nos POPs Fisioterapia UTI 012 e 013, para procedimentos de 
aspiração traqueal aberta e fechada;  

Porém, adaptar o coletor de secreção na sonda de aspiração ou no sistema de aspiração fechado 
e proceder o procedimento de aspiração; 

Desconectar o coletor, identificar com nome, leito, data, local e tipo de material.   

OBSERVAÇÕES: Seguir todos os cuidados e recomendações descritas nos POPs Fisioterapia UTI 
012 e 013, para procedimentos de aspiração traqueal aberta e fechada;   

  Conforme rotina da unidade, no caso de coleta de secreção traqueal enviar imediatamente 
para o laboratório, no caso de coleta de vigilância guardar na geladeira do expurgo.   

PERIODOCIDADE: Sempre que houver necessidade de coleta de secreção traqueal.   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada. 

Oxigenioterapia 

DEFINIÇÃO: Consiste no fornecimento de uma fração inspirada de oxigênio (FiO2) ao paciente.   

OBJETIVO: Manutenção de adequada oxigenação tecidual, correção da hipoxemia aguda, 
redução dos sintomas relacionados a hipoxemia crônica e redução da sobrecarga de trabalho 
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imposta ao sistema cardiovascular por consequência da hipoxemia.   

INDICAÇÕES: PaO2<60mmHg e/ou SaO2<90%, PaO2<PaO2 ideal, trauma grave, infarto agudo 
do miocárdio (IAM) e recuperação pós-anestésica.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.   

RECURSOS:  

1. Fonte de O2   
2. Fluxomêtro Para cateter ou cânula de O2: 
3. Frasco de umidificação preenchido com água destilada;  
4. Intermediário de O2 
5. Cânula tipo óculos ou cânula intranasal (nº 6 ou 8). Para macronebulização: 
6. Frasco de umidificação preenchido com soro fisiológico; 
7. Traquéia  
8. Máscara de  traqueostomia ou facial.           

   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 

1. Lavar as mãos; 
2. Colocar as luvas de procedimento; 
3. Explicar ao paciente o procedimento; 
4. Posicionar o paciente com cabeceira elevada 30º - 45º; 
5. Escolher o dispositivo de oxigenoterapia a ser utilizado: cateter de O2, cânula nasal ou 

macronebulização;  
6. Adicionar água estéril no frasco de umidificação para cânula ou cateter e adicionar soro 

fisiológico no frasco de umidificação para macronebulização; 
7. Adaptar o fluxometro à rede de O2, em seguida adaptar o frasco de umidificação ao 

intermediário de O2 ou à traquéia e então ao dispositivo escolhido; 
8. No caso de cateter intranasal de O2 – mediar o cateter da ponta do nariz até o osso 

zigomático, em seguida introduzi-lo em uma das narinas do paciente e fixar com 
esparadrapo ou micropore; 

9. Para cânula de O2 – colocar as saídas na ponta de cada narina e fixar atrás das orelhas. 
10. Para macronebulização – colocar a mascara encaixada no queixo do paciente e fixar o 

elástico atrás da cabeça; 
11. Ofertar o fluxo de O2 adequado para que a SpO2 atinja níveis acima de 90%;   

OBSERVAÇÕES: 

1. Para calcular a FiO2 ofertada usar a seguinte fórmula: %O2=20+4n (onde n, fluxo de O2 
ofertado) 

2. Para calcular a FiO2 ideal usar a seguinte fórmula: PaO2 ideal x FiO2 conhecida (a qual a 
gasometria foi coletada)/ PaO2 conhecida (obtida na gasometria arterial) 

3. Escolher o dispositivo baseado na sua capacidade de ofertar O2, basear-se na tabela abaixo: 
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Fluxo de O2  Dispositivo   FiO2  

  

Baixo Fluxo  

  

Cateter nasal  22-45%   

Cânula nasal  24-40%   

Alto Fluxo  Macronebulização  28- 50%  

 Venturi  28- 50%  

Fonte: REIS, L.F.F. PROFISIO, 2014.  

4. Monitorizar os sinais vitais constantemente; 

5. Verificar se os reservatórios estão sempre preenchidos dentro das demarcações indicadas;  

6. Não reaproveitar o líquido dos reservatórios.   

SIGLAS UTILIZADAS:   

O2 – (oxigênio); 

 SpO2 – (saturação periférica de oxigênio); 

 FiO2 – (fração inspirada de oxigênio); 

 l/mim – (litros por minuto); 

 PaO2 – (pressão parcial de oxigênio).   

PERIODOCIDADE: Sempre que necessário, após avaliação das condições clinicas e gasométricas.    

Ventilação Não Invasiva 

DEFINIÇÃO: Técnica de administração de suporte ventilatório através de pressão positiva 
utilizando como interface máscaras orofaciais, nasofaciais ou faciais totais.   

OBJETIVO: Corrigir hipóxia; corrigir hipercania; manter volumes pulmonares; evitar ou prevenir 
atelectasias; reduzir o trabalho respiratório; prevenir fadiga muscular e diminuir a sensação de 
dispneia.   

ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto. 

RECURSOS: 

1. Aparelho de ventilação não invasiva 
2. Cabo de energia 
3. Fonte de energia  
4. Traqueia 
5. Válvula exalatória com ou sem orifício 
6. Mascara nasofacial, orofacial ou facial total 
7. Cabresto 
8. Reservatório de oxigênio 
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9. Intermediário de oxigênio 
10. Fonte de oxigênio 
11. Filtro trocador de calor e umidade (HME).   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 

1. Lavar as mãos; 
2. Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais citados acima; 
3. Utilizar EPI´s; 
4. Calçar as luvas de procedimento; 
5. Posicionar o paciente no leito em DD e cabeceira eleva à 45 graus; 
6. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 
7. Ligar o equipamento de VNI a energia elétrica; 
8. Instalar o umidificador na rede de O2 com fluxometro, colocar água destilada e adaptar o 

intermediário de O2; 
9. Adaptar o intermediário do O2 à máscara nasal ou orofacial ou total face ou na válvula 

exalatória ou diretamente no equipamento conforme disponibilidade de adaptação; 
10. Conectar a mascara a ser utilizada na válvula exalatória (se necessário), esta na traqueia e 

esta no equipamento de VNI; 
11. Colocar um filtro HME na saída do equipamento de VNI; 
12. Posicionar o cabresto atrás da cabeça do cliente de forma simétrica e confortável; 
13. Ligar o equipamento de VNI e ajustar os parâmetros ventilários de acordo com a 

gasometria, padrão ventilatório, sinais vitais e SpO2; 
14. Ligar o O2 a ajustar de acordo com a SpO2; 
15. Explicar novamente ao cliente e colocar a máscara na sua face calmamente, fixar com o 

cabresto; 
16. Reajustar os parâmetros, se necessário; 
17. Realizar ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais constantemente; 
18. Após estabilidade clínica e gasométrica do cliente iniciar o processo de desmame da VNI 

até a respiração espontânea através de oxigenoterapia.   

OBSERVAÇÕES: 

Neste equipamento o valor da IPAP é igual à Pressão de Pico atingida nas vias aéreas. Para saber 
o valor da IPAP real, é necessário subtrair o valor da EPAP (IPAP real= IPAP-EPAP);  

Para conhecer a FiO2 ofertada, recomenda-se a fórmula %O2 = 20+4n, onde n é a quantidade 
de O2 ofertado em l/mim; 

O Serviço de Fisioterapia, atualmente, possui 3 marcas diferentes de equipamentos: BIPAP’S, 
BIPAP Plus e BIPAP Syncrony, todos da empresa Phillips-Respironics 

Cada um deles com suas particularidades de funcionamento, instalação, parâmetros ajustáveis 
e monitorização (descritos abaixo).   

SIGLAS UTILIZADAS:   

BIPAP – (Pressão positiva com dois níveis de pressão); 

 DD – (Decúbito dorsal); 

EPAP – (Pressão positiva expiratória); 
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 EPI’s – (Equipamentos de proteção individual); 

 FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio); 

 HME – (Filtro trocador de calor e umidade); 

 IPAP – (Pressão positiva inspiratória); 

 l/mim – (litros por minuto); 

 O2 – (Oxigênio); 

 SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio); 

 VNI – (Ventilação Mecânica Não Invasiva).   

PERIODOCIDADE: Sempre que necessário, após avaliação das condições clinicas, gasométricas 
e exame de imagem.   

OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.   

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:   

1) BIPAP Syncrony   

1- Botão Liga/desliga  

2- Mudar a tela para frente (4 telas) e aumentar parâmetros.  

3- Mudar a tela para trás (4 telas) e diminuir parâmetros;  

4- Botão de confirmação dos modos e parâmetros ajustados; 

 5- Botão automático de rampa;  

6- Sinalizador de ligado a rede elétrica e sinalizador de bateria (quando presente);  

7- Sinalizador de alarme (luz pisca juntamente com alarme sonoro).  

8- Saída inspiratória, onde deve-se colocar o filtro HME, posteriormente a traquéia, válvula 
exalatória e máscara.   

O equipamento possui 04 telas:  

1º tela/4 – Visualiza-se a modalidade, valores de IPAP, EPAP e RR (freqüência respiratória) 2º 
tela/4 – Visualiza-se os valores de VC (volume corrente), VM (volume minuto) e Perda (fuga) 

 3º tela/4 – Ajusta-se o tempo de elevação (1-6 seg).  

4º tela/4 – Nesta tela ajusta-se os parâmetros ventilatórios, alarmes e modo desejados.   

Os parâmetros ventilatórios ajustáveis, de acordo com o modo escolhido são: IPAP (0-30 
cmH2O), EPAP (0-30 cmH2O), RR (0-30 rpm), VC (400-1500 ml), tempo de elevação (1-6s), rampa 
ventilatória (desligado-3 cmH2O), controle de volume (desligado ou AVAPS – utiliza-se esta 
função nas modalidades S, S/T, PC e T, selecionando (conforme necessidade) e garantindo o 
volume corrente (VT) a cada ventilação, por meio da variação de pressão entre dois níveis de 
pressões inspiratórias selecionadas, a IPAP superior e a IPAP inferior (diferença recomendada: 4 
cmH20).  

Os alarmes ajustáveis são: Desligado do paciente (desligado até 60s), apnéia (desligado até 40s), 
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ventilação mínima (desligado até 99 l´min).  

As opções de modalidade são: Modo CPAP: permite que o paciente ventile espontaneamente, 
porém fornece uma pressurização contínua tanto na inspiração quanto na expiração. Modo “S”: 
é um modo espontâneo de ventilação, onde são fornecidos dois níveis de pressão, uma pressão 
inspiratória (IPAP) e uma pressão expiratória (EPAP). Modo S/T: é um modo espontâneo e 
controlado de ventilação, quando o paciente tem ‘drive respiratório’ ventila em modo S, porém, 
quando ocorre a redução da frequência respiratória abaixo da ajustada ou ocorre uma apneia, 
o ventilador fornece respaldo de ciclos mandatórios  

Controlados pré ajustados.  Modo PC: é um modo controlado de ventilação que fornece ciclos 
mandatórios controlados pré ajustados.  

Porém, se o paciente apresentar ‘drive respiratório’ durante o intervalo dos ciclos, receberá um 
ciclo controlado limitado pela pressão e tempo determinados. Modo T: é um modo controlado 
de ventilação que fornece ciclos mandatórios controlados pré ajustados.  

Mesmo que o cliente apresente ‘drive respiratório’, este não tem efeito algum sobre a 
frequência respiratória do ventilador ou sobre os níveis de pressão.   

2) BIPAP S   

1. Botão liga/desliga; 2. Saída de fluxo, conectar o filtro HME e em seguida a traquéia, a válvula 
exalatória e a máscara; 3. Escolha a modalidade: IPAP/ EPAP ou BIPAP; 4. Ajuste do IPAP: 0-20 
cmH2O; 5. Ajuste do EPAP: 0-20 cmH2O.   

3) BIPAP Plus     

1. Botão 1 - liga desliga; ao ligar o equipamento aparecerá a informação do tempo total de uso 
do mesmo em horas. 2. Para ajustar os parâmetros ventilatórios, necessita-se apertar os botões 
2 e 3 simultaneamente e conectar o cabo de energia (botão 4)  na parte posterior do 
equipamento mantendo-os pressionados até os valores começarem a piscar na tela; 3. Ajusta-
se os valores de IPAP (0-20 cmH2O), com o botão 5 aumenta-se os valores e com o botão 6  
diminui-se os valores; 4. Aperta-se o botão 2 para aparecer o parâmetro EPAP (0-20 cmH2O) e 
então com o botão 5 aumenta-se os valores e com o botão 6 diminui-se os valores; 5. Aperte 
duas vezes o botão 1 para iniciar a ventilação do paciente; 6. Saída do fluxo inspiratório (botão 
7), onde deve-se conectar o filtro HME, a traquéia, a válvula exalatória e a mascara a ser 
utilizada. Observação: Sempre que deseja-se alterar os parâmetros ventilatórios deve-se repetir 
o procedimento nº 2. 

Hiperinsuflação Manual com Ambú 

DEFINIÇÃO: Manobra realizada de forma manual, por meio de uma bolsa de ressucitação, tipo 
AMBU, acoplada ao paciente por meio do tubo endotraqueal ou traqueostomia. Consiste de 
inspirações lentas e profundas consecutivas, ofertando um volume pelo menos 50% maior do 
que o ajustado no ventilador mecânico, seguidas de pausa inspiratória em torno de 2 segundos 
e rápida liberação da compressão do ambu, associado ou não à compressão torácica, 
promovendo aumento do fluxo expiratório. Um volume de oxigênio puro é liberado a cada 
compressão da bolsa.  

OBJETIVO: Promover o deslocamento de secreções brônquicas por meio do aumento do volume 
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inspiratório, o qual origina um maior fluxo expiratório; Favorecer o deslocamento de secreção 
brônquica para vias aéreas centrais, melhorando a ventilação pulmonar e oxigenação; prevenir 
o colapso pulmonar; reexpandir segmentos pulmonares atelectasiados.  

INDICAÇÕES: Desobstrução e reexpansão pulmonar em pacientes com via aérea artificial, com 
atelectasia, “plugs” de secreção brônquica e excesso de secreção brônquica.   

ABRANGÊNCIA: UTI adulto.   

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  

1. Lavar as mãos;  

2. Utilizar EPI´s;  

3. Calçar as luvas de procedimento; 

4. Explicar o procedimento ao paciente;  

5. Posicionar o paciente na posição de sedestação  

6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;  

7. Testar a bolsa de ressuscitação (ambú);  

8. Testar a rede de oxigênio;  

9. Preencher frasco de umidificador com água destilada;  

10. Adaptar o fluxômetro e umidificador (água destilada) à rede de O2,  

 11. Conectar o reservatório de O2 à bolsa de ressuscitação (ambú);  

12. Adaptar o oxigênio (umidificador) ao ambú, por meio do intermediário de O2;  

13. Ligar o fluxômetro;  

14. Desconectar o paciente do ventilador mecânico e conectar o ambú à TQT ou TOT;  

15. Realizar insuflações lentas por meio de compressões com uma ou dias mãos na bolsa de 
ressuscitação (ambú), seguida de pausa inspiratória;  

16. Realizar rápida liberação do fluxo expiratório, por meio da descompressão da bolsa de 
ressuscitação (ambú), associada ou não à vibração torácica.   

17. Repetir as insuflações e liberação do fluxo, quantas vezes for necessário;  

18. Realizar aspiração (conforme POP Fisioterapia UTI 011) da TQT ou TOT, caso necessário;  

19. Conectar o paciente à ventilação mecânica. 20. Realizar a ausculta pulmonar final e 
monitorizar os sinais vitais finais.   

OBSERVAÇÕES: Repetir a manobra conforme a necessidade do paciente. Observar sinais vitais 
durante a manobra, atentar para instabilidade hemodinâmica, barotrauma e hipoxemia.   

SIGLAS:   

TOT: (tubo orotraqueal);   

TQT: (traqueostomia);  
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 EPI´s: (equipamentos de proteção individual);   

  O2: (oxigênio). 

PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.   

MATERIAIS:  Bolsa de ressuscitação (Ambú); 7;  Reservatório de oxigênio;  Fonte de oxigênio; 
Fluxômetro;  Umidificador de O2; Água destilada; Intermediário de O2; Luva de procedimento;    

CORREÇÃO DE GASOMETRIA 

DEFINIÇÃO:. A gasometria arterial mede o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue 
de uma artéria. Esse exame é utilizado para verificar se os seus pulmões são capazes de mover 
o oxigênio dos alvéolos para o sangue e remover o dióxido de carbono do sangue. 

 Pressão parcial de oxigênio (PaO2): mede a pressão de oxigênio dissolvido no sangue e 
como o oxigénio é capaz de se mover a partir do espaço aéreo dos pulmões para o 
sangue 

 Pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2): mede a quantidade de dióxido de 
carbono que é dissolvido no sangue, e como o dióxido de carbono é capaz de se mover 
para fora do corpo 

 pH: mede íons de hidrogênio (H +) no sangue. O pH do sangue fica geralmente entre 
7,35 e 7,45. Um pH inferior a 7,0 é chamado ácido e um pH maior do que 7,0 é chamada 
básico (alcalino). Sendo assim, o sangue deve ter um pH ligeiramente básico 

 Bicarbonato (HCO3): bicarbonato é um produto químico que impede o pH do sangue de 
se tornar muito ácido ou básico 

 Valores de conteúdo de oxigênio (O2CT) e saturação de oxigênio (O2Sat): o primeiro 
mede a quantidade de oxigênio no sangue daquela amostra, já o segundo mede quantas 
hemoglobinas (células dos glóbulos vermelhos) estão transportando oxigênio (O2). 

INDICAÇÕES: A gasometria arterial permite a medida direta do pH, da oxigenação, dos níveis de 
CO2, da saturação de O2 e do excesso ou déficit de bases, de forma a avaliar a natureza e a 
evolução de distúrbios metabólicos e respiratórios. Especialmente útil no acompanhamento da 
oxigenação, estado ácido-básico e ventilação alveolar de pacientes críticos. 

Verificar se o tratamento para uma determinada doença pulmonar está funcionando; 
Descobrir se você precisa de oxigênio extra ou ajuda com a respiração (ventilação mecânica); 
Verificar se você está recebendo a quantidade certa de oxigênio enquanto estiver recebendo 
oxigênio suplementar; Medir o pH no sangue de pessoas que têm insuficiência cardíaca, 
insuficiência renal, diabetes não controlada, distúrbios do sono e infecções graves, ou depois de 
uma overdose de drogas. 

ABRANGÊNCIA: UTI adulto e Pediátrica 

PROCEDIMENTO: 



 

 

   974 

   

Materiais Necessários 

1)      Seringa heparinizada; 

2)      Scalp ou agulha; 

3)      Swab de álcool para antissepsia; 

4)      Gaze estéril para compressão; 

5)      Fita microporosa para curativo. 

PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.   
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NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL COM 

ESPECIFICAÇÃO DE ESTRUTURA, NORMAS E ROTINAS, HORÁRIO E EQUIPE MÍNIMA. 

NORMAS DA ADMINSITRAÇÃO GERAL 

A utilização correta de recursos na produção de serviços depende do conhecimento das 

necessidades da sociedade, das limitações e oportunidades na utilização de recursos 

ambientais, da estrutura administrativa adequada, processos operacionais padronizados e 

recursos suficientes para obtenção de resultados que causem impacto positivo em condições 

previamente avaliadas.  

Os serviços de saúde são planejados para atender a determinado número de pacientes visando 

atenção ao cidadão, economia de escala e solvência dos problemas coletivos e individuais de 

saúde. O atendimento não realizado é uma oportunidade perdida de oferecer assistência a outro 

indivíduo que necessita de atenção a sua saúde e também prejuízo financeiro, mercadológico, 

comprometendo a imagem da instituição perante a sociedade. 

A Administração Geral compreende a Hotelaria, Recepção, Portaria/Segurança, Almoxarifado e 

Manutenção Predial. Abaixo descreveremos uma visão geral desses serviços, os quais, 

juntamente com a área financeira e RH complementam a chamada Administração Geral. 

A área Financeira e RH funcionam de 2a a 6a das 7 às 17h. A Hotelaria, Recepção, 

Portaria/Segurança, Almoxarifado e Manutenção Predial por sua vez, devem funcionar 12h por 

dia, de sergunda a sexta-feira. 

O InstitutO INSTITUTO CEM na gestão da Unidade   tem uma visão voltada para a contínua busca 

da excelência, conciliando os objetivos da unidade com o ato de acolher no serviço, sem perder 

de vista a especificidade de necessidades de seus usuários. 

Embora o foco principal seja o tratamento e a assistência, a unidade deve investir nos serviços 

que envolvem uma estada no serviço, reconhecendo o paciente e o seu acompanhante como 

clientes. 

Segundo o Manual de Humanização do Ministério da 

Saúde, "humanizar”  é garantir à palavra a sua 

dignidade ética. Ou seja, para que o sofrimento humano, 

as percepções de dor ou de prazer sejam humanizadas, é 

preciso que as palavras que o sujeito expressa sejam 
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reconhecidas pelo outro. É preciso, ainda, que esse 

sujeito ouça do outro, palavras de reconhecimento. “A 

humanização depende de nossa capacidade de falar e 

de ouvir, depende do diálogo com nossos semelhantes". 

(MS/2010) 

DA RECEPÇÃO 

As recepções do hospital funcionará da seguinte forma: 

 Urgência/Emergência: 24 horas, todos os dias da semana 

 Ambulatório: de 2a a 6a feira de 7h às 17h,  

DA PORTARIA/SEGURANÇA 

Funcionará 24 h por dia, sendo que será definido, em função do layout físico da Unidade 

Hospitalcomo será distribuída a equipe pelas portas de acesso, bem como a redução de pessoal 

no turno da noite e fins de semana. 

DO ALMOXARIFADO 

O Almoxarifado funcionará de 2a a 6a feria das 7 às 17hs com equipe completa e nos finais de 

semana e  feriado com equipe reduzida a ser definida pela gerencia administrativa. 

DA MANUTENÇÃO PREDIAL 

A Manutenção Predial funcionará 24 h por dia, 7 dias por semana. 

1. NORMAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

O objetivo deste trabalho é a implantação da manutenção predial na Unidade e tem como 

finalidade garantir que todas as manutenções sejam realizadas em perfeitas condições, com as 

melhores tecnologias encontradas no mercado.  

O projeto implantado garantirá que todas as instalações receberão as devidas manutenções 

necessárias sendo elas, preditiva, preventiva, detectiva ou ate mesmo as corretiva.  

“Inspeção Predial é o check-up da edificação. A boa qualidade 

de uma edificação, tal qual a do corpo humano, requer uma 

serie de procedimentos para ser atingido plenamente. O 

caminho desta busca de qualidade, em geral, se inicia com 
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apuração das reais conformidades e não-conformidades, tanto 

para um prédio com para um ser humano, através do 

diagnostico obtido pelo check-up”. (Gomide, Neto e Pujadas, 

2006). 

Visa, também, estabelecer o Ciclo de Processos para a Manutenção Predial Corretiva e 

Preventiva , identificar os procedimentos e formulários, e descrever as atividades, designando 

as responsabilidades. 

DAS DEFINIÇÕES E CODIFICAÇÕES 

Manutenção 

 conforme Gomide, Neto e Pujadas (2006),a Manutenção recupera e conserva a capacidade 

funcional de sistemas e elementos construtivos, sendo assim ela não tem como objetivo 

principal reformar ou alterar características de projetos, salvo questões de viabilidade.  

A Manutenção recupera através de atividades ou serviços corretivos, preferencialmente 

planejados, envolvendo aspecto de durabilidade, desempenho e vida útil.  

A conservação de sistemas e elementos é feita pela manutenção com atividades ou serviços 

preventivos e preditivos, que são definidos através de parâmetros de uso, funcionalidade, 

necessidade de disponibilidade e confiabilidade de sistemas, dentre outros. 

Manutenção que exige intervenção imediata que garanta a continuidade de funcionamento da 

edificação ou de seus componentes, ficando dividia em Preventiva e Manutenção planejada que 

previne a ocorrência de danos potenciais. 

Serão adotadas as seguintes legendas para os relatórios de verificação  de manutenção 

preventiva ou checklists do PDCA. 

Com as seguinte siglas: 

 

 

 

 

Fonte: GOMIDE, NETO e GULLO (2009). 

PREVISTO 

VERIFICADO 

VERIFICADO E NECESSITA DE REPAROS 

   VERIFICADO E CORRIGIDO 
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TIPOS DE RELATÓRIOS 

Foram desenvolvidos 07 checklists abordando os aspectos mais relevantes da manutenção 

predial preventiva: Painéis Elétricos , Instalação hidráulica, Instalação telefônica, Ar 

condicionado,  Edifício, Combate ao fogo e Para-raios. 

MANUTENÇÃO PREDIAL – COMO AVALIAR 

A Avaliação é fundamental para a análise crítica e sistêmica dos resultados da Manutenção 

Predial empregada. Nela reside a identificação de pontos de melhoria  contínua,  observação  

quanto  às  necessidades  de  mudanças  de procedimentos devido a problemas de perda de 

desempenho, aumento da vida em operação dos sistemas, alterações de uso, dentre outros. 

A Avaliação da Manutenção pode seguir os “passos” abaixo descritos, fundamentados nas 

finalidades principais desse Sistema: 

1º Passo: Identificação do tipo de estratégia de Manutenção empregada no 

empreendimento, a fim de verificar quais são as atividades programadas dentro do plano de 

manutenção, seus objetivos e a vinculação ou aderência com as características principais da 

Manutenção Predial. 

Este passo visa classificar as atividades empregadas (preditivas, preventivas e corretivas) e 

analisar se a Manutenção implantada possui caráter proativo no diagnóstico de problemas e de 

reavaliação do plano e procedimentos planejados. 

Deve ainda acompanhar a identificação da estratégia, o estudo das questões relativas ao tipo de 

interferência executada, feito através da verificação de históricos e registros das atividades de 

manutenção, além da análise das listas de planos de ação programados. Essa interface entre as 

atividades do plano de manutenção com as atividades do plano de ação pode apontar para 

equívocos na estratégia empregada no empreendimento, além de problemas no diagnóstico da 

necessidade das interferências. 

Importante também é a verificação das periodicidades de serviços e atividades descritas no 

plano de Manutenção, pois isso evidenciará eventuais “não conformidades” com 

recomendações de fabricantes e/ou Manual de Uso, Operação e Manutenção do 

empreendimento. 

Toda essa análise preliminar da estratégia deverá ser validada pela Vistoria da edificação, 

abordada no 3º passo. 
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2º Passo: Coerência da estratégia identificada com o uso da edificação, observados aspectos 

de confiabilidade e disponibilidade dos sistemas e elementos construtivos. 

A coerência entre a estratégia de Manutenção, o uso da edificação e as expectativas do usuário 

é pautada na análise e verificação da aderência entre as atividades e intervenções realizadas 

com as necessidades da operação dos sistemas, equipamentos e máquinas existentes no 

empreendimento. 

Por exemplo, um hospital possui necessidades de disponibilidade e confiabilidade de seus 

sistemas e equipamentos instalados diferentemente que em uma edificação residencial. Em um 

hospital, genericamente, as ocorrências de paralisações não programadas ou deficiências 

operacionais incorrem em riscos maiores para as finalidades de uso deste empreendimento e 

seus usuários que em uma edificação residencial. Portanto, preliminarmente, a estratégia de 

manutenção a ser empregada em um hospital possui uma “carga maior” nas atividades 

preditivas e preventivas do que em um edifício residencial. 

3º Passo: Execução de Vistoria ou Inspeção Predial para a constatação de eventuais 

problemas de ordem: técnica, construtiva, operacional, funcional, de manutenção e outros 

com o objetivo de verificar a eficácia do plano de manutenção e da estratégia existente, 

além de identificar aspectos de qualidade dos serviços e procedimentos de manutenção 

empregados. 

Essa Vistoria é um dos pontos mais importantes na Avaliação e Diagnóstico da Manutenção, 

porque nela residirá a fonte de coleta de informações sobre o real resultado da estratégia de 

manutenção empregada. 

De nada adianta a análise isolada de números e dados estatísticos sobre o cumprimento de 

ordem de serviços corretivos e preventivos, ou ainda a análise de custos das atividades de 

Manutenção, se não houver uma “avaliação física” dos sistemas construtivos em operação. Isso 

pode ser comparado à Medicina, como um “check up clínico” do empreendimento. 

Para o sucesso de um Plano de Manutenção, a Vistoria ou Inspeção Predial é obrigatória, mas 

essa deve ser realizada por profissional especialista, habilitado e, preferencialmente, não 

integrante da equipe de manutenção. O inspetor predial deverá ter um caráter de auditor 

técnico. 

4º passo: Elaboração de orientações técnicas consoante as “não conformidades” 

constatadas na avaliação física, observada a estratégia de Manutenção existente. 
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A complexidade da orientação técnica é função do tipo de anomalia e sua criticidade. Há casos 

em que é necessária a realização de algum tipo de ensaio, ou mesmo uma inspeção mais 

detalhada. 

Quando a anomalia é relacionada a problemas construtivos, a orientação técnica deverá abordar 

essa problemática, eventualmente indicando a necessidade de contratação de especialistas. 

As orientações técnicas podem ser classificadas em: 

 Orientações corretivas não planejadas; 

 Orientações corretivas planejadas; 

 Orientações preventivas e 

 Orientações administrativas 

Observa-se que as orientações corretivas podem ser planejadas ou não, tal que as planejadas 

estão incorporadas ao plano de manutenção que se valeu de dados sobre a manutenção 

preventiva e prazos de vida útil dos sistemas. 

5º passo: Classificação das anomalias constatadas quanto à criticidade, consideradas as 

possíveis causas, as origens e os mecanismos de ação inerentes. Essa classificação é uma 

avaliação quanto à gravidade ou criticidade, as consequências ou tendências e, ainda, a 

pertinência de melhoria junto à gestão de manutenção existente. 

A escolha do tipo de metodologia para a definição da ordem das prioridades deve ser feita com 

atenção a avaliação física determinada pela Vistoria do empreendimento. Caso contrário, 

haverá grande dificuldade de se obter resultados reais. 

6º passo: Análises de documentos pertinentes à Manutenção para complementar os dados 

coletados em campo e identificar eventuais faltas de aderência de contratos de manutenção das 

empresas terceirizadas. A análise documental deve, também, observar questões de ordem legal. 

No caso da aderência de contratos existentes junto a empresas terceirizadas da Manutenção, é 

importante observar: o detalhamento do objetivo; aderência operacional; detalhamento de 

rotinas e procedimentos de manutenção a serem implantados; tempo de atendimentos e 

respostas coerentes com o programa e plano de manutenção geral do empreendimento; tipo e 

formas de apresentação de relatórios sobre os serviços prestados; índices de reajustes; 

determinação de seguro de responsabilidade civil e operacional em local de terceiros; prazo de 
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rescisão e, por fim, equilíbrio técnico-comercial do contrato. 

Os contratos de terceirizadas devem: 

 Ser eficientes, 

 Ter uma boa relação custo x benefício, 

 Ser gerenciados com ferramentas eficientes, 

 Ter indicadores de desempenho efetivamente adequados à realidade 

operacional, 

 Ser geridos por matrizes de responsabilidade consistentes, etc. 

7º passo: Avaliação das equipes de Manutenção quanto à sua formação, dimensionamento 

e capacidade de cumprimento das atividades do plano e estratégia existentes. 

8º passo: Avaliação de custos de Manutenção 

Este é um item de difícil avaliação, tendo em vista que os custos de manutenção estão ligados 

ao tipo de estratégia adotada, bem como às características dos sistemas de cada edificação. 

É importante neste passo identificar que tipo de rateio de contas é utilizado no 

empreendimento, a fim de se verificar como as despesas e custos são apropriados. Cada 

empreendimento poderá ter seu próprio modo de apropriar custos, o que dificulta análises 

comparativas de mercado, ou seja, não é razoável se comparar empreendimentos que não 

tenham a mesma base de dados de rateio de custos, além de características construtivas 

semelhantes, contemporaneidade, etc. 

9º passo: Avaliação da Qualidade da Manutenção empregada com um enfoque objetivo: “o 

que se pretende e o que se faz”. 

Com relação à qualidade de manutenção a ser avaliada, cabe destacar o disposto na NBR 5674 

– manutenção de edificações da ABNT, item15, que define as atribuições básicas da gestão da 

qualidade do sistema de manutenção: 

Elaboração e compêndio das normas e procedimentos para o sistema de manutenção; 

Supervisão dos serviços de manutenção, incluindo as etapas de documentação e registro, coleta 

de informações, previsão orçamentária, planejamento, projeto e programação, orçamento, 

contratação de serviços de terceiros e controle de execução. 



 

 

   982 

Avaliação da eficiência do sistema de manutenção empregado quanto: 

 Ao tempo de respostas às solicitações; 

 À relação custo e tempo estimado e efetivamente realizado, 

 Á taxa de sucesso das intervenções. 

DO CICLO DE AVALIAÇÃO 

 

Fonte: GOMIDE, NETO e GULLO (2009). 

DO FLUXOGRAMA 

 

Fonte: https://www.lean.org.br/artigos/126/logistica-lean.aspx 

Da Sistemática 
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Foram desenvolvidos oito checklist que abordam grande parte das 

necessidades de manutenção de edifícios.  Cada checklist contem a identificação do 

componente, a descrição das verificações e sua periodicidade. A aplicação do checklist, pelo 

menos na fase inicial deve ser completa e o uso continuado será possível haver algum outro tipo 

de verificação ou componente. 

DO ARQUIVAMENTO DOS FORMULÁRIOS 

Cada formulário tem a finalidade de mostrar as evidências objetivas da realização de cada 

atividade, além de servir de alimentação ao Banco de Dados que auxilia o planejamento e as 

previsões de gastos anuais. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 Chefe de Manutenção; 

 Técnicos e Auxiliares em Manutenção: 

 Unidade de Compras; 

 Unidade de Finanças – Avaliação e Aprovação; 

 Unidade de Finanças – Contas a Pagar. 

2. NORMAS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

  

Os crescentes avanços tecnológicos aplicados a medicina intervencionista e diagnóstica 

exigem investimentos constantes em recursos físicos e desenvolvimento de mecanismos 

eficazes de gestão. 

A segurança plena nos procedimentos assistenciais, entre outras ações, deve ser buscada com 

a modernização e ampliação de equipamentos através de estratégias convergentes com a 

legislação vigente e organismos certificadores. 

A responsabilidade da engenharia clínica se estende desde a elaboração de especificações 

técnicas, capacitação de profissionais em saúde, manutenção preventiva, controle periódico de 

calibração, manutenção corretiva, logística de empréstimos de equipamentos e, avaliação para 

desativação.  

Neste cenário destacam-se os seguintes projetos que serão implantados na Unidade: 
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 Padronização dos processos administrativos internos, visando prover qualidade 

nos atendimentos prestados; 

 Garantir com total confiabilidade as manutenções e calibrações efetuadas; 

 Atender a demanda crescente de treinamentos operacionais, treinamentos 

técnicos; 

 Controlar de forma eficiente a logística de equipamentos; 

 Elaboração, atualização e padronização de POP’s (Procedimentos 

Operacionais Padrão); 

 Manutenção de equipamentos médicos assistenciais a fim de valorizar a mão 

de obra interna. 

 Dessa forma é possível absorver boa parte de toda a demanda de manutenção, economizando 

em mão de obra e possibilitando oferecer reparos com qualidade e em um menor tempo. 

Com isso os equipamentos passarão a ficar um intervalo de tempo menor em manutenção e 

logo retornam para o uso em rotina, provendo a assistência, o diagnóstico, o ensino e a pesquisa. 

Ações de aprimoramento da qualidade onde os colaboradores farão visitas técnicas aos 

fornecedores com a finalidade de garantir que os serviços sejam efetuados com o padrão de 

qualidade aprovado pela Engenharia Clínica. 

A engenharia clínica será responsável pela supervisão dos equipamentos médico-hospitalares e 

execução de serviços de manutenção corretiva e de manutenção preventiva de baixa 

complexidade. O setor será tecnicamente capaz de fazer a interface da instituição com os 

fornecedores de equipamentos e seus prestadores autorizados. 

Uma empresa terceirizada será contratada para prestar o referido serviço garantindo 

atendimento permanente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com equipe e peças de reposição 

conforme contrato de manutenção a ser assinado entre as partes. 

Deverá ainda, fornecer equipamentos específicos para calibração anual dos equipamentos 

possibilitando o controle de qualidade de equipamentos médico- hospitalares, e o fornecimento 

de laudos para acreditação nas normas ISO 9000. 

3. NORMAS DE AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

HOSPITALARES 
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NORMAS DE AQUISIÇÃO  

A regular e adequada gestão dos equipamentos médico-hospitalares, englobando a aquisição, 

instalação, operação e manutenção desses aparelhos tem por objetivo disponibilizar importante 

recurso técnico de diagnóstico e tratamento dos pacientes às atividades dos profissionais de 

saúde, representando, assim, ferramenta essencial para assistência à saúde. 

As aquisições de materiais, equipamentos e medicamentos seguem as legislações vigentes. 

Toda a aquisição de materiais, equipamentos e medicamentos deverá ser precedida de licitação 

com, no mínimo, 03 fornecedores diferentes para cada produto. 

Todos os fornecedores deverão ser pré-qualificados conforme as normas adiante definidas. 

Caso não haja fornecedores suficientes no mercado brasileiro, tal fato deverá ser consignado 

nos registros de compra do produto. 

Os produtos médico-hospitalares, em princípio, serão, todos, pré-qualificados através do 

Departamento de Gestão de Materiais. 

Os demais produtos de uso geral (material de escritório, de limpeza, de manutenção etc.) 

poderão ser dispensados da pré-qualificação, a critério da Diretoria Administrativa e Diretoria 

Geral, ficando, ambas, responsáveis por eventuais danos ao patrimônio da SES-GO, aos 

funcionários ou aos usuários . 

Além da pré-qualificação dos produtos, os fornecedores também deverão ser pré-qualificados 

para poderem participar da licitação de compras, conforme já definido anteriormente. 

O cadastro de fornecedores e o cadastro de produtos, em sistemas informatizados modernos, 

já preveem a qualificação de ambos, disponibilizando as informações e informando, 

automaticamente, quando alguma certificação está prestes a expirar ou pendente. 

A unidade utilizará sistema informatizado para fazer a gestão desses procedimentos. 

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

Para a qualificação do fornecedor além dos dados cadastrais, no caso de materiais médico-

hospitalares, deverá haver uma visita técnica ao fornecedor com os seguintes representantes: 

 NuCISS 

 Gestão de Materiais 

 Enfermagem 
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 Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos 

A Implantação de uma Política de Qualificação de Fornecedores, visa : 

 avaliar se um fornecedor possui capacidade para atender aos requisitos do 

Sistema de Gestão da Qualidade; 

 avaliar se um fornecedor possui capacidade para atender aos requisitos do 

Sistema de Gestão, por meio de visitas de qualificação com auditoria “in-loco”, por 

parte da unidade; 

 avaliar se um fornecedor possui capacidade para atender aos requisitos do 

Sistema de Gestão da Qualidade da unidade, por meio da aceitação de um 

Certificado de Conformidade, expedido por um Organismo Certificador Credenciado – 

OCC. 

 A base para implantação da qualificação de fornecedores é a ISO 9001:2000 e 

Resolução Número 128 da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA 

 A abrangência: Fornecedores de Matérias-Primas, Insumos, Produtos 

Acabados, Embalagens e Rótulos. 

A aplicação desse Programa de Qualificação não assegura, por si só, a qualificação do fornecedor 

e a inexistência de falhas. A aceitação dos resultados de avaliações, credenciamentos, seleções, 

e eventual certificação de terceira parte, são responsabilidades inerentes às empresas 

compradoras e contratantes.  

Em outras palavras, elas podem decidir negociações independentes dos resultados de  todo  esse   

processo.   Programas de certificação não isentam as empresas de cometer falhas, erros, mas 

mostram, de forma clara, uma atitude delas perante aos seus clientes, para sanar, de forma 

corretiva e preventiva, todas as não-conformidades. 

A unidaade deverá segmentar seus fornecedores em “Críticos e Não Críticos”, tomando ações 

de qualificação ou desqualificação, em função das pontuações alcançadas. Para empresas 

classificadas como “Não Críticas”, caso possuam certificação na ISO 9001:2000, basta enviar 

cópia do certificado e isso terá validade, desobrigando-a do envio da lista de verificação para 

sua pontuação. Não possuindo certificação ISO 9001:2000, deverá responder a “check list” e 

enviar.  

Deve-se destacar que o cliente poderá negociar um prazo para que a empresa fornecedora ou 
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obtenha certificação ISO 9001:2000 ou certificação pela ANVISA, para que seu Sistema de 

Gestão da Qualidade tenha o máximo de confiabilidade. 

Auditorias não planejadas também poderão acontecer, caso ocorram problemas relevantes de 

não-conformidades nas Matérias-Primas, Embalagens e Rótulos comprados. Em função dos 

resultados dessas avaliações o fornecedor poderá continuar como “Qualificado”, ter um prazo 

negociado para se qualificar ou, até mesmo, dependendo do número de itens não-conformes e 

dos impactos possíveis que isso está causando ou poderá causar. 

Para fornecedores classificados como “Críticos”, não só deverão responder a “check list” como 

também serão auditados “in loco”, por profissionais da unidade ou consultores contratados. Da 

mesma forma, se o fornecedor possuir certificação ISO 9001:2000 ou certificada pela ANVISA, 

isso, no caso desse grupo de fornecedores, não o eximirá de responder a “check list” e sofrer 

auditorias periódicas, devidamente agendadas com antecedência de, pelo menos, 3 meses. 

Itens para avaliação da Qualidade da Gestão da empresa fornecedora: 

 I = Imprescindível: requisito essencial, que influi em grau crítico ; 

 N = Necessário: requisito importante, que pode influir em grau menos crítico. 

 R = Recomendável:  requisito importante, que pode contribuir na melhoria 

do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor; 

 N/A = Não aplicável 

Para que possamos definir um fornecedor como QUALIFICADO, ele deverá ATENDER A TODOS 

os itens classificados como IMPRESCINDÍVEIS (I), implicando, assim, em 100% deles. Da mesma 

forma, de 80 a 100% de atendimento para todos os itens classificados com NECESSÁRIOS (N) e, 

por fim, um valor acima de 20% de atendimento para todos os itens classificados como 

RECOMENDÁVEIS (R).  

Deve-se destacar que o total de cada um desses itens variará em função do tipo de fornecedor 

(Produtos, Matérias- Primas, Embalagens, Rótulos, Distribuidores) e isso está definido na “Check 

List” do Programa de Avaliação. 

Os fornecedores receberão o formulário sem nenhuma indicação sobre quais são as questões 

classificadas como Imprescindíveis, Necessárias ou Recomendáveis. Só a unidade possui essa 

classificação e fará a avaliação do fornecedor posteriormente, classificando-o de acordo com a 

tabela acima. Ele será comunicado que estará participando do processo de Gestão da Qualidade 
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da empresa cliente, motivo pelo qual se faz necessário responder o questionário, anualmente. 

 No caso dele ser classificado como “Fornecedor com Restrição”, ele será comunicado sobre as 

razões dessa classificação, em quais itens há lacunas e terá um tempo de 3 meses para saná-las 

ou justificá-las, caso não tenha havido um correto entendimento do quê foi perguntado ou, até 

mesmo, caso também ele (o fornecedor) entenda que não se aplicam tais questões à sua 

empresa. 

A unidade poderá também agendar visita de profissionais às instalações do fornecedor para 

constatar “in loco” as providências tomadas para sanar as lacunas identificadas na avaliação e, 

até mesmo, atestar outras, de forma amostral, que tenham sido respondidas como estando 

atendidas. 

Mesmo no caso de um fornecedor receber a avaliação como “Fornecedor Reprovado”, caso ele 

seja considerado como fornecedor Parceiro ou Representado, ou estratégico, para os negócios 

da unidade, ele poderá ser notificado e negociado um prazo para que sane, de forma inequívoca, 

todas as não-conformidades identificadas.  

Nesse caso, o fornecedor será visitado por profissionais da unidade, depois de passados os 03 

meses, para verificar “in loco” todas as providências tomadas bem à eficácia das mesmas. 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

As normas para os fornecedores participarem do processo de seleção para aquisição de 

materiais e medicamentos da unidade são definidas a seguir. 

Somente poderão participar dos processos licitatórios no hospital produtos cujas marcas 

estejam pré-qualificadas até a data da publicação do edital. 

Os fornecedores, para pré-qualificar marcas, deverão entregar as amostras, juntamente com o 

Requerimento de pré-qualificação de marca e produto, além da documentação pertinente a 

cada produto de acordo com a sua classificação, no Departamento de Gestão de Materiais à 

Rua........... de segunda a quinta-feira, das 12h às 16h30. 

No caso de produtos médico-hospitalares deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos 

documentos originais para abertura de processo administrativo de acordo com o disposto na Lei 

9784 de 29/01/99 para cada produto, conforme abaixo mencionado: 

 Certificado de Registro no MS/Anvisa (Publicação no D.O.U) RDC 185/2001. 
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 Certificado de Registro no MS/Anvisa por família  (Publicação  no  D.O.U) RDC 

97/2000. 

 Certificado de BPF e C MS/Anvisa  do fabricante RDC Nº 59/2000. 

 Certificado de Isenção de Registro MS/Anvisa (Publicação no D.O.U) Decreto 

79.094/1977/RDC 185/2001 e 260/02. 

 Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual CA 

Ministério do Trabalho. 

 Laudo de Laboratório Oficial do MS e Inmetro 

 Autorização de Funcionamento da empresa fabricante Lei 

6.360/1976/Decreto 79.094/1977 (Publicação no D.O.U). 

 Licença de Funcionamento Estadual Lei 6.360/1976/Decreto 79.094/1977. 

 Licença de Funcionamento Municipal Lei 6.360/1976/Decreto 79.094/1977. 

 Em caso de empresas comerciais, distribuidoras e os importadores, carta do 

fabricante assegurando que a amostra apresentada corresponde à versão do produto 

fabricada no momento e autorização para comercialização do produto. 

 Literatura técnica. 

 Documentos em língua estrangeira acompanhados de

 tradução juramentada. 

 A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos 

critérios estabelecidos na RDC 185/2001/MS ANVISA. 

O resultado dos testes será divulgado até 45 dias a partir da apresentação das amostras e da 

documentação. Materiais cuja entrega para teste tenha ocorrido fora do prazo não 

participarão da licitação caso os testes não estejam concluídos. 

A relação das marcas pré-qualificadas ficarão disponíveis para consulta no setor de Gestão de 

Materiais. 

O fornecedor cuja marca do produto esteja pré-qualificada para uso na unidade obriga-

se a comunicar formalmente ao Departamento de Gestão de Materiais as eventuais 

alterações de fabricação e fusões de empresas fabricantes que levem a alterações na 
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nomenclatura da marca. A omissão dessa informação poderá resultar na retirada do produto 

da lista de produtos qualificados. 

O fornecedor poderá solicitar, espontaneamente, a pré-qualificação da marca do produto, 

independentemente de solicitação da unidade a existência de certame licitatório marcado. 

A quantidade de amostras dos produtos para pré-qualificação deverão ser negociadas entre 

o fornecedor e o departamento de gestão de materiais. As quantidades estarão sujeitas a 

variações, dependendo do numero de usuários e testadores requeridos para o produto. 

4. NORMAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

A Diretoria Administrativa será a responsável pela contratação de serviços terceirizados 

a partir da solicitação dos setores para os quais os serviços serão prestados, e mediante 

aprovação prévia da diretoria da área, com exposição de motivos, fundamentação, análise de 

custos, riscos e vantagens da terceirização etc. 

Quando necessário, a diretoria administrativa poderá acionar a diretoria financeira para 

apoio nos cálculos financeiros. 

O contrato de prestação de serviço terceirizado deve conter cláusulas que evitem 

entendimento diverso do que é lícito no âmbito dessas contratações, bem como afastando 

de forma objetiva a formação de vínculo empregatício dos empregados da contratada com a 

unidade. 

O objetivo dessa normatização é definir quais são os serviços que são passíveis de 

terceirização, certificando-se de que os mesmos não fazem parte de atividades fim da 

instituição, e que, ainda, façam parte do rol de atividades previstas em Lei pertinente. 

Aspectos relevantes: 

 Devem ser efetuados estudos de dimensionamento dos serviços a serem 

realizados, quantificando quantos funcionários seriam suficientes para o 

cumprimento das atividades com qualidade e qual a carga horária necessária, antes 

de se contratar o serviço terceirizado.  

 O estudo será o parâmetro para a contratação (ou não) do serviço terceirizado. 

 Deverão ser definido quais os serviços que serão contratados, especificando 

os postos de trabalho, cargos etc. e locais onde serão prestados os serviços. 
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 Especificar claramente quais os requisitos necessários que os funcionários 

alocados pela contratada devem ter para exercerem as atividades propostas 

(qualificações profissionais). 

 Definir exaustivamente as atividades (descrição dos serviços) de cada posto de 

trabalho (atividades diárias, semanais, mensais, semestrais, etc.). 

 Adotar critérios de avaliação da qualidade dos serviços prestados, fazendo 

constar, em edital e no contrato, a forma e a periodicidade com que serão 

realizadas as vistorias; 

 Definir o percentual ou nota de aceitação mínima para a qualidade dos 

serviços prestados. 

 Definir quem será o gestor por parte da unidade, que terá a responsabilidade 

de fiscalizar os serviços da empresa contratada. Essa informação deve constar 

expressamente na minuta do contrato. 

 Realizar pesquisa de mercado com, no mínimo, 3 (três) empresas do ramo 

pertinente a fim de estimar o valor da contratação, podendo, posteriormente, incluir 

nos editais de licitação que o valor médio estimado através da pesquisa realizada, 

será o valor máximo admitido pela contratante. Esse procedimento evita que os 

preços sejam superestimados na licitação. Não esquecer de que as planilhas de 

custos devem ser apresentadas com a previsão de todos os custos oriundos da 

contratação. 

  Os serviços terceirizados dependem de procedimento licitatório prévio.  

 Somente a lei poderá dar amparo à não utilização de licitação para a 

contratação de serviços terceirizados, que são os casos expressos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação. Portanto, via de regra, a prestação de serviços 

terceirizados deve ser licitada, conforme as regras de compras da unidade. 

DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Formalizado o contrato, de acordo com as disposições integrantes no edital e na proposta 

da contratada, é necessário acompanhar o andamento dos serviços contratados. 

Cada uma das partes possui o dever de cumprir o contrato na forma, no tempo e no local 

estabelecido. Para isso, deve haver uma ação conjunta entre os setores envolvidos: 
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licitação e contratos, finanças, apoio operacional, entre outros. 

É dever da unidade acompanhar a execução dos contratos avençados, que é considerada uma 

das etapas mais importantes Para isso, especificamente para os contratos de terceirização de 

serviços, alguns cuidados devem ser tomados: 

A relação entre a unidade a empresa terceirizada é regida pelo Direito Civil, e não pela CLT. 

Nesse caso, alguns cuidados são necessários para não transferir a relação da esfera civil para 

a esfera trabalhista, evitando, desta forma, a caracterização de vínculo empregatício entre 

os funcionários da contratada e o órgão ou entidade contratante. 

A própria CLT enumera alguns requisitos que ao serem satisfeitos, resultam na configuração 

de vínculo empregatício. Desta forma, torna-se imperativo que o órgão ou entidade 

contratante tome os cuidados necessários para não incluir, nos editais e nos contratos, 

situações ou exigências que possam vir a caracterizar o vínculo empregatício por meio da 

satisfação dos requisitos da habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração. 

O Contrato não poderá contemplar: 

 Habitualidade: o posto de trabalho é contratado para serviços previstos 

contratualmente com prazo de vigência certo. Assim que o contrato findar, não haverá 

mais a prestação dos serviços contratados, ou seja, as pessoas contratadas são 

funcionários da empresa e não da unidade, e devem deixar seu posto de trabalho 

assim que expirar a vigência contratual. 

 Pessoalidade: a contratante não deve escolher as pessoas que prestarão os 

serviços contratados. Quem seleciona os funcionários é a contratada, de acordo 

com os critérios e qualificações profissionais estabelecidos em edital. O hospitalnão 

deve interferir nesta autonomia. O contrato também deve prever que o posto de 

trabalho possa ser substituído a qualquer tempo por outro funcionário com a 

mesma qualificação profissional exigida no edital/contrato, no caso de férias, faltas, 

etc. Não haverá, nesse caso, pessoalidade na contratação. 

 Subordinação: o contratante não deve dar ordens diretas aos funcionários da 

contratada, tais como exigir o cumprimento de horário, atribuir-lhes tarefas, substituir 

funcionários, etc. Qualquer exigência, solicitação ou observação sobre os funcionários 

e o serviço prestado deve ser dirigida ao responsável designado pela empresa 

contratada (preposto) para que tome as devidas providências. 
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 Vinculação hierárquica: não devem, também, os gestores ou prepostos do 

hospital exercerem poder de mando ou chefia aos funcionários da contratada. Este 

papel caberá ao responsável da empresa contratada. 

 Prestação de contas dos serviços prestados: prepostos do hospital não 

podem exigir do empregado terceirizado que o mesmo preste contas do que 

executou ou que execute novamente um serviço mal feito. Na ocorrência destes fatos, 

o gestor do contrato deve tomar conhecimento e comunicar ao preposto da 

contratada, nunca diretamente ao funcionário. 

 Controle de frequência: é vedado ao contratante controlar os horários de 

entrada e saída ou reclamar de atrasos ou falta de cumprimento de horários 

diretamente aos funcionários da contratada. Nesses casos deve o responsável do 

contratante comunicar ao preposto da contratada para que tome as devidas 

providências. 

 Pagamento de salário/remuneração: quem paga o salário dos funcionários é a 

empresa terceirizada. A unidadepaga à contratada o valor estipulado no contrato 

para a execução dos serviços de cada posto de trabalho. 

 Aplicações de penalidades administrativas e/ou funcionais: as penalidades 

administrativas são aplicadas pelo contratante, caso a empresa dê causa à inexecução 

total ou parcial do objeto contratado. As penalidades funcionais devem ser aplicadas 

pela contratada aos seus funcionários, e não pela contratante. Nunca esquecer que 

os funcionários são da empresa terceirizada, não da contratante. 

DAS COMPETÊNCIAS DO GESTOR/FISCAL DOS CONTRATOS 

Existem alguns procedimentos que são de competência exclusiva do gestor/fiscal dos contratos, 

a fim de fiscalizar os serviços prestados, a saber: 

 Providenciar cópia do contrato: o gestor deve conhecer o objeto e a 

quantidade dos postos contratados, a descrição dos serviços a serem executados, 

bem como os prazos, locais de prestação do serviço, frequência dos serviços, enfim, 

todas as cláusulas importantes que dizem respeito à execução contratual; 

 Manter registro dos contratos: verificar a vigência, prazos de execução, 

necessidades de prorrogações ou de nova contratação, épocas de reajustamento 
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dos preços contratados, tomando as providências cabíveis em tempo hábil, quando 

necessário; 

 Ter conhecimento das responsabilidades: conhecer as responsabilidades de 

ambas as partes envolvidas; 

 Manter o registro de ocorrências: assegurar a perfeita execução dos 

serviços em conformidade com o avençado nas especificações técnicas, solicitando, 

de imediato, a correção de imperfeições detectadas ao preposto da contratada; 

 Verificação dos serviços: verificar se os serviços estão sendo prestados no 

local constante no contrato e a correta utilização dos materiais e equipamentos 

dentro da quantidade suficiente que assegure a qualidade dos serviços, sem 

desperdícios, solicitando, quando for o caso, a substituição dos mesmos quando não 

forem adequados; 

 Manter o controle das medições: e efetuar glosa em medições em 

serviços que forem mal executados ou não executados. Utilizar um Formulário de 

Ocorrências e/ou Correções para embasar a glosa; 

 Sugerir aplicação de penalidades: nos casos de inadimplemento contratual 

parcial ou total; 

 Comunicar ao superior hierárquico: em situações cujas providências 

excedam as suas competências, propondo as providências cabíveis; 

 Auxiliar a área competente, no planejamento de nova licitação: quanto aos 

quantitativos de postos de trabalho necessários para a continuidade e qualidade dos 

serviços; 

 Solicitar comprovantes mensais: solicitar mensalmente, juntamente com o 

documento fiscal da prestação dos serviços executados, cópia das comprovações 

de obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês anterior, bem como de 

qualquer outra documentação disposta no contrato como condição para que se efetive 

o pagamento: 

 Certificar-se de que a empresa contratada está pagando aos funcionários o 

mínimo exigido em Convenção Coletiva de Trabalho: pode ser realizada conferência 
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através da conferência da folha de  pagamento, que deve ser entregue junto com 

a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços; 

 Implementar e estabelecer formas de avaliação e controle de qualidade dos 

serviços prestados: através de planilhas específicas, devidamente documentadas. 

DAS MEDIÇÕES 

Os serviços prestados devem ser medidos mensalmente, de acordo com o quantitativo 

e com o preço pactuados no contrato, por posto de trabalho. 

Medição é o registro dos quantitativos de serviços efetivamente realizados, de acordo com 

a descrição dos serviços definida na especificação técnica do contrato. 

A unidade de medida utilizada será o posto de trabalho/dia, ou seja, no posto de vigilância 

ou limpeza, quantos dias efetivamente o serviço foi realizado. No caso de falta de algum dos 

postos de trabalho contratados, a não reposição por parte da contratada, e a ocorrência de 

prejuízo na execução do contrato, deve ser apontada em Formulário de Ocorrências e/ou 

Correções do fiscal do contrato e repassado ao preposto para posterior desconto na fatura dos 

serviços. 

Ressalta-se que somente poderá haver glosa dos serviços não executados quando a 

contratada, na falta do posto de trabalho, não repor o posto faltante e a não reposição 

configurar-se em inadimplemento do contrato pela ausência dos serviços que deveriam ter 

sido executados, como por exemplo: na falta da servente do dia, o lixo não foi recolhido, o 

chão ficou sujo, etc.  

Neste caso, a falta do posto de trabalho gerou prejuízo ao serviço que não foi prestado, 

cabendo à glosa na medição e, a  forma e periodicidade das medições devem estar previstas 

no edital e no contrato. 

5.  NORMAS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A gestão de pessoas é uma atividade essencial para que a empresa alcance seus 

objetivos globais e específicos, independentemente da sua área de atuação ou da sua estrutura 

organizacional. 

Os departamentos de recursos humanos e de departamento de pessoal têm abandonado a 

concepção tradicionalista de tratar apenas das questões legais referentes ao ingresso, 

permanência, remuneração, férias e desligamento de funcionários.  
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Essas funções ainda existem, e são de extrema importância, mas agora as ações também estão 

ligadas ao alinhamento do departamento às questões estratégicas da alta cúpula da 

administração. 

Esta nova formatação possui também uma nova definição: gestão estratégica de pessoas, que 

atende as questões até então desprezadas, mas que proporcionam diversos ganhos para a 

empresa.  

Entre as principais funções, é possível citar: 

 Ajudar a organização a atingir sua missão; 

 Propiciar meios para a realização dos objetivos da empresa; 

 Atribuir equilíbrio entre as expectativas das empresas e dos colaboradores; 

 Gerir a produtividade e a qualidade; 

 Criar métodos para melhorar o desempenho individual e organizacional; 

 Desenvolver e reter talentos; 

 Garantir a motivação e o comprometimento dos colaboradores; 

 Garantir um ambiente de trabalho saudável; 

 Gerir mudanças organizacionais. 

A Administração de Pessoas é uma área bastante abrangente na vida das organizações. A 

administração de pessoas envolve uma série de fatores que interferem em todas as áreas da 

organização onde existem pessoas, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, clima 

organizacional etc. 

Garantir a competitividade no mercado em que atuam, é o maior desafio da atualidade das 

organizações, tendo em vista a crescente complexidade do ambiente externo traduzida sob a 

forma de mudanças na economia mundial, na corrida tecnológica e na definição de novos perfis 

de consumidores de bens e serviços. 

Hoje os desafios são tantos, que as empresas não podem lançar mão de decisões e políticas 

isoladas como respostas. A empresa como um conjunto de processos inter-relacionados que 

transformam recursos em produtos e serviços adequados aos clientes procura se antecipar em 

termos de e satisfação de suas necessidades e expectativas. 
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Assim os recursos humanos que integram as organizações vêm sendo considerado um fator 

estratégico para a permanência da empresa no mercado. Diante do novo contexto empresarial, 

em que as pessoas são o foco principal na criação de vantagem competitiva, o novo desafio das 

organizações gira em torno de como motivar e reter seus talentos. Para que os objetivos da 

Instituição sejam alcançados na sua plenitude é necessário estabelecer uma competente e eficaz 

política de Recursos Humanos. 

A proposta para uma política de recursos humanos deve ser pautada na modernização e 

melhoria da base organizacional do sistema de recursos humanos, bem como adotar os 

princípios da educação continuada nos programas de capacitação e qualificação dos 

colaboradores; recompor e manter o quadro de pessoal em adequadas condições de formação 

e atualização profissional, como suporte essencial aos objetivos de melhoria continua da vida e, 

melhorar e modernizar as condições de trabalho. 

DOS OBJETIVOS 

 Atrair e reter talentos com programas de reconhecimento e valorização interna 

promovendo a satisfação pessoal e profissional. 

 Apoiar e facilitar os processos de mudança organizacional e de gestão de 

pessoas otimizando o crescimento organizacional. 

 Apoiar a equipe gerencial orientando, desenvolvendo e acompanhando os 

processos de gestão de pessoas sempre com o foco no direcionamento estratégico 

corporativo. 

 Promover a e o treinamento dos colaboradores, preparando-os para o alcance 

efetivo dos resultados organizacionais, buscando construir uma instituição de alta 

performance e socialmente responsável. 

 Garantir condições adequadas de saúde e segurança dos colaboradores visando 

o seu bem estar pessoal e profissional. 

DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

Denomina-se contrato de experiência, aquele destinado a permitir que a empresa, durante certo 

tempo, verifique as aptidões do empregado, tendo em vista a sua contratação por prazo 

determinado. 

O prazo que a empresa tem para avaliar suas aptidões é de 90 dias no máximo, podendo ser 

prorrogado apenas uma só vez respeitado o limite de 90 dias. 
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Portanto, na hipótese em que o empregado está sendo readmitido na mesma função e tendo 

trabalhado como temporário e posteriormente efetivado, não cabe nessa situação o contrato 

de experiência, uma vez que o empregador teve a sua oportunidade de conhecer suas aptidões 

no serviço. 

Algumas empresas desinformadas chegam mesmo a acreditar que é desnecessária a anotação 

na CTPS e registro, durante o período de experiência. 

O empregado, para fazer o período experimental, tem que ser registrado, sua CTPS deve ser 

anotada, pois do contrário, não poderá aplicar a legislação pertinente aos contratos por prazo 

determinado. Cabe aí, então, o pagamento de todas as verbas rescisórias, garantindo-se a 

estabilidade e o aviso prévio, inclusive. 

DAS CLÁUSULAS FUNDAMENTAIS  

Via de regra, quanto mais detalhada e mais alternativa forem transcritas no contrato, menos 

problemas haverá no futuro. 

O artigo 468 da CLT cita o seguinte: 

“Nos contratos individuais de trabalho só é lícita à alteração 

das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda 

assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, 

prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 

infringente desta garantia". 

Para efeito de alteração contratual, as hipóteses não previstas no contrato estarão subordinadas 

à anuência do empregado, e ainda desde que não acarretem prejuízos ao empregado. 

Basicamente o contrato deverá conter: 

 Tipo de trabalho a ser prestado; 

 Local de trabalho; 

 Transferência entre empresas; 

 Jornada de trabalho; 

 Remuneração; 

 Danos; 
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 Natureza do contrato; 

 Testemunhas e, 

 Outros de acordo com a particularidade de cada empresa. 

DO MODELO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

Entre a empresa..., com sede em... à Rua..., nº..., doravante designada EMPREGADORA e..., 

portador da CTPS nº... série..., a seguir chamado apenas EMPREGADO, e celebrado o presente 

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, 

de acordo com as condições a seguir especificadas: 

Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as 

funções de..., mediante a remuneração de R$... por mês (ou por hora). 

A circunstância, porém, de ser a função especificada não impede a transferência do 

EMPREGADO para outro serviço, no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde 

que compatível com sua condição pessoal. 

O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, 

por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra 

a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite 

legal. 

Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe 

for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade 

pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, 

salvo a ocorrência de compensação, com a conseqüente redução da jornada de trabalho em 

outro dia. 

Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos 

de trabalho isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas 

as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto à remuneração. 

Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1º do art. 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

que o EMPREGADO aceitará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços 

tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer bairro ou cidade, 

capital ou território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva. 
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No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa 

cujas cláusulas fazem parte do Contrato de Trabalho, e a violação de qualquer delas implicará 

em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, cominando com a rescisão do 

contrato por justa causa. 

Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o 

desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no 

parágrafo único do art. 462 da CLT, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em 

contrato. 

O  presente  contrato,  tem  início  a  partir  de      /__/      e  término  no  dia  /__/__, sendo 

celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a  conveniência ou não de vincularem em 

caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do 

EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e 

os métodos de trabalhos atendem à sua conveniência. 

Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo decurso do 

tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 01 a 07, enquanto durarem as relações 

do EMPREGADO com a EMPREGADORA. 

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de 

Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o 

EMPREGADO, que dela dará o competente recibo. 

-GO,    /__/      

(assinatura - empregadora) (assinatura - empregado)  

(assinaturas de 2 testemunhas) 

DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de experiência, que deveria vencer 

nesta data, prorrogado até    / /__. 

(assinatura - empregadora) (assinatura - empregado) 

(assinaturas de 02 testemunhas). 

DAS ANOTAÇÕES NA CTPS 

Na página de "Anotações Gerais" da CTPS, deverá ser transcrito ou carimbado, com o seguinte 



 

 

   1001 

termo no início do Contrato de Experência: 

Em / / foi firmado o Contrato de Experiência pelo prazo de... dias, conforme documento 

em nosso poder, tendo-se o término no dia /__/__, podendo ser prorrogado por mais... 

dias". 

(local e data) 

(carimbo e assinatura da empresa). 

Na página de "Anotações Gerais" da CTPS, deverá ser transcrito ou carimbado, com o seguinte 

termo na prorrogação do Contrato de Experência: 

Em /__/__, o Contrato de Experiência firmado em /__/ , foi prorrogado por mais... dias, 

tendo-se o término em /__/ , " 

(local e data) 

(carimbo e assinatura da empresa). 

DO MODELO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO 

A empresa..., de um lado aqui chamada EMPREGADORA, e de outro lado, Sr(a)..., chamado 

EMPREGADO, portador da CTPS nº... série..., ajustam o presente contrato por prazo 

indeterminado, regendo pelas seguintes cláusulas a seguir: 

A empregadora admite o empregado para exercer a função de..., mediante o salário de R$... 

por.... 

A duração do trabalho será de... horas diárias, com intervalo de... horas, para alimentação e 

descanso. 

Fica facultado à empregadora fazer o empregado trabalhar em regime de revezamento, ou 

em horário misto, ou só a noite, conforme o interesse e necessidade da produção, bem 

como o trabalho em horas extraordinárias, quando a necessidade assim o exigir. 

O empregado aceita como condição deste contrato fazer a sua prestação de serviço em 

qualquer seção ou estabelecimento, sem ônus para a empregadora, mesmo sendo em outro 

município. 

O empregado obriga-se ainda a trabalhar sempre que for solicitado pela empregadora, em 

horário prorrogado ou compensado, observados os preceitos legais. 
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Independentemente das sanções disciplinares cabíveis, de acordo com a gravidade, o 

empregado responderá civilmente por quaisquer danos e prejuízos que, direta ou 

indiretamente, por culpa ou dolo, causar a empregadora ou a terceiros, ficando esta, desde 

já, autorizada a ressarcir-se mediante desconto em folha de pagamento, do valor total apurado. 

O empregado obriga-se a respeitar o regulamento interno da empregadora, do qual tomou 

ciência e cujos termos aderimos a este contrato. 

Fica estabelecido que todos os aumentos salariais concedidos pela empregadora, à título de 

liberalidade, podem ser compensados com os aumentos ou abonos de qualquer natureza, 

bem como os determinados pelos dissídios coletivos ou individuais. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 2 vias de igual teor, após lidas e 

achadas conformes, diante das testemunhas que a tudo foram presentes. 

Local e data. 

(carimbo e assinatura da empresa) 

(assinatura do empregado)  

(responsável pelo menor)  

(testemunhas) 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 

Durante o período experimental do novo funcionário, procura-se encaminhar ao responsável 

pelo setor de trabalho a fim de verificar e acompanhar o desempenho do novo funcionário. 

Esta ficha de avaliação é de extrema importância, pois ela revelará a eficiência ou ineficiência 

dos serviços da Administração de Pessoal. 

6. NORMAS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 

DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

O investimento em práticas e iniciativas no departamento de Recrutamento e Seleção é o 

primeiro passo para que a empresa tenha um diferencial em relação ao mercado.  

Para o Recrutamento e Seleção ser de fato um diferencial competitivo, é necessário o 

engajamento entre todo o departamento de RH. Recrutar e selecionar colaboradores para a 

empresa envolve etapas muito complexas e precisam estar alinhadas com a cultura 
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organizacional. 

Por isso, o processo de Recrutamento e Seleção deve ser bem planejado e revisto para que 

esteja de acordo com o contexto e momento vivido pela empresa. 

Além disso, o recrutador deve estar atento a algumas questões importantes e intrínsecas ao 

processo, como: 

 Altos custos com turnover, 

 Desmotivação dos colaboradores, 

 Baixa produtividade. 

Como a função do gestor de RH é garantir a eficiência do departamento, deve haver bons níveis 

de trabalho em equipe e cooperação entre os gerentes de linha e o de Recursos Humanos. 

Por isso, no caso do Recrutamento e Seleção, é importante que o responsável pelo 

departamento esteja sempre em harmonia com todo o RH. Uma vez que é de responsabilidade 

do Recrutamento e Seleção trazer bons colaboradores para organização. 

Em resumo, depois de recrutados e selecionados, os novos funcionários da empresa devem 

passar por um processo de adaptação, principalmente para estarem 100% alinhados com 

a cultura organizacional. 

Geralmente, nas menores empresas, o Recrutamento e Seleção costuma ser feito por apenas 

um gerente responsável pelo departamento e pela contratação dos funcionários. 

Já nas grandes organizações, vários recrutadores conduzem o processo inicial como a triagem e 

as primeiras entrevistas e encaminham os melhores candidatos para o gerente, que vai tomar 

as decisões finais. 

Por isso, os profissionais de RH devem ter em mente que um processo de Recrutamento e 

Seleção eficiente pode garantir economia de tempo e dinheiro. 

A contratação de novos funcionários, em uma atividade em serviços de saude de uso 

intensivo de mão de obra, é uma das estratégias fundamentais para atingir o nível adequado, 

quantitativo e qualitativo, de profissionais necessários para a empresa. Por este motivo, 

tal processo deve ser realizado de forma muito eficaz. 

A política de recrutamento e seleção deve ser pautada pelas competências desejadas para 

o desempenho dos diversos trabalho, de acordo com as funções que deverão ser 
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desempenhadas pela organização nos próximos anos. Também devem ser utilizadas para a 

definição desta política as necessidades quantitativas de pessoal para os diversos cargos, que 

podem ser detectadas pela comparação entre o quadro atual da força de trabalho e o 

necessário para a realização desses trabalho. 

A área responsável pela gestão de recursos humanos deve desenhar estratégias de 

recrutamento e seleção que garantam a oferta rápida e contínua de  colaboradores  

competentes  e  qualificados,  de  acordo  com  o  perfil necessário, bem como uma alocação 

eficiente. Para tanto, o recrutamento de pessoal deve ocorrer de forma regular e 

escalonada, de modo a suprir as necessidades detectadas no planejamento, sem pressionar 

fortemente o orçamento. 

A empresa adotará um processo permanente e pró-ativo de atração e seleção de profissionais 

estabelecendo as melhores práticas de análise na identificação das competências compatíveis 

com os desafios organizacionais e todos os cargos têm um perfil definido pelos gestores, onde 

são ressaltadas as competências essenciais e funcionais.  

DA FICHA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

Este inventário lhe oferece uma oportunidade de fazer um estudo objetivo do grau e dos 

padrões de comunicação em suas relações interpessoais.  Ele permitirá que você compreenda 

melhor a maneira como você se apresenta e age ao se comunicar com pessoas em seus 

contatos e atividades diárias. 

DAS INSTRUÇÕES 

 Ao responder as questões, considere seu relacionamento com pessoas que 

não sejam membros de sua família; 

 Responda às questões tão rapidamente quanto puder e de acordo com o que 

você estiver sentindo no momento (não da maneira como você se sente usualmente 

ou estava sentindo na semana passada, por exemplo); 

 Faça o estudo sozinho e sem conversar com seus colegas (você poderá 

discuti-lo depois, uma vez completado o estudo. Não altere quaisquer das 

respostas, pois isso fará com que o mesmo perca o seu valor; 

 É imprescindível que as respostas sejam bastante honestas. Use de total 

franqueza, uma vez que as respostas terão caráter confidencial; 



 

 

   1005 

 Use os exemplos abaixo para praticar. 

 Leia cada questão com cuidado.  

 Se você não puder dar uma resposta exata a uma questão, responda-a da 

melhor forma que puder (NÃO deixe de responder a quaisquer das questões).  

 Não há respostas certas ou erradas.  

 Responda de acordo com a maneira que você sente neste momento.  

 E lembre-se que você não deve se referir a membros da família ao responder 

as questões. 

(A coluna do "SIM" deve ser usada quando a questão pode ser respondida como: "acontece 

na maior parte das vezes ou usualmente". A coluna "NÃO" deve ser usada quando a questão 

pode ser respondida com um "raramente" ou "nunca". A coluna do "ÀS VEZES" deve ser 

assinalada quando você definitivamente não puder responder com um "SIM" ou um "NÃO". 

Use esta coluna o mínimo que puder) 

Da Ficha  

De Recrutamento E Seleção  

De Pessoal 

 

NOME: CARGO: 

SETOR/DEPTO: DATA: 

 

Nº QUESTÕES SIM NÃO ÀS 

 VEZES 
 

01 

Em conversas, as palavras lhe saem 

como você gostaria que elas saíssem? 
   

 
Quando alguém lhe faz uma pergunta 

que não seja clara, você pede para a 
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02 pessoa explicar o significado da mesma? 

 

03 

Quando você está tentando explicar 

alguma coisa, as pessoas tendem a 

"botar palavras em sua boca”? 

   

 

04 

Você simplesmente presume que a outra 

pessoa sabe o que você quer dizer, sem 

que você tenha que explicar o que você 

quer realmente dizer? 

   

 

05 

Você costuma pedir à outra pessoa lhe 

dizer como ela se sente sobre o ponto 

que você quer provar? 

   

06 
É difícil para você conversar com outras 

pessoas? 
   

 

07 

Em conversa, você fala sobre coisas 

que são de interesse tanto para você 

como para a outra pessoa? 

   

 

08 

Você acha difícil expressar suas idéias 

quando as dos membros que o 

circundam são contrárias às suas? 

   

 

09 

Em conversas, você tenta se colocar no 

lugar da outra pessoa? 
   

 

10 

Em conversas, você tem a tendência de 

falar mais do que a outra pessoa? 
   

 

11 

Você está ciente de que o tom de sua 

voz pode afetar os outros? 
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12 

Você evita dizer algo que você sabe só 

irá ferir os outros ou piorar as coisas? 
   

13 
É difícil para você aceitar críticas 

construtivas de outros? 
   

 

DOS PARAMETROS PARA A ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

Normalmente é solicitado que o candidato preencha o formulário de emprego, devemos 

observar o seguinte ao iniciar a entrevista: 

 O candidato está a procura de satisfazer as suas necessidades, logo, procura 

formar uma cadeia de forças de autoproteção (defesa de suas fraquezas). 

 Seu objetivo é vencer a batalha da entrevista, o candidato sente seu "eu" 

ameaçado pelo entrevistador, que lhe afigura como um investigador de sua vida 

privada. 

 Seu mecanismo de defesa é manipular as informações sobre si mesmo, 

simulando um personagem que ele não é (tende falsificar as informações). 

Também a sua memória tende a esquecer de fatos desagradáveis, ou modificar e 

distorcer inconscientemente situações passadas, tornando-as mais agradáveis e mais 

próprias à imagem do "eu". É por isso que deve ser norma desenvolver uma entrevista 

só depois de criado o ambiente favorável (o entrevistador deve ser cordial e sincero 

para obter a confiança). 

 Uma vez obtido o ambiente favorável, deve ser mantido durante todo o 

decorrer da entrevista. 

 A pergunta é a principal ferramenta do entrevistador e requer anos de prática 

para ser perfeitamente executado (requer técnica, perfeição e treinamento), o 

entrevistador deve ser claramente o seu objetivo para perguntar, deve ter amplo 

vocabulário e saber usar as palavras em precisão. 

 Antes de perguntar é preciso saber o que e até onde se deseja medir. 

A linguagem do entrevistador deve estar à altura do candidato deve estar à altura do 
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candidato (não usar linguagem técnica para o homem comum ou linguagem simples 

junto ao candidato superior). 

 Embora deva ser espontânea, deve-se ter algum controle para evitar que o 

candidato fale livre e caoticamente desperdiçando tempo. 

 A entrevista dirigida é o termo médio das duas, e evita os excessos das 

mesmas. Segue esquema, mas permite ao candidato grande mobilidade e liberdade de 

expressão.  

 O tempo na entrevista é um dos fatores a controlar. Deve-se consultar o 

relógio discretamente. 

Durante a entrevista recebemos dois tipos de informação: descritiva e valorativa. 

  A primeira geralmente é digressão ou estória.  

 A segunda, permite penetrar no passado do candidato (experiência de chefia, 

maturidade emocional, sua prática no grupo). 

DOS PARÂMETROS DA ENTREVISTA SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

Obtenha a descrição e análise da função para o qual vai selecionar; 

Observe problemas dessa função (turn over, cooperação, tipo de supervisão, disciplina, etc.); 

Prepare um esquema de desenvolvimento (tempo por assunto); 

Elabore perguntas analíticas e descritivas (não pergunta tipo "sim e não"); 

Mantenha a entrevista sob controle: não permita divagações do candidato nem fale (você) 

mais de 10% do tempo. 

DO ROTEIRO DE ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

Histórico profissional - 40% do tempo - avalie por ordem cronológica a história profissional do 

candidato, observando: progresso nos conhecimentos, habilidades, gostos, aversões e 

fracassos. 

Histórico educacional - 20% do tempo - avalie por ordem cronológica a formação cultural e o 

treinamento, observando orientação vocacional, matérias preferidas, tipo de vida social na 

escola, atividades extracurriculares. 
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Histórico familiar - 20% do tempo - avalie os antecedentes familiares, temperamento e 

caráter dos pais, status sócio econômico, tipo de educação recebida, como passou a infância, 

adolescência e juventude. 

Ajustamento social atual - 20% do tempo - avalie o homem em face a sua família, à 

sociedade e a determinados grupos sociais, políticos e religiosos, sua classe social, estabilidade 

econômica e atividades associativas. 

DA ENTREVISTA DE INTEGRAÇÃO DONOVO FUNCIONÁRIO 

O grupo de trabalho é uma pequena sociedade e logicamente o novo funcionário sente-se 

como um "vizinho novo", não basta apresentar o novato ao grupo. 

É preciso sensibilizar os sentimentos do novato.  Tanto supervisor  quanto colegas tem 

responsabilidade pela sua adaptação. 

A entrevista de integração ocorre com a cooperação das pessoas que recebe o novato, e do 

supervisor sob cujas ordens irá trabalhar. 

DA RECEPÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO 

Receba-o com cordialidade (não esqueça seu nome); 

Apresente-o ao supervisor; 

O supervisor apresentá-lo-á ao tutor e colegas; 

Mostre-lhe seu lugar, equipamentos e instalações. 

DA  

INFORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA O NOVO FUNCIONÁRIO 

Fale da seção; 

Fale das normas e regulamentos da empresa; 

Fale das tarefas e funções; 

Fale dos contatos que terá fora da seção; 

Fale das facilidades, benefícios e oportunidades. 

DA CONTRATAÇÃO DONOVO FUNCIONÁRIO 

Colocar em serviço sob a orientação do tutor. 
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DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO INICIAL DO FUNCIONÁRIO 

A proposta do programa é promover um processo de integração para cada colaborador recém-

admitido fazendo com que ele se sinta parte integrante da empresa, onde serão evidenciados 

os seguintes aspectos: culturais, normas, regulamentos, direitos e deveres, ética profissional, 

código de conduta, bem como a legislação de segurança e saúde do trabalhador. 

DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

O capital humano é a principal fonte para o crescimento organizacional. O talento 

individual e o trabalho em equipe constituem um grande desafio, sendo de responsabilidade 

de todos, gestores e colaboradores, atuando no sentido de se autodesenvolver para assegurar 

a competitividade organizacional. 

Para estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento profissional dos colaboradores a 

área de Recursos Humanos elabora um Plano de Educação Continuada, tendo como 

fundamento a avaliação de desempenho, onde são evidenciadas as deficiências técnicas e 

comportamentais de cada profissional. 

Investimos em educação, formação e desenvolvimento das pessoas, sempre com o foco 

no objetivo permanente da sua qualificação e preparo para o enfrentamento de novos e 

maiores desafios.  

A busca incessante por maiores e melhores resultados pressupõe que as pessoas trabalhem 

de forma harmoniosa, felizes, motivadas, e sempre compreendendo que o seu crescimento 

virá naturalmente com o crescimento da empresa.  

O processo de Educação, Treinamento e Desenvolvimento se subdivide em: 

 Treinamentos técnicos – são aqueles voltados para capacitação dos 

colaboradores tendo como objetivo desenvolver habilidades específicas, técnicas 

e gerais. São desenvolvidos treinamentos de atendimento, higiene pessoal, 

segurança e medicina do trabalhador, informática, primeiros- socorros, paradas cardio-

respiratória, administração de medicamentos, primeiros socorros, esterilização, 

curativos etc. 

 Treinamentos comportamentais – visam atender às necessidades de 

atualização e desenvolvimento das competências essenciais, identificadas e 

alinhadas a partir do direcionamento estratégico da organização. São desenvolvidos 
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treinamentos de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, motivação, 

marketing pessoal, ética, liderança, etiqueta corporativa. 

 Programa de desenvolvimento gerencial - visa atender às necessidades de 

desenvolvimento das competências para o melhor desempenho das atividades 

gerenciais. 

Destacam-se como seus principais objetivos: 

 Promover a constante disseminação dos valores organizacionais 

 Desenvolver uma cultura voltada à gestão de pessoas aliada à excelência 

dos serviços e ao foco nos resultados; 

 Garantir o número necessário de pessoas com o perfil adequado para o 

plano de crescimento. 

 No cenário atual de competitividade, os gestores devem empenhar-se em 

obter os melhores resultados, mas devem fazê-lo de modo que integrem as pessoas, 

motivem o trabalho em equipe, estimulem o crescimento contínuo de suas equipes 

e promova a humanização no atendimento como forma de garantir a missão da 

organização. 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A Avaliação de Desempenho é um instrumento fundamental na promoção de uma cultura 

de avaliação e um fator de mobilização em torno do fortalecimento da missão da empresa, 

devendo ser visto, também como um estímulo ao desenvolvimento das pessoas e à 

melhoria da qualidade dos nossos serviços. 

Este instrumento também, fornece informações tanto aos empregados quanto às 

organizações. Para a empresa, acrescenta subsídios de orientação na contratação de pessoas 

mais adequadas, motivação, promoção, treinamento e desenvolvimento e norteia ainda, o 

processo de demissão.  

Para o funcionário, um feedback adequado que, se conduzido com seriedade é um fator de 

automotivação e reconhecimento, pois direciona para um plano de desenvolvimento 

profissional e conseqüentemente um maior comprometimento com a empresa. 

O feedback tem duas prioridades: informar e motivar, isto é, dizer ao funcionário como 
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melhorar o seu desempenho e incentivar adoção de uma nova postura profissional. 

A motivação, por sua vez, constitui em um benefício para a organização que deseja ter 

funcionários comprometidos no sucesso da empresa e o comprometimento, a satisfação traz 

maior produtividade e qualidade dos produtos e serviços da organização. 

O processo deverá ser efetuado em caráter anual, através do preenchimento de um 

formulário realizado entre o gestor e seu funcionário e este instrumento visa avaliar os 

seguintes fatores: conhecimento do trabalho, produção e rendimento do trabalho, ética 

profissional, organização, disciplina, iniciativa e inovação, apresentação pessoal, hábito de 

segurança, atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal, espírito de equipe, 

aprendizagem e adaptabilidade. 

Participarão do processo de avaliação, todos os funcionários que tiverem trabalhado pelo 

menos 180 dias (6 meses), durante o período a que se refere a avaliação. Os gestores, para 

efetuarem uma adequada avaliação dos seus funcionários, deverão ter, idealmente, pelo 

menos 120 dias na função. Havendo menos prazo, o gestor poderá decidir efetuar a 

avaliação, mas com critérios e cuidados redobrados. 

Os formulários serão entregues aos gestores que repassam à sua equipe para ser efetuada a 

avaliação de cada funcionário, preenchendo os formulários e em seguida realizando a entrevista 

individual de avaliação. 

A entrevista terá como objetivo proporcionar um momento de ponderação e de feedback 

entre o gestor e funcionário no sentido de identificar os pontos que merecem ser 

trabalhados e utiliza essas informações como feedback para o planejamento de suas ações 

visando a melhoria do desempenho da sua área. 

Nesta etapa, o funcionário compartilhará a pontuação atribuída pelo seu gestor e terá a 

oportunidade de emitir sua opinião acerca da avaliação realizada por sua chefia imediata. 

Em seguida será elaborado juntamente com o funcionário o seu plano de desenvolvimento 

profissional em consonância com os aspectos a serem melhorados. 

Os gestores deverão assumir um papel de relevância nesse contexto, na medida em que 

devem ser capazes de perceber as necessidades e acompanhar o desenvolvimento dos 

funcionários quanto às suas competências técnicas e às habilidades pessoais e 

comportamentais. 
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O funcionário também terá uma efetiva participação neste processo, pois o mesmo possui 

a oportunidade de avaliar o desempenho da sua chefia imediata, sendo um momento onde 

o gestor recebe um feedback e passa a conhecer como o seu funcionário percebe a sua 

gestão. 

Finalmente, os resultados da avaliação são mapeados e apresentados à diretoria de cada 

área, aos gestores e aos funcionários, tendo como foco o levantamento dos pontos fortes 

e dos pontos a melhorar, estabelecendo um plano de ação que favoreça a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados, afinal, todos são responsáveis por alcançar os objetivos 

institucionais. 

DA ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO 

Quando existe um plano de avaliação de empregado através de entrevistas, a habilidade do 

entrevistador é ponto chave para o sucesso do plano.  

A habilidade de entrevistar do supervisor é um requisito essencial do bom chefe, o tipo de 

entrevista que se conduz também é à base do sucesso. 

A entrevista de avaliação tem os seguintes objetivos: 

 Lembrar ao subordinado sua posição e função; 

 Reconhecer seu bom trabalho; 

 Comunicar-lhe os pontos em que pode melhorar; 

 Desenvolve-lo nos trabalhos atuais e para funções mais elevadas; 

 Mostrar-lhe em que direções podem progredir na empresa; 

 Posicionar o empregado dentro do organograma; 

 Aconselhar o empregado e lembrá-lo que deve progredir. 

DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO 

 Preencha a ficha à tinta e em letra de forma; 

 Ao avaliar, considerar o desempenho do funcionário dentro dos requisitos do 

cargo; 
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 Em relação a cada fator, avaliar estabelecendo comparações entre os 

funcionários que exerçam o mesmo cargo, assinalando com "x" a alternativa mais 

adequada ao desempenho do avaliado. 

 Avaliar cada fator com suas alternativas de maneira cuidadosa, não permitindo 

que o conceito emitido em um fator, influencie nos demais. 

 Confira e assine a Ficha de Avaliação. Feito isto, leve a apreciação do seu 

superior, encaminhando posteriormente, em envelopes lacrados ao Departamento 

Recursos Humanos. 

DA LIDERANÇA 

Capacidade caracterizada pela forma como mantém sua autoridade e como se interessa pelos 

seus subordinados. 

Não chega a apresentar problemas como superior, mas é demasiadamente liberal com os seus 

subordinados. 

Faz valer plenamente a sua autoridade e a mantém com facilidade e, sua área funciona muito 

bem. 

Sua supervisão gera problema de insatisfação entre o seu pessoal, influindo decididamente na 

qualidade e quantidade de trabalho. 

Algumas vezes não consegue controlar seus subordinados, revelando que precisa ser treinado 

para melhorar a sua supervisão. 

DA CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO 

Avaliar a habilidade no controle do trabalho de sua área. 

Não tem idéia aproximada da capacidade de produção de seus subordinados, provocando 

grande variação na carga de trabalho. Precisa se organizar mais. 

Conhece muito bem as possibilidades de seu pessoal e consegue manter a produção sem 

acúmulos de trabalho. Tudo corre normalmente. 

Conhece as reais possibilidades de trabalho de seu pessoal e consegue manter a produtividade 

acima do normal, programando e distribuindo adequadamente o trabalho. 

Não tem nenhuma idéia sobre quando e como contar com o seu pessoal. Apresenta um trabalho 
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desorganizado e em ritmo irracional. 

DA INICIATIVA 

Avaliar a segurança que demonstra nas suas decisões, aliada a convicção com que as coloca em 

prática. 

Apresenta boas soluções para os problemas de sua área, mas demonstra certa insegurança ao 

colocá-las em prática. 

Resolve sempre de maneira correta os problemas de sua área e tem facilidade para colocar 

adequadamente, suas idéias em prática. 

Desenvolve apenas o trabalho de rotina e tem sérias dificuldades em orientar os seus 

subordinados na resolução dos problemas funcionais. 

Tem capacidade para chegar às conclusões teóricas, mas tem real impossibilidade em tomar 

iniciativas práticas. 

DO CONHECIMENTO DO TRABALHO 

Avaliar o conhecimento e a compreensão dos princípios básicos, teóricos e práticos do 

trabalho. 

O conhecimento prático que possui de sua área é insatisfatório. Parece trabalhar por 

tentativas e de maneira confusa. 

Possui bom conhecimento prático de sua área e conhece satisfatoriamente, suas ligações 

com as demais áreas. 

Reúne profundos conhecimentos práticos e teóricos do seu trabalho. Possui perfeita noção 

de importância dos trabalhos de sua área e de sua ligação com as demais áreas. 

Conhece bem a sua área, mas não conhece a sua ligação com as demais. Seu conhecimento é 

apenas prático. 

DO JULGAMENTO DE SUBORDINADOS 

Avaliar o interesse e a objetividade ao julgar seus subordinados, levando em conta a 

imparcialidade. 

Avalia seus subordinados com honestidade e espírito de justiça, pois conhece- os muito bem. 

Sua imparcialidade é reconhecida. 
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Dá a devida importância à avaliação de desempenho de seus subordinados. Seu julgamento 

é satisfatório. 

O interesse demonstrado pela avaliação de desempenho de seus subordinados é apenas 

relativo e apresenta algumas falhas. 

É totalmente indiferente a importancia de avalaição de seus subordinados. 

DO PLANEJAMENTO 

Capacidade de elaboração do trabalho de preparação para qualquer empreendimento 

para se atingir os objetivos traçados pela empresa. 

Não tem capacidade de elaboração e preparação de planos que objetivem metas futuras, 

despendendo muito tempo. 

Elabora e preparar com relativa perfeição os planos, adequando-os aos objetivos da empresa. 

Possui noção de elaboração e preparação de planos, mas devido o seu nível de conhecimento 

requer acompanhamento. 

Elabora e prepara com perfeição os planos dentro dos objetivos traçados pela empresa. 

DA DEDICAÇÃO À EMPRESA 

Avaliar o grau de dedicação. Relacionado com a confiança que inspira no desempenho de suas 

funções. 

Está constantemente preocupado com a importância da empresa e em preservar a sua boa 

imagem, podendo lhe delegar qualquer missão que exija confiança. 

Não se interessa pelos resultados de seu trabalho para a empresa. Seu real interesse pode ser 

colocado em dúvida. 

Não se pode confiar inteiramente. Atribui importância ao trabalho até certo ponto, desde que 

não exija dele dedicação especial. 

É dedicado ao trabalho e procura atender aos interesses da empresa, portanto, merece 

confiança. 

DA PRODUTIVIDADE 

Examinar o rendimento alcançado pelo funcionário em sua área, relacionado com a 

produtividade esperada. 
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Esforça-se para atingir níveis de produtividade previstos, mas precisa melhorar a distribuição 

de seu pessoal para aumentar sua quantidade de trabalho. 

A perfeita distribuição das tarefas proporciona sempre uma produtividade acima da esperada. 

Atende aos níveis de produtividade esperada e esforça-se pela distribuição adequada de 

seu pessoal. 

Há execesso de horas extras em sua área e, constantemente, reclama por reforço de 

pessoal. Nunca está em dia com a produção. 

DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Avaliar a preocupação no desenvolvimento técnico e cultural de seus funcionários. 

Tem noção da importância do desenvolvimento técnico e cultural do seu pessoal, mas acha 

que, por ora, são suficientes os recursos humanos que dispõe. 

Está constantemente se empenhando no desenvolvimento técnico e cultural de seu pessoal. 

Se empreende no desenvolvimento técnico e cultural de seu pessoal, levado pelas situações 

imprevistas. 

Não dá importância e não se interessa pelo desenvolvimento técnico e cultural de seu pessoal. 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Qual o conceito que você atribuiria ao seu funcionário?  

 Excelente.  

  Bom.  

 Médio 

  Médio inferior 

 Insuficiente. 

De acordo com a avaliação feita, indicar mediante justificação, o procedimento a ser adotado 

com o avaliado: 

Permanecer no cargo atual: ( ) Sim ( ) Não  

Transferir para:_____________________________________________________ 

Outros procedimentos:_______________________________________________ 
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Avaliador:_________________________________________________________ 

Data:_____________________________________________________________ 

DA ENTREVISTA DE ORIENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

O objetivo é informar e orientar o funcionário para estimulá-lo a desenvolver habilidades 

e/ou corrigir determinadas falhas que podem ser disciplinares, técnicas, gerenciais, 

comportamentais etc. 

Normalmente, é a chefia direta que detecta a necessidade de orientação de algum 

funcionário. 

O RH é a área adequada para fazer esse tipo de orientação porque, em alguns casos, a própria 

chefia pode ser a causa da instabilidade do funcionário. 

Há 02 maneiras de ajudar o indivíduo em dificuldade: Conhecer o meio ambiente em que vive 

(família, empresa, comunidade, etc.) e recomendar a solução; 

Desenvolver no indivíduo a capacidade de resolver seus próprios problemas (processo de 

orientação). 

Dentro do processo de orientação, há 02 formas de agir (tipos):  

1. Orientação à moda antiga: O orientador escolhe os objetivos e intervém na 

vida particular do indivíduo, embora usando frases dissimuladas como "se eu fosse 

você", "eu penso que você deveria", "eu gostaria de sugerir que". Estes conselhos eram 

completados com ordens e proibições, obtenção de confissão e arrependimento, 

além da admoestação quando o empregado incorra em falta. 

2. Orientação à moderna: O objetivo não é resolver certo problema, mas fazer o 

indivíduo amadurecer de modo a poder cuidar dos problemas atuais e futuros. Este 

método se baseia na tendência individual para o crescimento e ajustamento. 

DA ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO 

Obter informações com relação à seleção, treinamento, moral e relações humanas, 

comunicações e supervisão. 

Deve ser feita tanto nos casos de afastamento voluntário como nos de demissão (alguns 

casos). 

Quando entrevistar: 
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 No dia em que o empregado manifestar vontade de sair (dias antes do 

desligamento).  

 É  preciso avisar que o resultado da entrevista não afetará pagamento, 

carta de referência ou futuras referências. 

Como iniciar a entrevista: 

"Nossa entrevista tem o objetivo de melhorar o RH, por isso 

daremos valor a qualquer idéia que contribua". 

  Evitar, críticas ao funcionário e aceitar críticas e sugestões.  

 Não pode dar conselhos.  

 Adiar a entrevista se o empregado estiver hostil. 

Como conduzir a entrevista: 

 Deixe as reclamações aparecerem (penetrar mentalmente a queixa, que nem 

sempre é real). Outras vezes nem tudo é dito, ficando parte subentendido. Ouça com 

atenção e tente obter todos os fatos; 

 Faça perguntas do tipo: O que faz? O que acha do trabalho? Como são suas 

relações com colegas e chefe? Que acha do colega? E da empresa? 

 Faça o funcionário resumir novamente a situação e fazer uma apreciação final; 

 Preencha um formulário ou relatório da entrevista (se possível frente ao 

funcionário).  

 Obtenha o consentimento do funcionário pelo que foi escrito e se possível que 

assine. 

DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS 

Fica a critério da empresa proporcionar benefícios de qualidade aos colaboradores visando 

estimular e promover o bem-estar na busca contínua do equilíbrio entre o sucesso profissional 

e pessoal. 

DA MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO 

O Departamento de Medicina, Saúde e Segurança ocupacional visa o bem estar biopsicossocial 

dos colaboradores, sua qualidade de vida no trabalho, desenvolvendo atividades 

fundamentadas no levantamento de riscos ambientais, contemplando também aspectos 

ergonômicos e organizacionais. 
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A área de saúde ocupacional é responsável pela promoção de programas educativos que visam 

à redução dos acidentes de trabalho (campanhas de acidentes perfuro-cortantes, Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT - e treinamentos in loco, palestras com 

temas relacionados à Medicina Preventiva e temas referentes ao tipo de trabalho em que atuam 

no dia-a-dia).  

A segurança no trabalho, além de um dever, é também um direito do colaborador ao ingressar 

na organização. 

As normas de segurança seguem a legislação vigente e reforçam a responsabilidade da empresa. 

Busca também a conscientização dos funcionários a fim de evitar acidentes de trabalho. 

Os procedimentos internos devem ser revisados periodicamente.  

As ações em segurança da empresa visam melhorar continuamente o ambiente de trabalho e 

manter a integridade física do trabalhador. 

DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: 

 Saúde Ocupacional 

 Exames periódicos e preventivos de acordo com a função 

 Programa de conscientização e acompanhamento médico 

 Consultas e acompanhamentos nutricionais para estímulo alimentação 

saudável 

 Programa coração saudável visando controles anuais de colesterol, 

triglicérides, peso, altura (IMC) e pressão arterial. 

 Vacinação contra gripe 

 Espaço de Lazer 

DA ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Conhecer a remuneração como componente fundamental às estratégias de Recursos 

Humanos, diante do cenário de uma economia competitiva, compreendendo  o  processo  e  

as  técnicas  básicas  para  a  estruturação  e implantação de um plano de cargos e salários; 

adquirir uma visão prática para o desenvolvimento e análise de descrição e especificação 

de cargos; fundamentos para a implantação e manutenção de uma estrutura de cargos e 
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salários em busca de melhor aproveitamento do potencial humano da empresa e otimização 

dos resultados. 

A Descrição de Cargos consiste em definir os papéis da equipe de trabalho na organização, 

suas responsabilidades, competências, habilidades e atitudes desejadas na estrutura. Esta 

descrição de cargos está alinhada com a avaliação de desempenho e procedimentos 

operacionais padrões. 

A política de remuneração é definida de modo a manter-se competitiva no mercado, 

capaz de atrair, reter e motivar os profissionais. 

Serão realizadas pesquisas periódicas de mercado com segmentos da área da saúde. Os 

resultados da pesquisa permitem a definição de faixas salariais perfeitamente alinhadas 

aos valores praticados pelo mercado. 

As relações com os Sindicatos e entidades de classe são mantidas e aprimoradas, com base 

no reconhecimento recíproco dos direitos e deveres dos empregados da organização. 

DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 

Não é interessante à administração da empresa, que o funcionário tenha uma vida curta, 

pois para admiti-lo a empresa teve várias despesas, tais como: despesas de recrutamento, 

de seleção, de admissão, de adaptação do novo funcionário, etc. 

Cabe todo o profissional de Administração de Pessoal, fazer um "feed-back" (reavaliação) 

no seu processo de integração de um novo funcionário. 

 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO RECEBIMENTO, GUARDA E 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL. NOK 

REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES 

CAPÍTULO I  

DA FINALIDADE 

Art. 1° O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos gerais para 

as compras e para as contratações de obras e serviços a serem realizados pelO INSTITUTO CEM 

, com a utilização de recursos financeiros provenientes do poder público e de doações 
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destinadas à unidade hospitalar, bem como para regulamentar a alienação de bens. 

§ 1º Na condição de Organização Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do 

Decreto nº 9.184/18, este regulamento se submete aos princípios constitucionais e da 

Administração Pública, com observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da 

eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo. 

§ 2º O INSTITUTO INSTITUTO CEM adotará procedimentos de compra, contratação de obras e 

contratação de serviços seguindo ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os 

termos da legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro 

assim o exigir. 

§ 3º Os procedimentos deste regulamento não se aplicam às despesas realizadas com recursos 

próprios dO INSTITUTO CEM , bem como àqueles que por sua origem e natureza exigirem 

procedimentos próprios, a exemplo dos convênios, parcerias, termos de colaboração, termos 

de fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados com o poder público, iniciativa 

privada, organismos nacionais ou internacionais. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se: 

I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens permanentes 

para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Instituição 

com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

II. Contratação: vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo, bens 

permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou contrato. 

III. Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de edificação ou 

de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo e demais atividades que envolvam 

as atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura. 

IV. Serviço: prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não 

integrantes de execução de obra. 

V. Alienação: toda cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita, 

permanente ou temporária. 
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VI. Carta Cotação: documento formal emitido INSTITUTO INSTITUTO CEM dando 

conhecimento público de seu interesse em comprar, contratar ou alienar, contendo todas as 

informações necessárias. 

VII. Relatório de Compras: documento elaborado pelo comprador relatando sucintamente 

a negociação e o seu resultado. 

VIII. Ordem de Compra: documento formal efetuado com o fornecedor e encerra o 

procedimento de compras, representando fielmente todas as condições da negociação, a 

exemplo da descrição detalhada do produto/serviço, unidade de medida, marca, quantidade, 

valor unitário e total, descontos, prazo de entrega, forma de pagamento, obrigações das partes 

e outras consideradas relevantes para a gestão do processo. 

IX. Contrato: documento formal que em razão da natureza ou complexidade do ajuste 

comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de consumo, 

bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em conformidade com o Direito Civil 

Brasileiro e os princípios da teoria geral de contratos. 

X. Aquisição/Contratação de Grande Vulto: refere-se aquela cujo valor total da 

aquisição/contratação ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

XI. Aquisição/Contratação Comum: refere-se aquela cujo objeto adquirido/contratado é 

usualmente comercializado no mercado, ou seja, cuja qualidade, medida e especificação técnica 

são conhecidas e praticadas no mercado. 

XII. Aquisição/Contratação Complexa: refere-se aquela que exigem um grau de dificuldade 

que não são conhecidas no mercado, e/ou exigem uma personalização, com especificação 

técnica inédita para atendimento da necessidade dO INSTITUTO CEM . 

XIII. Aquisição/Contratação de Pequeno Valor: considera-se para todos os efeitos as 

aquisições de bens e contratações de serviços definidas de pequeno valor aquelas cujo valor 

estimado se limite a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e que em virtude de sua natureza 

(materialidade) não necessitam aguardar procedimento de maior formalidade, vedado o 

fracionamento de despesas. 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 3° Na operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento o INSTITUTO 
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INSTITUTO CEM deverá: 

§ 1° Manter os registros referentes às compras/contratações em processos identificados e 

numerados cronologicamente, de forma a permitir a operacionalização dos procedimentos, 

rastreabilidade e auditoria do conteúdo dos mesmos. 

§ 2° Determinar os responsáveis pela realização das ações de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e 

serviços, aquisição de bens e alienações. 

§ 3° Manter distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO e 

PAGAMENTO, descentralizando as respectivas tarefas e atribuições. 

§ 4° Cumprir as rotinas estabelecidas, observando a necessidade da obra, serviço, compra ou 

alienação, divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, análise técnica e 

eleição da melhor proposta. 

§ 5° Observar nas alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, bem 

como os procedimentos legais, conforme o caso. 

§ 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras, serviços, 

compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos recursos, provenientes do Contrato 

de Gestão, em conformidade com as melhores práticas contábeis. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as 

seguintes etapas: 

I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a 

descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares 

necessárias. 

II. Publicação da Carta Cotação com a descrição do objeto da compra ou contratação e 

informações complementares no sítio próprio do INSTITUTO INSTITUTO CEM na internet, 

obrigatoriamente, podendo ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de 

circulação local ou nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou 

concomitante. 
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III. Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais 

informações determinadas na Carta Cotação. 

IV. Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas na Carta 

Cotação e emissão de parecer técnico, quando for o caso. 

V. Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos 

definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento. 

VI. Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta. 

VII. Publicação do resultado por meio de sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM na internet, 

contendo o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação. 

Art. 5º A solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as seguintes 

informações: 

I. Descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço. 

II. Especificações técnicas. 

III. Quantidade e forma de apresentação. 

IV. Documentação relativa a qualificação técnica, quando necessário. 

V. Justificativa da compra ou contratação. 

VI. Valor estimado. 

§ 1º A solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo responsável da área 

solicitante, submetida à autorização do Diretor da Unidade e encaminhada aO INSTITUTO CEM 

. 

§ 2º A indicação de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como mera 

referência. 

§ 3º As compras e contratações no valor de até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) poderão 

ser realizadas sem o valor estimado, seguindo o rito no art. 6º ou art. 15, desde que comprovada 

a compatibilidade de preço praticado no mercado, por meio de no mínimo três propostas de 

preços ou PR meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços 

idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços 

através de contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas 

do terceiro setor para validação do valor contratado. 
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§ 4º Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados como 

valor estimado. 

Art. 6º O INSTITUTO INSTITUTO CEM dará publicidade previa aos avisos de compras, 

contratações de obras, de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para 

aquisições/contratações comuns e de no mínimo 10 (dez) dias úteis para 

aquisições/contratações complexas ou de grande vulto nos seguintes canais de comunicação: 

I. Sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , www.institutocem.org.br, para todas as aquisições, 

contratações e alienações, incluídas aquals que foram realizadas por meio de plataforma 

eletrônica de compras; 

II. Diário Oficial do Estado, para aquisições, contratações e alienações, cujo valor esteja 

acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor total estimado da aquisição, 

contratação e alienação; 

III. Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional, para aquisições, contratações e 

alienações, cuo valor esteja acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando o valor 

total estimado da aquisição, contratação e alienação; 

§ 1º Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a contagem de prazo se dará 

a partir daquela que ocorrer por último. 

§ 2º O INSTITUTO INSTITUTO CEM divulgará na Carta Cotação as condições para recebimento 

das propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a forma de apresentação 

do preço entre outros. 

§ 3º Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser 

disponibilizadas no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , as versões integrais das Cartas Cotações 

das aquisições/contratações a serem realizadas. 

Art. 7º Para o recebimento das propostas o INSTITUTO INSTITUTO CEM definirá os critérios e 

condições mínimas que deverão constar na apresentação da proposta. 

§ 1º A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na desclassificação. 

§ 2º No caso de divergência entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos na Carta 

Cotação, o INSTITUTO INSTITUTO CEM poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de 

desclassificação. 

§ 3º O descumprimento de qualquer das condições impostas neste regulamento ensejará no 
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não recebimento da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a possibilidade 

de retificação de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 8º O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da proposta, que será realizada 

pelo solicitante do bem, serviço ou obra. 

§ 1º Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou 

desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta 

Cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente 

informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica. 

§ 2º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos: 

I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto já for aprovado pelO 

INSTITUTO CEM , com as informações devidamente registradas no banco de dados próprio. 

II. Quando por sua natureza, a aquisição ou contratação dispensar a análise técnica, a 

exemplo da contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de passagem aérea. 

§ 3º Quando as empresas orçarem produtos com marcas ainda não aprovadas e registradas no 

banco próprio, e o INSTITUTO INSTITUTO CEM não puder aguardar o resultado da análise da 

amostra para aquisição em andamento, as empresas somente poderão fornecer para o 

INSTITUTO INSTITUTO CEM em aquisições futuras. 

Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra ou da contratação deverão ser observados 

principalmente, e naquilo que couber, os seguintes requisitos: 

I. Qualidade. 

II. Preço. 

III. Prazo de entrega. 

IV. Faturamento mínimo. 

V. Prazo de validade. 

VI. Análise técnica. 

VII. Durabilidade do produto/serviço. 

VIII. Garantia do produto/serviço. 

IX. Avaliação de fornecedores. 
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X. Custo do transporte e do seguro da carga até o local da entrega. 

XI. Economia na execução, conservação e operação. 

XII. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho. 

XIII. Impacto ambiental. 

XIV. Atendimento ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. 

XV. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do bem. 

XVI. Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços ou 

obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou equipamentos, 

detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade ou envolva área 

ou atividade essencial. 

XVII. Outros, excepcionalmente, identificados como relevantes para a decisão, desde que 

previamente publicados na carta cotação e devidamente fundamentado no processo de 

compra/contratação. 

§ 1° O INSTITUTO INSTITUTO CEM a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou 

desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito  de  indenização,  na  hipótese  de  vir  

a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou 

técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo a entrega e qualidade 

dos produtos. 

§ 2° Em busca da economicidade em suas compras/contratações o INSTITUTO INSTITUTO CEM 

poderá, durante a análise das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas 

propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes. 

§ 3° O Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a melhor proposta aquela 

que, depois de esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais empresas, com o 

intuito de reduzir os preços ofertados, apresentar as melhores condições de fornecimento, 

observado o determinado no caput deste artigo. 

Art. 10 Para se habilitarem no certam os proponentes deverão apresentar os seguinte 

documentos: 
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I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II. Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, 

ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual; 

III. Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços; 

V. Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

VI. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes da contratada, 

quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato; 

VII. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, concernente aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – SRFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN; 

VIII. Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, que deverá 

ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 

IX. Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal da Sede do proponente, que 

deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos aos tributos Municipais; 

X. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

através da apresentação do CRC - Certificado da Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho. 

§ 1º A documentação que tratam os incisos II e VI deste artigo poderá ser dispensada nos casos 

de aquisição/contratação via ordem de compra. 

§ 2º A documentação de que tratam os incisos VII a XI deste artigo poderá ser dispensada nos 

seguintes casos: 

I. Aquisições/constratações no valor de até o limite de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 

reais); 

II. Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente collocar em risco de 

perecimento os bens jurídicos postos sob a tutela dO INSTITUTO CEM , ou ainda impuser risco a 

saúde e/ou integridade física de pessoas ou pacientes; 
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III. Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores na 

localidade. 

§ 3º Admitir-se como válida a certidão positiva com efeito de negativa. 

§ 4º As certidões negativas poderão ser apresentadas até a emissão do Relatório de Compras 

ou da comunicação interna direcionada ao Gerente Administrativo. 

§ 5º O INSITITUTO INSTITUTO CEM aceitará o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – 

CADFOR, emitido pelo ComprasNet.GO, em substituição aos documentos determinados no 

caput deste artigo. 

§ 6º É vedada a realização de aquisição/contratação sem qualquer comprovação da regularidade 

jurídica do terceiro, sendo recomendável a exigência dos documentos previstos nos incisos I ao 

VI deste artigo, notadamente aqueles obtidos pela internet. Entretanto, circunstâncias 

especificas da contratação podem possibilitar o cumprimento desse requisito por meio de 

outros documentos indicativos da existência e formalidade perante a ordem jurídica e o 

mercado em que atua.  

Art. 11º Caso o proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, será 

convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa 

habilitada, observando o valor estimado para a compra/contratação. 

§ 1º Em caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado novo 

procedimento, nos termo do art. 6º. 

§ 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a 

aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do art. 15 deste Regulamento. 

§ 3º  A observância do valor estimado para a compra/contratação de que trata a parte final 

do caput será dispensada quando as propostas de preço comprovarem que o valor estimado 

esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado. 

§ 4º Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados como 

comprovação de preços de mercado, durante a fase de negociação. 

Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das seguintes 

formas: 

I. Nos casos de ordem de compra serão autorizadas pelo Gerente Administrativo; 
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II. Nos casos de contrato pelo Gerente Administrativo previamente no Relatório de 

Compras e pelo Gerente Geral no Contrato; 

III. As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

serão autorizadas pelo Conselho de Administração dO INSTITUTO CEM , independente de 

convocação, sem prejuízo da autorização do Gerente Administrativo e Gerente Geral da Filial dO 

INSTITUTO CEM . 

§ 1º A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre que a 

autorização prévia não for possível. 

§ 2º O Gerente Administrativo e Geral da Filial dO INSTITUTO CEM , são hábeis para suprir 

mutuamente suas eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de Compras das Ordens de 

Compras e dos Contratos, facultando-se ao Gerente Geral a delegação de poderes por meio de 

instrumento administrativo próprio. 

Art. 13 Os resultados de todas as compras/contratações, incluídas aquelas previstas no artigo 

15, e as alienações serão disponibilizadas no sito do INSITUTO CEM, durante a vigência do 

Contrato de Gestão, observadas as seguintes informações: 

I. Nos casos de Ordem de compra 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Descrição do item. 

d) Quantidade do item. 

e) Valor total. 

II. Nos casos de Contrato 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Objeto do contrato. 

d) Vigência do contrato. 

e) Valor mensal. 

f) Valor total. 
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Parágrafo único – Os contratos e seus aditivos, também deverão ser disponibilizados 

integralmente no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM .  

Art. 14 Concluída a compra ou contratação cumprirá as áreas competentes o recebimento do 

bem ou do serviço, se de outra forma não for determinado: 

I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de consumo. 

II. O Serviço de Patrimônio é competente para o recebimento de bens permanentes. 

III. O Serviço de Manutenção é competente para o recebimento de obras e serviços. 

IV. O Serviço de Engenharia Clínica é competente para o recebimento de serviços 

especializados realizados nos equipamentos médico-hospitalares e apoio ao Serviço de 

Patrimônio no recebimento de bens patrimoniais médico-hospitalares. 

§ 1º Ficam os referidos Serviços, da mesma forma responsáveis em atestar a conclusão da 

Ordem de Compras ou do Contrato de acordo com as especificações neles contidos, e ainda pelo 

encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento. 

§ 2º Nos contratos celebrados pelO INSTITUTO CEM , bem como nas Ordens de Compras, devem 

constar a obrigação de que o fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo das notas 

fiscais emitidas e/ou documentos equivalentes o número do Contrato de Gestão e seus aditivos 

a que a despesa se refere. 

Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no art. 6º os seguintes casos: 

I. Contratação de concessionário ou permissionário de serviços públicos se o objetos do 

contrato for pertinente ao da concessão ou permissão. 

II. Contratação com empresas cujo objeto tenha preço submetido a tabela controlada pelo 

governo, que não for possível o estabelecimento da concorrência. 

III. Contratação de serviços de manutenção em que a desmontagem do equipamento seja 

condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar o dano 

do equipamento. 

IV. Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação, desde que 

comprovada a exclusividade, através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 

local, pelo sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada a preferência 

de marca. 
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V. Contratação de empresa especializada ou profissional de notória especialização, assim 

entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou 

outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais 

adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado. 

VI. Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins lucrativos 

na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, tecnologia, 

Organizações Sociais, universidades nacionais ou estrangeiras. 

VII. Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais) por ano, considerando o valor total da aquisição e/ou contratação vedado o 

fracionamento de despesas. 

VIII. Aquisição/contratação realizada em caráter de urgência ou emergência, caracterizada 

pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento imediato seja mais 

gravoso importando prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas ou equipamentos, 

reconhecidos pela administração. 

IX. Grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não atendimento 

imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a segurança de 

pessoas, equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade dO INSTITUTO 

CEM , reconhecidos pela administração. 

X. Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente publicada nos 

termos do art. 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para o objeto do 

contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

XI. Aquisição/contratação que utilizar dos valores registrado em Atas de Registros de 

preços vigentes, para formalizar negociação diretamente com fornecedor vencedor e propor a 

contratação nos mesmos moldes do Poder Público contratante. 

§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI deste artigo, a empresa contratada deverá comprovar a 

compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma nota fiscal de 

outros clientes com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá 

comprovar a compatibilidade de preços através de informações do banco de dados próprio, 

contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro 

setor para validação do valor contratado. 
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§ 2º As compras ou contratações realizadas com fundamento nos incisos VII, VIII, IX e X deste 

artigo, serão realizadas por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços, sempre 

que possível junto a , no mínimo, 03 (três) interessados, podendo essa ser realizada por telefone, 

e-mail ou orçamentos, devidamente registrados no respectivo processo de 

compras/contratação ou comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por 

meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou 

similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através de 

informações do banco de dados próprio, contratações realizadas pela administração pública, 

entidades públicas ou privadas do terceiro setor para a validação do valor contratado. 

  

§ 3º As compras ou contratações realizadas com fundamento no inciso XI deste artigo, poderão 

ser aplicadas somente nos casos em que a licitação tiver sido promovida por órgão ou entidade 

da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, devendo constar no respectivo processo de 

compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu de referência para negociação, bem 

como cópia de sua publicação na imprensa Oficial. 

  CAPÍTULO VI 

DOS CONTRATOS 

Art. 16 O instrumento contratual é obrigatório para todas as contratações de obras, 

fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde não haja 

entrega imediata e facultativo nos demais casos em que o INSTITUTO INSTITUTO CEM puder 

substituir por outros instrumentos hábeis.  

 § 1º Entende-se por compras/contratações para entrega imediata, aquelas cujo prazo de 

entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra. 

§ 2º Ficam excepcionalizados da formalização de contratos os seguintes casos de 

compras/contratações: 

a) Aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra; 

b) Aquelas cuja contratação de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$ 

150.000,00. 

c) Aquelas cuja aquisição de bem ou serviço, exceto de engenharia, seja de valor inferior a 

R$ 80.000,00 
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§ 3º Para os casos que se tratem as alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º, o instrumento contratual será 

substituído pela ordem de compra nos termos do inciso VIII do art. 2º deste Regulamento. 

§ 4º A ordem de compra passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa 

concordância através da assinatura do fornecedor no referido documento. 

Art. 17 Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito, com 

clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que estejam em 

conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo 

conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente: 

I. Qualificação das partes; 

II. O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do serviço 

ou do bem; 

III. Os valores unitários e totais e as condições de pagamento; 

IV. O prazo de vigência do contrato; 

V. Quantitativos; 

VI. Direitos, obrigações e responsabilidades das partes; 

VII. As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores das multas; 

VIII. Os índices de reajustes e, quando aplicável, as garantias; 

IX. Os casos de rescisão; 

X. Outras previamente estabelecidas no instrumento de seleção. 

§ 1º Os contratos firmados com o INSTITUTO INSTITUTO CEM terão vigência inicial de até 12 

meses, salvo as situações devidamente justificadas. 

§ 2º Os contratos firmados poderão ser prorrogados até o limite total de 60 (sessenta) meses, 

devendo O INSTITUTO CEM , anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença 

atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o fornecedor detiver o 

monopólio ou exclusividade da atividade. 

§ 3º Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de gestão, deverão conter 

cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do 

contrato de gestão. 
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§ 4º A determinação do prazo não será aplicada para os contratos de adesão, 

independentemente do termo adotado, assim compreendidos aqueles em que as cláusulas 

estabelecidas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que se possa discutir ou 

modificar seu conteúdo. 

§ 5º As contratações realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em que 

houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser reavaliadas no prazo máximo de 

ate 24 (vinte e quatro) meses, podendo, em casos excepcionais devidamente justificados, 

entender por um período não superior a 12 (doze) meses, com o objetivo de comprovar a 

vantagem da manutenção do contrato. 

Art. 18 As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes de necessidade de prorrogação, deverão constar em termo aditivos. 

Parágrafo único – Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de acréscimo que se fizerem 

necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado, e no caso 

particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser suprimidos 

em qualquer quantidade. 

Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento de seleção ou no contrato, inclusive a suspensão do 

direito de contratar com o INSTITUTO INSTITUTO CEM por prazo não superior a 1 (um) ano. 

Art. 20 As relações contratuais estabelecidas pelo INSTITUTO INSTITUTO CEM com seus 

fornecedores e prestadores de serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de 

modo leal, responsável e probo, além de perseguir a boa fé, para repelir quaisquer ações 

intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre 

ancorados nas ações de transparência pública. 

  

CAPÍTULO VII 

DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO 

Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, nos casos em que o bem  estiver em 

posse do INSTITUTO INSTITUTO CEM por força do Termo de Cessão e Permissão de  Uso  firmado  
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com  a  Secretaria de Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os procedimentos 

conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. 

Parágrafo Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos 

bens públicos. 

Art. 22 A alienação de bens de que trata o art. 20 se vincula a autorização expressa e controle 

patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser proposta pelo Gerente 

Administrativo, e confirmada pelo Gerente Geral e pelo Conselho de Administração dO 

INSTITUTO CEM . 

§ 1° Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as 

especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 

8.666/93, por se tratar de patrimônio público. 

§ 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de 

autorização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser 

reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra 

forma não for determinado. 

Art. 23 Os bens imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e permissão de uso, 

bem como aqueles adquiridos pelo INSTITUTO INSTITUTO CEM com recursos públicos originados 

do Contrato de Gestão não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos 

previstos e autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será realizado pelo 

poder público por meio de suas Secretarias. 

Art. 24 Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao INSTITUTO INSTITUTO 

CEM por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e 

vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25 Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio  de sua 

aprovação pelo Conselho  de  Administração  do INSTITUTO INSTITUTO CEM  e  pela  

Controladoria-Geral  do Estado de Goiás em  conformidade  com  o  disposto  no inciso  VIII,  do  

art.  4º  e  parágrafo único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. 

Art. 26 É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer colaborador 
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da Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, serviços, compras e 

alienações. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que 

caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados em publicidade 

de atos, programas, obras e serviços. 

Art. 27 É vedado ao INSTITUTO INSTITUTO CEM manter qualquer tipo de relacionamento 

comercial ou profissional com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que 

detenham poder decisório. 

Art. 28 O INSTITUTO INSTITUTO CEM reserva-se o direito de revogar o processo de 

aquisição/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado 

no processo, antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito 

de exigir compensação pecuniária ou indenização. 

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 30 Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de 

Goiás. 

Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019. 

 

______________________________________ 

Thadeu de Morais Grembecki 

Presidente do Conselho de Administração 

O almoxarifado é um importante setor das empresas, sejam públicas ou privadas, e consiste no 

lugar destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno. O tema 

é uma das principais matérias de estudo no campo da administração. 

ALMOXARIFADO 

1. Histórico 

O almoxarifado se constituía em um depósito, quase sempre o pior e mais inadequado local da 

empresa, onde os materiais eram acumulados de qualquer forma, utilizando mão-de-obra 

desqualificada. Com o tempo surgiram sistemas de manuseio e de armazenagem bastante 

sofisticados, o que acarretou aumento da produtividade, maior segurança nas operações de 

controle e rapidez na obtenção das informações. O termo Almoxarifado é derivado de um 
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vocábulo árabe que significa "depositar". 

2.Conceituação 

 Almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou 

não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item 

aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição 

interna acondicionada à política geral de estoque da empresa. 

3. Funções 

 Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, 
quando necessário; 

 Impedir que exista divergência de inventário e perda de qualquer natureza; 
 Preservar a qualidade e as quantidades exatas; 
 Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a 

um atendimento rápido e eficiente. 

4. Eficiência no almoxarifado 

A eficiência de um almoxarifado depende fundamentalmente: 

 Da redução das distâncias internas percorridas pela carga e do conseqüente aumento 
do número das viagens de ida e volta; 

 Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas; 
 Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica. 

5. Outros conceitos sobre almoxarifados 

Analisando o organograma funcional de um almoxarifado podemos resumir as suas principais 

atribuições: 

 Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa; 
 Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa; 
 Manter atualizados os registros necessários. 

Controle: 

 Embora não haja menção na estrutura organizacional do almoxarifado, o controle deve fazer 

parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual seja recebimento, armazenagem 

e distribuição.  

O controle deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se encontram à disposição 

em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas. 
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Recebimento: 

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo 

fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais é módula de um 

sistema global integrado, com as áreas de contabilidade, compras e transportes, e é 

caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os 

estoques físico e contábil. 

O recebimento compreende quatro fases: 

1ª fase: Entrada de materiais; 

2ª fase: Conferência quantitativa; 

3ª fase: Conferência qualitativa; 

4ª fase: Regularização. 

Armazenagem: 

Ao guardar materiais no almoxarifado, são necessários alguns cuidados especiais, que devem 

ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas 

que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a 

ordenação da arrumação. 

FASES DESCRIÇÃO 

1ª fase Verificação das condições de recebimento do material 

2ª fase Identificação do material 

3ª fase Guarda na localização adotada 

4ª fase Informação da localização física de guarda ao controle 

5ª fase Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento 

6ª fase Separação para distribuição 

Distribuição: Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação de 

pleno conhecimento entre as partes envolvidas. 

  

Documentos Utilizados: 
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 São utilizados os seguintes documentos no Almoxarifado para atendimento das diversas rotinas 

de trabalho: 

Ficha de controle de estoque (para empresas ainda não informatizadas): documento destinado 

a controlar manualmente o estoque, por meio da anotação das quantidades de entradas e 

saídas, visando o seu ressuprimento; 

Ficha de Localização (também para empresas ainda não informatizadas): documento utilizado 

para indicar as localizações, através de códigos, onde o material está guardado; 

Comunicação de Irregularidades: documento utilizado para esclarecer ao fornecedor os motivos 

da devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo; 

Relatório técnico de inspeção: documento utilizado para definir, sob o aspecto qualitativo, o 

aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor; 

Requisição de material: documento utilizado para a retirada de materiais do almoxarifado; 

Devolução de material: documento utilizado para devolver ao estoque do almoxarifado, as 

quantidades de material, porventura, requisitadas além do necessário. 

  

O profissional escolhido para cuidar das mercadorias e documentos deve possuir alto grau de 

sentimento de honestidade, lealdade, confiança e disciplina. 

6. Funcionamento dos Almoxarifados  

O setor de almoxarifado exige o controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, 

validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, de escritório, serviços, 

etc.), aquisição (levantamento de preços, pesquisa de fornecedores, registro das compras feitas 

e a fazer, arquivamento de notas) e outras tarefas afeitas ao almoxarife ou estoquista. Estas 

funções necessitam observar critérios de racionalização, acondicionamento, localização, 

precisão, padronização, indicadores e documentação. 

Na racionalização do almoxarifado deve-se ter em conta o cálculo das quantidades de produtos 

que se deve possuir em estoque. 

No acondicionamento deve-se buscar a otimização das distâncias entre o local de estocagem e 

onde será usada, a adequação do espaço de guarda com o melhor uso de sua capacidade 

volumétrica. 
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Para a localização deve-se observar a facilidade em se encontrar aquilo que é procurado, através 

de etiquetagem, por exemplo, a fim de se evitar a entrega errônea de material, o que acarreta 

problemas no controle, tempo desperdiçado, etc. 

Precisão de operação implica na exatidão das informações de controle com a realidade dos bens 

armazenados. A inexatidão dos dados provoca falhas de contabilidade, fornecimento, dentre 

outras. 

Os materiais do almoxarifado devem ser padronizados, para fins de melhor controle das 

compras (fornecimento), e evitar falhas como a duplicidade de itens no registro. 

O setor deve apresentar os indicadores de suas atividades, como relatórios de eficiência, a fim 

de proporcionar otimização do gerenciamento, controle do histórico dos itens, etc. 

Documentação implica na confecção do manual técnico de almoxarifado, em que se defina de 

modo preciso as normas de identificação dos produtos, inventário, inclusão de novos itens, 

entre outros. 

LOGÍSTICA HOSPITALAR E MATERIAIS DE SAÚDE: ESTOQUE, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE 

SEGUROS 

Na logística hospitalar, é fundamental que alguns critérios sejam estabelecidos e que se tenha 

atenção a alguns cuidados no estoque, almoxarifado e transporte de produtos. Mas, antes de 

iniciar nossa conversa, vamos esclarecer alguns pontos: 

O almoxarifado deve conservar os materiais de saúde e assegurar que estejam adequados, na 

quantidade e no local certos, quando necessário, além de também impedir que tenham 

divergências de inventário e perdas de qualquer natureza. 

Ao colocar os materiais em um almoxarifado, o cuidado é comparado ao funcionamento de um 

banco, com entrada para estoque, ficha de depósito bancário, nota fiscal de compra, saída do 

estoque, cheque, requisição de material. A sua eficiência depende da redução das distâncias 

internas percorridas pela carga e do aumento do número de viagens de ida e de volta, além do 

aumento do tamanho médio das unidades armazenadas e da melhor utilização de sua 

capacidade volumétrica. 

O controle precisa fazer parte das atribuições de cada setor envolvido no organograma 

funcional, seja recebimento, armazenagem e distribuição, fornecendo as quantidades que estão 

à disposição em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas 
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e aceitas. 

O recebimento dos materiais de saúde inicia na recepção junto ao fornecedor até os estoques, 

integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e funcionando como suporte 

entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e contábil. No recebimento, 

é possível observar quatro fases: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência 

qualitativa e regularização. 

A armazenagem dos materiais no almoxarifado precisa seguir cuidados especiais para que 

preservem a qualidade. As regras são definidas de acordo com o sistema de instalação e o layout 

adotado. Aqui, temos seis fases: 

 verificação das condições de recebimento do material 
 identificação do material 
 guarda na localização adotada 
 informação da localização física de guarda ao controle 
 verificação periódica das condições de proteção e armazenamento 
 separação para distribuição dos materiais, a qual é preciso ter uma programação de 

pleno conhecimento entre as partes envolvidas. 

Nas rotinas de trabalho do almoxarifado, os documentos utilizados frequentemente são: ficha 

de controle de estoque, ficha de localização, comunicação de irregularidades, relatório técnico 

de inspeção, requisição de material e devolução de material. 

Recebimento 

As atribuições para o recebimento basicamente são em quatro fases: entrada de materiais, 

conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Para a entrada de materiais, 

primeiramente a recepção dos veículos de transporte marca o início do processo de 

recebimento e precisa de uma triagem da documentação suporte do recebimento, além da 

verificação se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, está autorizada pela empresa, assim 

como a constatação se a compra autorizada está no prazo de entrega contratual e se o número 

do documento de compra consta na Nota Fiscal, cadastramento das informações referentes a 

compras autorizadas no sistema, e encaminhamento dos veículos para descarga. 

As irregularidades e divergências constatadas em relação às condições de contrato, e sendo 

insanáveis, devem ser motivo de recusa do recebimento, incluindo anotações sobre as 

circunstâncias no verso da nota fiscal. 

Para prosseguir com o recebimento dos materiais de saúde, é preciso efetuar o cadastramento 
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dos dados atualizando os sistemas: Sistema de Administração de Materiais e gestão de estoques, 

Sistema de Contas a pagar e Sistema de Compras. 

Conferências de materiais de saúde 

Aqui temos as conferências em duas frentes: quantitativa e qualitativa. 

A Quantitativa certifica se a quantidade de materiais declarada pelo fornecedor na nota fiscal 

corresponde à quantidade recebida. A confrontação do material recebido e do material faturado 

é efetuada posteriormente pelo regularizador que providenciará a recontagem. Essa 

recontagem pode seguir o método manual, para pequenas quantidades; por meio de cálculos, 

em embalagens padronizadas com grandes quantidades; balanças contadoras pesadoras, em 

grande quantidade de pequenas peças; pesagem, quando forem materiais de maior peso ou 

volume; medição por trenas. 

A conferência Qualitativa garante a adequação do material ao seu fim, com uma análise de 

qualidade efetuada pela inspeção técnica, confrontando as condições contratadas na 

Autorização de Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor. E para que o 

recebimento dos materiais seja de acordo com o contratado, são examinados os seguintes itens: 

características dimensionais, características específicas e restrições de especificação. 

Armazenagem de materiais de saúde 

A utilização ideal do espaço disponível para armazenamento dos materiais necessita de uma 

análise das cargas, dos níveis de armazenamento, das estruturas para armazenagem e dos meios 

mecânicos que serão utilizados. 

Conforme as características do material de saúde a ser armazenado, os critérios podem seguir 

alguns parâmetros, como: fragilidade, combustibilidade, volatilização, oxidação, explosividade, 

intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume ,peso, forma. 

A disposição dos materiais não é definida por regras taxativas e por isso é preciso analisar os 

parâmetros acima para escolher a alternativa mais conveniente que melhor atenda ao fluxo de 

materiais, como: armazenamento por tamanho, armazenamento por frequência, 

armazenamento especial, armazenamento em área externa, coberturas alternativas quando 

não é possível a expansão do almoxarifado. 

Para otimizar a localização de materiais, é preciso estabelecer os meios necessários que facilitem 

as operações de movimentação e estocagem. Os sistemas de endereçamento ou localização dos 
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estoques que podem ser considerados são o sistema de endereços fixos e o sistema de 

endereços variáveis. 

Classificar e codificar os materiais facilitam o processo posteriormente, pois o acesso às 

informações estará mais claro e prático. E com a tecnologia, a identificação de materiais está 

sendo revolucionada, automatizando os processos para acelerar o seu manuseio. 

Organização Interna 

A Unidade de Almoxarifado, no que se refere a sua organização interna, possuirá como objetivo 

fornecer aos usuários procedimentos normais e favorecer o controle das operações e melhor 

eficiência, em termos de operação, utilização do espaço e informação. 

Funcionamento 

Os horários de expediente dos Almoxarifados para fins de atendimento e liberação de materiais 

serão: 

 Almoxarifado - Depósito Almoxarifado Geral - Segunda a sexta – 07 às 11h30min e de 

13 às17 horas. 

 Almoxarifado Hemodinâmica Segunda a sexta – 07 às 11h30min e de 13 às 17 horas. 

 Almoxarifado Nutrição Segunda a sexta – 07 às 11h30min e de 13 às 17 horas. 

 Almoxarifado Bloco Cirúrgico Segunda a sexta – 06 às 18 horas. 

Entrada de Materiais 

O local de recebimento físico dos itens, como regra, será sempre o depósito do Almoxarifado 

Geral, apenas. Em nenhuma circunstância os materiais poderão ser recebidos outros setores 

diferentes do descrito acima.  

De acordo com a IN 205/88, o “recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é 

entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. 

Transfere apenas aresponsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao 

órgão recebedor”. 

Como pode ser observado, o recebimento é o ato prévio à aceitação do material, transferindo 

apenas a responsabilidade pela guarda e não se confundindo com a aceitação. Temos neste caso 

o recebimento provisório. Para que o recebimento não ocasione problemas futuros, deverão ser 

analisados, no mínimo, os aspectos fiscais (Nota Fiscal) e aspectos físicos das embalagens. Ainda, 
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de acordo com a supracitada IN, são documentos hábeis para o recebimento das mercadorias: 

 Nota Fiscal, Fatura e Nota fiscal/Fatura; 

 Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à Permuta; 

 Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência; 

 Guia de Produção. 

Conformidade Nota Fiscal 

A maior parte das entradas será realizada através de Nota Fiscal de venda, sendo esta, portanto, 

instrumento de maior necessidade de estudo. Como verificação inicial e imprescindível para o 

recebimento da mercadoria, deverão ser verificados os dados constantes no CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas), razão social, endereço, número da nota de empenho, as 

informações do transportador, quantidade de volumes, espécies, número de lote, prazo de 

validade, dentre outros. Segundo a IN 205/88, constarão, necessariamente, as informações: 

descrição do material, quantidade, unidade de medida, preços (unitário e total). 

Conferência de Volumes 

O quantitativo relatado na Nota Fiscal deve conferir com os volumes efetivamente entregues. 

Como em alguns casos é inviável a contagem unitária de todos os componentes no ato da 

entrega, principalmente quando estes quantitativos forem demasiadamente elevados, deve-se 

atentar aos volumes (pacotes, caixas) os quais foram entregues, adotar procedimentos com 

metodologia devidamente justificada para fins de realização de contagem, dentre outras 

alternativas. recusado de imediato. Se não houver indícios de danos ao conteúdo da 

embalagem, pode ser aceito, entretanto o fato deve constar no termo de recebimento 

provisório. 

Entrega de produto errado: Havendo divergência completa entre o material a ser entregue e o 

relatado na Nota Fiscal, o recebedor deverá recusar a entrega, informando o licitante acerca do 

ocorrido, sempre via correio eletrônico (e-mail) corporativo. 

Regularização de Inconformidades 

A responsabilidade de regularizar todas e quaisquer inconsistências no produto a ser entregue 

é do fornecedor, sendo, inclusive, obrigado a arcar com os custos logísticos de substituição e 

envio do produto correto. 
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Havendo problemas na entrega do material solicitado, o responsável pelo atesto definitivo 

deverá anotar preferencialmente em formulário padrão do Almoxarifado os problemas 

encontrados que impossibilitam o aceite. Após o preenchimento do termo, a Unidade de 

Almoxarifado entrará em contato com o fornecedor para corrigir o problema encontrado. Todas 

as tratativas entre Almoxarifado e fornecedor devem ocorrer por intermédio de e-mail 

institucional. 

Comunicação Formal de Chegada 

No ato do recebimento, conforme já mencionado, é transmitida apenas a responsabilidade pela 

guarda dos bens, até o aceite definitivo. Neste momento (recebimento provisório), o setor de 

Almoxarifado deve proceder a comunicação formal de chegada dos materiais ao setor 

demandante ou área técnicaresponsável no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, através de 

notificação via correio eletrônico e agendamento de data para conferência. A partir do 

conhecimento, o setor técnico/demandante ficará responsável pelo aceite da mercadoria, 

procedendo e firmando o aceite definitivo. 

No corpo do e-mail e no agendamento deverá constar o prazo para recebimento definitivo, a 

localização física do material, a área responsável pelo aceite e as implicações que o não 

recebimento no prazo pode ocasionar. O setor de Almoxarifado deve obter confirmação de que 

o e-mail ou memorando foi recebido pela área técnica responsável.  

Com relação ao fato de, ocasionalmente, não ocorrer o aceite definitivo dentro do prazo 

estipulado, deve constar no corpo da mensagem que neste caso será aberto processo de 

pagamento de ofício, independente de aceitação técnica. 

Isso deve ocorrer pois o fornecedor não deve arcar com os custos da inércia da Administração, 

respeitando a razoável duração do processo administrativo. Neste caso, o setor 

técnico/demandante que  ensejar no aceite tácito ficará sujeito a apuração de responsabilidade. 

Recebimento definitivo 

Após a constatação da área técnica de que os bens correspondem de fato ao que foi aceito no 

certame licitatório, ou que foi acordado previamente, surge o recebimento definitivo. A partir 

deste momento, a Instituição reconhece a entrega nos conformes, e autoriza o pagamento do 

material entregue. 

O responsável pelo recebimento definitivo é a área técnica ou demandante, dependendo do 
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caso. 

No caso de itens de almoxarifado, a área técnica será confundida com o próprio Setor, 

representado por responsável pelo recebimento e, neste caso, o recebimento provisório e o 

definitivo deverão ser realizados por servidores diferentes. 

Com relação ao recebimento definitivo na Administração Pública, a IN 205/88 entende como 

exame qualitativo, que poderá ser realizado através de técnico especializado ou comissão 

especial, da qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado, nos moldes da 

referida IN. 

Acerca deste aspecto, os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 01(um) dia, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material 

e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

Diante da omissão da Administração em atestar o recebimento da mercadoria, tem-se o 

recebimento tácito, conforme já mencionado. Nesta hipótese, extinguindo o prazo para atesto, 

o Almoxarifado deverá, de ofício, relatar o ocorrido, quer seja a omissão da área 

técnica/demandante, e apontar o recebimento tácito, encaminhando o referido processo para 

pagamento, pois o particular contratante não pode arcar com a inércia injustificada da 

Administração, ressalvando-se a possibilidade de caso fortuito ou força maior. Caberá, neste 

caso, apuração de responsabilidade. 

Destinação do bem 

O bem definitivamente recebido será encaminhado ao setor demandante mediante registro de 

saída do material, exceto os materiais que irão compor o estoque da Unidade de Almoxarifado. 

Para os bens que por algum motivo deverão permanecer sob guarda temporária do 

Almoxarifado, será criado o “Almoxarifado Especial”, que será o local reservado para a custódia 

dos bens até a entrega definitiva. 

Entrada para o estoque 

A estratégia de manutenção de estoques será utilizada especificamente para os itens de 

almoxarifado, ou seja, os itens de uso comum do Hospital de Clínicas. Para estes serão realizadas 
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entradas para composição do estoque, restrito ao gestor de tais itens. 

Entrada com saída imediata 

Para os bens com demanda líquida e certa, cuja função do Almoxarifado for apenas o de 

recebimento, serão dadas entradas com saída imediata, sendo o material entregue diretamente 

ao demandante mediante registro de saída do material. 

Transporte 

O transporte deve garantir que os produtos cheguem ao destino conforme indicações 

especificadas. O pessoal de transporte deve ser treinado sobre os cuidados especiais para a 

manutenção da qualidade: 

 Evitar exposição dos produtos ao calor excessivo; 
 Usar veículo fechado; 
 Nunca expor os produtos diretamente ao sol ou à chuva;  
 Não deixar o veículo estacionado ao sol; 
 Manusear a carga com cautela; 
 Realizar o transporte adotando velocidade e manobras compatíveis com o tipo de 

carga a ser transportado. 

Itens de segurança 

A Unidade de Almoxarifado é destinada à estocagem de materiais e produtos para a saúde e em 

suas dependências trabalham inúmeros colaboradores. Para tanto, rotineiramente os 

responsáveis deverão realizar inspeções afetas a este assunto, principalmente no que se refere 

a situação dos extintores. 

Em síntese, deverão ser adotados procedimentos no intuito de verificar se o extintor está na 

validade adequada, visualizar se está carregado, observar se o acesso não está obstruído, dentre 

outros. O cilindro nunca deve estar amassado ou enferrujado, devendo conter o selo do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

A constatação de situações e adoção de procedimentos que comprometam a segurança dos 

profissionais que atuam no local deve ser relatada a chefia imediata mediante a confecção de 

documento para fins de posterior encaminhamento à USOST (Unidade de Saúde Ocupacional e 

Segurança do Trabalho). 

Mapa de risco 

Conforme a Portaria NR 05, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

elaboração do Mapa de Riscos é obrigatória para empresas com grau de risco e número de 
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empregados que exijam a constituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

O Mapa de Riscos da Unidade de Almoxarifado será a representação gráfica dos riscos de 

acidentes nos diversos locais de trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo, devendo ser 

afixado em locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a finalidade de 

informar e orientar todos os que ali atuam e outros que, eventualmente, transitem pelo local.  

Limpeza e Conservação 

Os locais de trabalho e a área de armazenamento devem ser mantidos limpos e isentos de pó e 

contaminação, insetos e roedores. É proibido fumar, comer e beber nas dependências dos 

Almoxarifados (local específico para este fim). 

Os resíduos deverão ser depositados em recipientes especiais com tampa e deverão ser 

esvaziados e limpos fora da área de armazenamento seguindo as especificações emanadas pelo 

fabricante e/ou de reciclagem. 

Gestão de materiais 

A gestão dos estoques deve ser baseada em dados e relatórios que possibilitem a melhor 

utilização dos recursos disponíveis visando a melhor alocação destes entre materiais 

permanentes e de consumo, sempre visando a segurança e correto acondicionamento dos 

materiais. 

Itens de alto custo/risco 

Como forma de prevenção de danos ou eventuais furtos, será destinada uma sala exclusiva para 

o acondicionamento de itens de alto custo/risco, que por razões de alto valor ou de facilidade 

de danos ou furtos, terá seu acesso restrito. 

O acesso às salas será restrito ao Chefe da Unidade de Almoxarifado, e nas suas ausências, por 

um substituto. Todo e qualquer acesso será registrado pelos seguranças patrimoniais e  

Atividade de suprimentos 

Em consonância com a IN/NR 205, de 08 de abril de 1988, em seu tópico “racionalização”, a 

responsabilidade de ressuprimento dos itens essenciais de uso comum será centralizada no 

Almoxarifado, através de reposições constantes dos itens, mantendo o estoque necessário para 

atender o Hospitalem suas atividades. 

Cabe ressaltar que a Unidade de Almoxarifado é responsável somente pelo suprimento dos 

insumos necessários às atividades assistenciais e administrativas da Instituição. Os bens de uso 
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e consumo para os Setores de Laboratórios, Lavanderia, Hotelaria, Nutrição (uso e consumo 

imediato) dentre outros, ficarão sob responsabilidade, controle e tutela dos respectivas Setores, 

ocasião em que a Unidade de Almoxarifado somente será responsável pela guarda dos bens 

para melhor utilização dos espaços físicos, quando necessário e mediante justificativa. 

Mutirões de cirurgias, projetos, alteração de procedimentos que acarretem alteração relevante 

de consumo, dentre outras circunstâncias que demandem grande vulto de materiais e/ou que 

fogem a demanda normal deverão, necessariamente, ser inseridos no planejamento de 

ressuprimento do Almoxarifado com antecedência. 

Nesse caso, deverá haver planejamento e comunicação prévia para fins de viabilizar as 

aquisições, respeitando um prazo razoável mínimo de 30 (trinta dias) para adoção dos trâmites 

administrativos/burocráticos necessários. 

Distribuição 

Ao receber os produtos o responsável procederá à conferência confrontando a requisição 

eletrônica de saída com os produtos recebidos. Havendo divergência de quantidades entre a 

requisição eletrônica de saída e os produtos recebidos, a Unidade de Saúde ou Administrativa 

deverá comunicar formalmente o almoxarifado, para devida e imediata correção. 

Quando o almoxarifado enviar produtos que não serão utilizados pela Unidade de Saúde ou 

Administrativa, seja pela especificação incorreta ou pela falta de demanda, esta deverá devolver 

os itens. 

Toda devolução será acompanhada do Formulário de Devolução contendo o nome da Unidade 

de Saúde ou Administrativa, nome genérico dos materiais, código, unidade, quantidade, lote, 

data de validade e assinatura do responsável pela Unidade de Saúde ou Administrativa. Neste 

Formulário deve ser justificado o motivo da devolução 

Na entrega, o servidor da Unidade de Saúde ou Administrativa, responsável pelo recebimento 

deve verificar se os mesmos estão acompanhados pelo formulário de Solicitação de Materiais 

expedido pela Unidade de Saúde ou Administrativa, devidamente preenchido pelo 

almoxarifado. Também devem constar na entrega as duas vias da requisição eletrônica de saída. 

Inspecionar o produto quanto a sua embalagem (presença de umidade, condições do rótulo, 

condições de fechamento da embalagem e condições da caixa), e ainda quanto à sinais físicos, 

observando sempre o prazo de validade dos produtos. Qualquer alteração deverá ser 
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comunicada formalmente ao almoxarifado para devida e imediata correção. 

Estando os materiais de acordo com o solicitado deverão ser assinadas as duas vias da requisição 

eletrônica de saída de materiais, expedida pelo almoxarifado, devendo uma via retornar para ao 

almoxarifado, e a outra deverá ser arquivada na própria Unidade de Saúde ou Administrativa 

para eventuais conferências/fiscalizações. 

Estoques de bens de consumo comum 

Os bens de consumo comuns essenciais a toda comunidade hospitalar e administrativa serão 

mantidos com estoques que atendam às demandas do HC, sempre com uma projeção de 

abastecimento de, pelo menos, 3 (três) meses. A lista dos materiais considerados de consumo 

comuns será taxativa e poderá ser revista sempre que houver a necessidade de inclusão ou 

supressão de itens. 

Para a referida lista, a área responsável pelo gerenciamento e reposição dos estoques será a 

Unidade de Almoxarifado e/ou o Setor de Padronização de Materiais, não sendo necessário, 

portanto, requisição para compra por outras unidades. Acerca destes itens será utilizada a 

estratégia de ressuprimento sempre que o estoque atingir o mínimo determinado no sistema.  

Não serão mantidos estoques ou atas de registro de preços, sendo a aquisição realizada sob 

demanda, consoante documentação devidamente formalizada contendo quantitativo de 

demanda, utilização, justificativa, dentre outros, nos moldes apresentados pelo Setor de 

Padronização de Materiais. 

Aquisições de materiais para o estoque 

Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos materiais de 

consumo, para fins de reposição de estoque. O almoxarife (sob a figura dos responsáveis) efetua 

o pedido, ao constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima 

para atender, satisfatoriamente, as necessidades dos setores requisitantes, até a compra de 

nova remessa. 

Para tanto, deve-se pesquisar a saída de materiais durante o período de um ano e requisitar a 

quantidade necessária para atender por no mínimo 03 (três) meses, sempre observando o 

disposto no item 2.5 da IN/NR 205, de 08/04/1988, que menciona que deve ser evitada a compra 

volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características 

normais de uso e também aqueles propensos ao obsoletismo. 
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Manutenção dos estoques 

A movimentação dos materiais deve sempre ser realizada com máxima cautela e segurança, a 

fim de evitar perdas de materiais e acidentes de trabalho. Para que o manuseio seja efetuado 

de forma segura, alguns pontos devem ser destacados e observados, obrigatoriamente, por 

todos os responsáveis: 

 Os materiais paletizados com maior peso deverão ser alocados no chão, apenas sobre 

o pallet; 

 Não é permitido o acondicionamento de caixas, materiais ou embalagens diretamente 

no solo, visto que a umidade danifica toda a proteção e pode, inclusive, danificar o 

bem; 

 Materiais de mesma natureza deverão ser alocados próximos nas prateleiras para 

facilitar a localização e o inventário; 

 Não é permitido estocar materiais, mesmo que provisoriamente, nos corredores, áreas 

livres ou áreas demarcadas para outros fins. As áreas de circulação deverão sempre 

permanecer livres;  

 O empilhamento dos materiais não deve incorrer em riscos para os trabalhadores, 

além de preservar as características dos materiais, levando em consideração a pressão 

ocasionada no empilhamento; 

 Materiais inflamáveis deverão ficar armazenados isoladamente dos demais, conforme 

Associação Brasileira de Normas Técnicas/Norma Brasileira (ABNT-NBR) 14725-4:2009; 

 Os extintores de incêndio deverão sempre estar livres para alcance, não podendo ser 

obstruído por materiais, mesmo que temporariamente; 

 Materiais estranhos ao pertencente ao HC não devem permanecer, em hipótese 

alguma, no prédio; 

 Materiais inservíveis ou em desuso deverão ser separados para desfazimento; 

 Produtos mais antigos ou com prazos de vencimento menores deverão ser entregues 

primeiro. 

Inventário 

Conforme demonstra a IN/NR 205/88, os tipos de inventários físicos são: 

 Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo 

de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício. A contagem 
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compreenderá o universo de 100% dos itens, a fim de levantar informações acerca do 

andamento do controle dos materiais e sua realização dar-se-á através de comissão 

especialmente designada por Portaria específica para o inventário; 

 Inicial: realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e 

registro dos bens sob sua responsabilidade;  

 De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de 

uma unidade gestora; 

 De extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da 

unidade gestora; 

 Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora 

ou por iniciativa do órgão fiscalizador.  

Objetivos dos inventários 

O inventário de bens materiais de uso e consumo terá como objetivos: 

 Verificar a existência e localização dos bens, possibilitando a atualização dos termos de 

responsabilidade e contribuindo para uma melhor eficiência e transparência da gestão 

patrimonial; 

 Permitir a confrontação entre os registros de movimentação de bens e os registros do 

Sistema 

 Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); 

 Fornecer subsídios para melhorar a eficiência da gestão patrimonial permitindo 

melhor planejamento, avaliação e controles gerenciais dos materiais permanentes, 

mantendo constantemente atualizados os devidos registros; 

 Confirmar as responsabilidades dos gestores das unidades pela guarda dos bens 

patrimoniais; 

 Informar o estado de conservação dos bens e materiais; 

 Confirmar os agentes responsáveis pelos bens. 

Constituição da comissão de inventário 

Os inventários de almoxarifado são realizados por comissão, composta por, no mínimo, 3 (três) 

servidores titulares e seus respectivos suplentes, nomeados pela Superintendência deste 

Hospital de Clínicas, preferencialmente, do quadro permanente, com conhecimentos técnicos 

específicos e grau de instrução adequado. Os servidores nomeados devem pertencer a unidades 
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distintas. 

Entre os membros da Comissão de Inventário, será designado um servidor, preferencialmente 

com experiência na área de Administração de Material, para presidir os trabalhos da Comissão. 

Trabalhos da comissão de inventário 

A comissão de inventário, de posse do ato de designação, comunicará, formalmente, às 

unidades a serem inventariadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da 

data e hora de início de seus trabalhos.  

Na comissão de inventário anual do Almoxarifado, é vedada a participação de mais de um 

servidor da Unidade de Almoxarifado, não podendo esse ocupar a Presidência da referida 

comissão. 

Na realização dos inventários analíticos a comissão também deverá direcionar os seus trabalhos 

à verificação do estado de conservação dos bens e materiais, de forma a avaliar a gestão dos 

bens pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência de material inservível ou 

ocioso na unidade. 

Comissão permanente de avaliação, destinação e desfazimento de bens Após a realização dos 

trabalhos pela Comissão de Inventário, esta deverá elaborar relatório circunstanciado e 

fundamentado da avaliação, recomendando a destinação dos bens por meio de ata da Comissão 

subscrita por todos os membros. 

Além disso, deverá repassar as informações para fins de que a Comissão Permanente de 

Avaliação e Destinação e Desfazimento de Bens possa realizar seus trabalhos no sentido de 

indicar a destinação para os bens que forem considerados inservíveis para a Administração. 

Ademais, deverão avaliar os bens passíveis de desfazimento, classificando-os como ociosos, 

recuperável, antieconômico ou irrecuperável, recomendando o leilão, a cessão, a doação ou o 

abandono, conforme estabelece a legislação vigente. 

O procedimento para o desfazimento de bens deverá ser efetuado mediante abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado com anuência da Superintendência, ocasião em 

que cópia deste documento será arquivado na Unidade de Almoxarifado. 

Publicidade dos atos 

Procedida a realização de inventários, mesmo rotativos, os relatórios pertinentes ao balanço dos 

estoques das Unidades de Almoxarifados, e o balanço patrimonial dos itens deverão ser 
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publicados, haja vista a necessidade de atender a publicidade aos atos administrativos e de 

gestão, e ao mesmo tempo possibilitar, com isso, o conhecimento e a fiscalização da 

legitimidade de seus atos pelos administrados.  

Empréstimo 

Às vezes o empréstimo entre as instituições públicas é uma solução imediata para evitar o 

desabastecimento ou para evitar perdas. Deve ser realizado somente após autorização da chefia 

imediata e mediante consulta e autorização escrita e justificada da parte envolvida. Deve-se 

informar o item, a quantidade, prazo para devolução, o lote e o prazo de validade do material 

em questão. 

Deve seguir os mesmos fluxos de entrada e saída no controle de estoque, identificando a 

procedência. Os documentos relacionados ao empréstimo devem ser mantidos organizados, 

assinados, datados e arquivados, identificando assim a movimentação efetuada. 

Em nenhuma hipótese serão fornecidos materiais pelo almoxarifado com a finalidade de 

empréstimo a instituições privadas. A Unidade de Almoxarifado não reconhecerá e tampouco 

autoriza empréstimos (concedidos/recebidos) realizados pelos setores assistenciais e/ou 

integrantes de equipes que não sejam afetos as Unidades de Almoxarifado. 

Doações 

A doação de material pode trazer benefício para os serviços de saúde, principalmente em 

situações de emergência, nas quais o abastecimento dos itens esteja prejudicado. No entanto, 

é preciso atentar para o fato de que em algumas situações as doações podem constituir 

problema para os serviços receptores. Como por exemplo, o recebimento de material médico 

não-padronizado no HC ou ainda em quantidade superior ao consumo do serviço até o final do 

prazo de validade, itens misturados ou quebrado, dentre inúmeros problemas que podem 

acontecer quando as doações não seguem orientações previamente estabelecidas. 

O doador deve informar o receptor sobre todos os materiais que estão sendo considerados no 

processo de doação. A informação deve ser clara e detalhada sobre quantidades, apresentações, 

prazos de validade, dentre outros.  

Princípios para doação 

As doações devem atender a princípios que servirão de linha de julgamento para a decisão por 

parte do receptor sobre a aceitação ou não da doação, principalmente para as situações não 
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previstas por estas diretrizes. 

Devem ser avaliados sempre que houver oferta para a doação de produtos para a saúde. A 

observância dos mesmos evita que sejam aceitas doações que possam vir a configurar 

problemas mais sérios para os serviços de saúde. 

O doador deve arcar com o custo de transporte e demais custos que por ventura surjam, até a 

entrega definitiva do material no local identificado pelo receptor, a menos que seja acordado o 

contrário. 

Oferecer benefício máximo ao recebedor (as doações de itens não solicitadas devem ser 

desencorajadas); 

O doador deve respeitar a vontade e a autoridade do recebedor; 

Não deve haver nenhuma dúvida sobre o padrão de qualidade dos materiais/itens doados (se a 

qualidade do produto é inaceitável para que o mesmo seja comercializado, também será 

inaceitável para que seja utilizado pelos serviços públicos de saúde); 

A comunicação entre o doador e o receptor deve ser efetiva, ou seja, as doações devem se 

basear na necessidade expressa do receptor e não devem ser realizadas sem o seu 

conhecimento. 

Conselho Gestor 

Comporá o conselho gestor o Chefe da Unidade de Almoxarifado, os agentes públicos 

responsáveis pelo Almoxarifado 01 - Almoxarifado Central (CEMAM), Almoxarifado 04 - 

Depósito Almoxarifado Geral, Almoxarifado 05 - Almoxarifado do Hospital, Almoxarifado Bloco 

Cirúrgico, Almoxarifado 

Hemodinâmica e Almoxarifado Nutrição, ocasião em que tratarão, dentre outros, dos seguintes 

temas: 

 Aspectos relacionados a supervisão e controle da distribuição racional do material 

requisitado, 

 determinando o método e grau de controles a serem adotados para cada item; 

 Aspectos relacionados aos instrumentos de registros de entradas e saídas de materiais 

atualizados;  
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 Aspectos relacionados promoção de consistências periódicas entre os registros 

efetuados no controle de estoques com os dos depósitos e a consequente existência 

física do material na quantidade registrada; 

 Aspectos relacionados a identificação acerca do intervalo de aquisição para cada item 

e a quantidade de ressuprimento; 

 Aspectos relacionados a emissão dos pedidos de compra de material rotineiramente 

adquirido e estocável; 

 Aspectos relacionados a manutenção dos itens de material estocados em níveis 

compatíveis com a política traçada pela Instituição; 

 Aspectos relacionados a identificação e realização de retirada física e fiscal dos itens 

inativos devido a obsolescência, danificação ou a perda das características normais de 

uso e comprovadamente inservíveis; 

 Aspectos relacionados a local onde são centralizados os recebimentos, 

armazenamentos e distribuição dos materiais para os almoxarifados satélites; 

 Aspectos relacionados a políticas de atendimento a clientes/demandantes e os 

critérios de alocação de alguns itens considerados emergenciais. 

Indicadores De Gestão 

A Unidade de Almoxarifado deverá procurar estabelecer um indicador de problemas 

apresentados e monitorá-lo ao longo do tempo, tais como: 

 Tempo de resposta do serviço; 
 Tempo de execução; 
 Quantidade de reclamações dos clientes; 
 Solicitações por cliente; 
 Quantidade de erros; 

 Entrega de material errado; 

 Entrega na quantidade errada; 

 Entrega de material sujo ou sem condições de uso; 

 Entrega fora do prazo especificado;  

 Demora na entrega; 

 Material entregue sem identificação; 

 Descortesia na entrega. 

Desempenho 
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A falta de indicadores de desempenho, e de relatórios de apoio à gerência dificultam o controle 

do almoxarifado e impedem a tomada de decisão eficiente. A inexistência de relatórios de 

controle de movimentação impede consultas históricas sobre a utilização de cada item (kardex), 

dificulta a análise de consumo para estabelecer políticas de compras e impede a observação dos 

prazos de ressuprimento. 

Acurácia 

A diferença entre a quantidade de peças de um item existente no almoxarifado e àquelas 

registradas no sistema de gerenciamento de estoque constitui um grave problema de 

integridade e confiabilidade de dados. 

Este fato ocorre devido à falha no registro, seja na entrada ou na saída de materiais, além de 

digitação e baixa incorreta do código do material. Desta feita, a falta de acurácia no almoxarifado 

provoca erro no setor de escrituração, contabilidade, estoques e no custo dos setores. 

Acesso ao almoxarifado 

O acesso à Unidade de Almoxarifado será restrito aos agentes públicos e colaboradores 

terceirizados, previamente identificados e autorizados, apenas. De igual forma, o acesso ao 

depósito dos bens que compõem os estoques do Almoxarifado será restrito estritamente para 

manutenção, guarda e acondicionamento dos mesmos, não podendo quaisquer agentes 

públicos ou colaboradores terceirizados adentrar no depósito, alterar a localização física, retirar 

ou inserir bens sem prévia autorização da Chefia da Unidade de Almoxarifado. 

Todas e quaisquer entradas e saídas de materiais e bens patrimoniais no depósito serão 

registradas, não se admitindo que outro setor, agente público ou colaborador registre a entrada 

ou sua saída no sistema, ou até mesmo retire o bem do depósito sem prévia anuência da Chefia 

da Unidade de Almoxarifado. 

Segurança patrimonial 

O primeiro alvo da ação de invasores é, com certeza, o almoxarifado, pois é neste local que se 

encontram objetos de maior valor. É importante intensificar a guarda por esse ambiente com 

seguranças patrimoniais, câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, além de mantê-

los sempre bem fechados, seguro e com acesso restrito apenas aos funcionários autorizados. 

Risco de incêndio 
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Deverá haver rotina interna estabelecida para vistorias periódicas e manutenção de 

equipamentos contra incêndio, verificar prazos de validade e necessidade de recarga, além de 

adoção de medidas que visem mitigar fragilidades que denotem riscos à proteção patrimonial. 

Ademais, a utilização desses equipamentos ficará prejudicada devido ao acúmulo de materiais 

e ausência de ordenação do espaço físico do Almoxarifado, dificultando a circulação e acesso 

rápido aos itens. Tais fragilidades podem incorrer em risco à segurança dos profissionais, bem 

como danos aos estoques.  

Segurança dos trabalhadores 

O uso do EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é fundamental para garantir a saúde e a 

proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. 

Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças 

ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais 

durante e depois da fase ativa de trabalho. 

Os equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos aos funcionários que atuam nas 

dependências do Almoxarifado, ocasião em que se faz necessário a elaboração de um estudo 

dos riscos ocupacionais. Esse tipo de trabalho facilita a identificação dos perigos dentro da 

Unidade de Almoxarifado e ajuda o Setor à reduzi-los ou neutralizá-los.  

Deverá também ser disponibilizada a FISPQ (Ficha de Informação e Segurança dos Produtos 

Químicos) para consulta e informação em caso de derramamento, vazamento ou contaminação. 

APRESENTAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. 

PROTOCOLOS DE REQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA À FARMÁCIA 

Normas: 

Obedecer exigência do serviço de fiscalização de medicina e farmácia; 

Manter sob controle o estoque de reserva de emergência; 

Providenciar receituário próprio dentro das Unidades do setor; 

Registrar toda medicação psicotrópica recebida em caderno apropriado para controle dos 

mesmos. 

Solicitar à Farmácia no impresso próprio; 

Realizada pelo técnico / auxiliar de enfermagem, observando a prescrição médica e sempre 
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conferida e assinada pela Enfermeira da Unidade; 

Solicitar, diariamente, após a prescrição médica. 

Ações: 

Providenciar receituário próprio: branco ou rosa, de acordo com a prescrição médica; 

Requisitar no documento de pedidos à Farmácia; 

Levar à Farmácia o pedido próprio desta e a receita controlada; 

Anotar no caderno de controle a quantidade de psicotrópicos recebidos; 

Conferir medicação recebida e acondicioná-la no local adequado. Fazer controle periódico do 

estoque reserva, providenciando complementação; 

Manter o armário de psicotrópicos sempre fechado. 

Abrir documento individual de cada paciente, inserir pedidos e enviar cópia para Farmácia 

contendo a quantidade suficiente a ser utilizada durante aquele período; 

Conferir os materiais e medicamentos recebidos; 

Acondicioná-los em local apropriado; 

PROTOCOLO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Prescrições Médicas: 

 O Farmacêutico ou funcionário, no ato da entrega da prescrição pela equipe de 

enfermagem, avaliam a identificação do solicitante (Nome do paciente, leito, 

enfermaria e centro de custo), bem como a assinatura do médico seu carimbo, 

deve estar devidamente preenchido; 

 Quantidade, posologia, forma farmacêutica, via de administração e em caso de 

dúvida, confirma-se com o profissional prescrito; 

 Assinatura e carimbo do profissional prescrito com a respectiva inscrição no 

Conselho de Classe; 

 O Farmacêutico avalia a coerência da prescrição, a fim de identificar uma 

possível incompatibilidade que resulte em uma interação medicamentosa, 

sobre dosagem ou sub dosagem, com o intuito de recorrer ao profissional 

prescrito quando surgirem eventuais dúvidas; 
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 Realiza a separação das medicações onde são separados por horário e leito em 

distribuição de 24 horas em saquinhos plásticos; 

 Digita esta prescrição no programa de gerenciamento de estoque para o 

cadastro individual do paciente; 

 Acondicionar em cestas (uma pra cada enfermaria) todas as prescrições e 

medicações que foram separadas; 

 Disponibilização das prescrições e suas respectivas medicações à Frente de 

Preparo. 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

1. Finalidade   

Promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde.  

2. Justificativa  

Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à saúde são frequentes1,2,3. 

Em resposta a esse preocPronto Socorronte quadro, a Organização Mundial de Saúde – OMS 

lançou, em 2004, o programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que conclama 

todos os países-membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e segurança da 

assistência prestada nas unidades de saúde4.  

Estudo realizado nos Estados Unidos da América revela que cada paciente internado em hospital 

norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente, 

nessas instituições, no mínimo 400.000 eventos adversos evitáveis relacionados a 

medicamentos1. Esses eventos adversos podem verificar-se em todas as etapas da cadeia 

terapêutica e sua ocorrência aumenta consideravelmente os custos do sistema de saúde2,5-7 .  

Estima-se que os erros de medicação em hospitais provoquem mais de 7.000 mortes por ano 

nos Estados Unidos da América, acarretando importantes custos tangíveis e intangíveis8. No 

Brasil ainda não estão disponíveis estatísticas de óbitos relacionados a erros de medicação.  

Diante da possibilidade de prevenção dos erros de medicação e do risco de dano em função da 

sua ocorrência, torna-se relevante identificar a natureza e determinantes dos erros, como forma 

de dirigir ações para a prevenção. As falhas no processo de utilização de medicamentos são 

consideradas importantes fatores contribuintes para a redução da segurança do paciente3,9.  

Considerando-se a prevenção de erros, deve-se destacar o grupo de medicamentos chamados 
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de potencialmente perigosos ou de alta vigilância (highalert medications), que possuem maior 

potencial de provocar dano no paciente quando existe erro na sua utilização. Erros envolvendo 

esses medicamentos têm maior gravidade9,10,11, sendo necessária a adoção de protocolos 

específicos para prevenção9-13. Em pesquisa que analisou eventos adversos relacionados a 

medicamentos que ocorreram em hospital norte-americano de 1994 a 2000, foi observado que 

mais da metade dos eventos preveníveis que provocam danos nos pacientes envolvia 

anticoagulantes, opiáceos e insulinas11.   

A incorporação de princípios para reduzir erros humanos minimizando os lapsos de memória, 

promovendo acesso a informações sobre os medicamentos e desenvolvendo padrões internos 

de treinamento reduz a probabilidade de falhas e aumenta a chance de interceptá-las antes de 

resultar em prejuízo ao paciente. Nesse sentido, devem-se incluir estratégias como a 

padronização de processos, o uso de recursos de tecnologia da informação, educação 

permanente e, principalmente, o acompanhamento das práticas profissionais em todas as 

etapas do processo que envolve o medicamento14.  

No Brasil, pesquisa bibliográfica realizada na base de dados PubMed em 10 de abril de 2013, 

utilizando os termos “medication errors” e “Brazil” encontrou 74 artigos publicados entre 1978 

a 2012, sendo 66 deles em instituições hospitalares e 08 em estabelecimentos de saúde não 

hospitalares. Esses dados revelam a necessidade de maior estímulo à pesquisa e publicação 

nacional nesse importante campo de investigação como forma de conhecer a situação da 

segurança do uso de medicamentos.  

Abrangência (âmbito, ponto de cuidado, local de aplicação).  

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos deverá ser 

aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de 

complexidade, em que medicamentos sejam utilizados para profilaxia, exames diagnósticos, 

tratamento e medidas paliativas.  

Definições (vide Apêndice)  

5. Práticas seguras para prescrição de medicamentos  

As prescrições, quanto ao tipo, classificam-se como:  

Urgência/emergência: quando indica a necessidade do início imediato de tratamento. 

Geralmente possui dose única;  
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Pro re nata ou caso necessário: quando o tratamento prescrito deve ser administrado de acordo 

com uma necessidade específica do paciente, considerando-se o tempo mínimo entre as 

administrações e a dose máxima;  

Baseada em protocolos: quando são preestabelecidas com critérios de início do uso, decurso e 

conclusão, sendo muito comum em quimioterapia antineoplásica;  

Padrão: aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa;  

Padrão com data de fechamento: quando indica o início e fim do tratamento, sendo 

amplamente usada para prescrição de antimicrobianos em meio ambulatorial; e  

Verbal: utilizada em situações de emergência, sendo escrita posteriormente, em decorrência, 

possui elevado risco de erros e deverá ser restrita às situações para as quais é prevista.  

Quanto à origem, a prescrição pode ser: ambulatorial, hospitalar ou proveniente de outro tipo 

de estabelecimento de saúde.   

Os medicamentos prescritos podem ser: medicamentos fabricados pela indústria (referência, 

similar e intercambiável), magistrais ou farmacopeicos.  

5.1 Intervenções  

5.1.1 Itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos  

a) Identificação do paciente  

A identificação do paciente na prescrição realizada em ambulatório deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações:   

 Nome completo do paciente;  

 endereço;  

 e  data de nascimento.  

A identificação do paciente na prescrição hospitalar deve ser realizada em formulário 

institucional e conter, no mínimo, as seguintes informações:   

 nome do hospital;  

 nome completo do paciente;   

 número do prontuário ou registro do atendimento;  

 leito;   

 serviço;   
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 enfermaria/apartamento; 

 e  andar/ala.  

Obs.: todos os itens da identificação do paciente nas prescrições, tanto ambulatoriais quanto 

hospitalares, devem ser legíveis.  

A identificação do paciente na prescrição deverá utilizar exclusivamente o nome completo do 

paciente. A utilização do nome incompleto e do nome abreviado deve ser excluída da prática 

cotidiana dos estabelecimentos de saúde.  

Para os pacientes que são admitidos nas unidades de saúde sem possibilidade de identificação 

(emergências e situações de catástrofes) devem-se adotar códigos diferentes por paciente, 

acrescidos minimamente do número de prontuário ou registro de atendimento. Nessa situação, 

algum dispositivo deve ser utilizado, de forma que fique aderido ao corpo do paciente a 

codificação definida na unidade para identificá-lo provisoriamente.  

A utilização da abreviatura “NI” (não identificado) ou outra abreviatura para todos os pacientes 

nessas condições deve ser abolida, em virtude do risco de erro de medicação.  

b) Identificação do prescritor na prescrição  

A identificação do prescritor deverá ser realizada contendo o nome completo e número de 

registro do conselho profissional e assinatura. Esse registro poderá ser manuscrito ou com a 

utilização de carimbo contendo os elementos de identificação.   

A identificação do prescritor deverá ser legível para conferir autenticidade à prescrição.  

c) Identificação da instituição na prescrição  

Na prescrição ambulatorial e hospitalar deverá constar a identificação completa do 

estabelecimento de saúde (nome, endereço completo e telefone), para que o paciente possa 

manter contato com os profissionais de saúde para esclarecimentos de dúvidas posteriores à 

consulta.  

d) Identificação da data de prescrição  

A data da prescrição é imprescindível para conferir validade à mesma. Em meio ambulatorial, a 

validade da prescrição deve ser definida e registrada na própria prescrição, pelo prescritor.  

A data na prescrição é imprescindível para a dispensação e a administração dos medicamentos, 

assegurando-se de que o que foi indicado está baseado na avaliação médica do dia em que foi 

emitida a prescrição.   
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A supressão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros de medicação, 

entre eles a permanência da utilização de medicamentos por tempo inadequado e a 

administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual do paciente.  

e) Legibilidade  

Problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a comunicação entre prescritor e 

paciente e entre prescritor e demais profissionais de saúde, sendo geradora importante de erros 

de medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com nomes parecidos.   

Quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância, os erros 

ocasionados pela legibilidade inapropriada podem ser graves, e  

até fatais22,23.  

Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas como forma de melhorar a 

legibilidade das mesmas. Nesses casos, recomenda-se, para a impressão, o uso de formulários 

sem pauta, para evitar erros de medicação ocasionados pelo encontro das linhas com letras e 

números da prescrição.   

O uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado, pelo elevado risco de 

omissão (não cumprimento integral da prescrição).   

A utilização de prescrição pré-digitada é uma opção que pode diminuir alguns tipos de erros de 

medicação9. A prescrição manual pode levar a elevado número de erros9,13, ainda que parte 

delas possa ser legível.  

A prescrição carbonada não é recomendada. Se o estabelecimento de saúde não tiver 

alternativa à prescrição carbonada, deve-se verificar a legibilidade da informação que consta na 

segunda via. Nesse caso, sugere-se a utilização do papel já carbonado produzido em gráfica para 

assegurar a adequada legibilidade e segurança da prescrição.  

É preciso, ainda, atenção aos novos tipos de erros de prescrição, que podem ser ocasionados 

devido à alteração na forma de prescrição (manuscrita, digitada, pré-digitada e eletrônica).  

f) Uso de abreviaturas  

Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas, pois seu uso 

aumenta a chance de erro de medicação23-25.   

Caso seja indispensável em meio hospitalar, a instituição deve elaborar, formalizar e divulgar 
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uma lista de abreviaturas padronizadas, de modo a promover a adequada comunicação entre 

os membros da equipe de saúde. Essa lista não deve conter abreviatura de “unidades” (U) e 

“unidades internacionais” (UI), utilização de fórmulas químicas (KCl, NaCl, KMnO4 e outras) e 

nomes abreviados de medicamentos (HCTZ, RIP, PEN BEZ, MTX, SMZ-TMP e outros).  

As abreviaturas “U” e “UI” significando “unidades” e “unidades internacionais”, 

respectivamente, são consideradas as mais perigosas de todas, pois podem levar à 

administração de doses 10 ou 100 vezes maior do que a prescrita24-26. Desta maneira, deve-se 

abolir o uso de abreviaturas “U” e “UI”, escrevendo a palavra  

“unidade” por extenso no lugar de “U” ou “unidade internacional” no lugar de “UI”.  

Caso exista padronização de abreviatura para via de administração, preferir o uso de “EV” (para 

endovenosa) em vez de IV (intravenosa), em função do risco de erro de interpretação do “IV” 

como “IM”, sobretudo quando associado a pouca legibilidade da prescrição.  

g) Denominação dos medicamentos  

Os medicamentos devem ser prescritos utilizando-se a denominação comum brasileira e em sua 

ausência a denominação comum internacional.  Quanto à denominação de fitoterápicos, 

observar a determinação da Denominação Comum Brasileira de Fitoterápicos ou, quando 

omisso, utilizar a denominação botânica acrescida da parte da planta utilizada.  

A utilização de códigos ou codinomes utilizados para medicamentos durante a fase de ensaios 

clínicos não devem ser utilizados para nominar medicamentos utilizados em estabelecimentos 

de saúde. Quando prescrito medicamento objeto de ensaio clínico, este deve ser identificado 

como tal, a partir do emprego da expressão  

“ensaio clínico”.  

h) Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes  

Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na 

instituição devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia6,25, 

e pode ser utilizada letra maiúscula ou negrita. Exemplos de nomes semelhantes:   

DOPAmina e DOBUtamina;   

ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA;   VimBLASTina e VinCRIStina.  

Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica e/ou do Núcleo de Segurança do Paciente 
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do estabelecimento de saúde deverão organizar lista de medicamentos com nomes semelhantes 

e/ou embalagens parecidas selecionados no estabelecimento de saúde e que possam ser fonte 

de erros, para divulgação entre os profissionais da instituição.  

i) Expressão de doses  

O sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses desejadas. As unidades de 

medidas não métricas (colher, ampola, frasco) devem ser eliminadas das prescrições, quando 

utilizadas isoladamente para expressar a dose. A utilização da forma farmacêutica (ampola, 

frasco, comprimido e outros) na prescrição deve ser acompanhada de todas as informações 

necessárias para a dispensação e administração segura.  

A unidade de medida deve ser claramente indicada; e quando se tratar de microgramas, este 

deve ser escrito por extenso.  

Ao prescrever doses ou volumes com números fracionados (por exemplo: 2,5mL), observar nas 

duas vias da prescrição se a vírgula está bem posicionada e clara, para evitar erro de dose, no 

qual a dose de “2,5 mL” seja interpretada como “25 mL”. Não utilize “ponto” em substituição à 

vírgula, pois aumenta o risco de erro.  

Para definir a concentração de um medicamento, o uso do zero antes da vírgula ou ponto deve 

ser evitado, pois pode gerar confusão e erro de 10 vezes na dose prescrita. Exemplo: recomenda-

se prescrever "500mg" em vez de "0,5g", pois a prescrição de “0,5g” pode ser confundida com 

"5g".  

5.1.2 Indicação, cálculos de doses e quantidades dos medicamentos  

a) Alergias  

Deve-se registrar com destaque na prescrição as alergias relatadas pelo paciente, familiares 

e/ou cuidadores.O registro do relato de alergia na prescrição subsidia adequada análise 

farmacêutica das prescrições e os cuidados de enfermagem, reduzindo, assim, a chance da 

dispensação e administração de medicamento ao qual o paciente é alérgico.   

Em hospitais que utilizam prontuários e prescrições eletrônicas, as alergias do paciente devem 

ser registradas no sistema eletrônico e constar em todas as prescrições emitidas para o paciente.  

b) Informações importantes  

O prescritor deverá registrar na prescrição qualquer informação que considere relevante para 

que a assistência ao paciente seja segura e efetiva, considerando-se os múltiplos atores no 



 

 

   1069 

processo assistencial e a necessidade de informação completa, clara e precisa.  

É importante ressaltar que nas prescrições ambulatoriais, deverão ser registradas todas as 

orientações sobre como utilizar o medicamento, bem como as recomendações não 

farmacológicas devem constar também na prescrição.  

c) Padronização de medicamentos  

O estabelecimento de saúde deve ter uma lista de medicamentos selecionados/padronizados 

considerando-se critérios de efetividade, segurança e custo. A padronização deve ser 

homologada, publicada e divulgada a todos os profissionais do estabelecimento de saúde.  

Recomenda-se que o estabelecimento de saúde elabore uma relação de medicamentos por 

especialidade, em consonância com a padronização da instituição, de forma a permitir mais 

familiaridade do prescritor com indicação, contraindicação, doses, reações adversas, entre 

outros aspectos relacionados aos medicamentos27.  

A prescrição de medicamentos que já estão selecionados e padronizados no estabelecimento 

de saúde aumenta a segurança do uso, em virtude da maior familiaridade dos prescritores, 

farmacêuticos e equipe de enfermagem com esses medicamentos.  

Outros benefícios da padronização de medicamentos ainda observados são relacionados a 

racionalização do estoque, rastreabilidade e política de compras.  

d) Doses  

O cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros graves e este problema pode 

ser minimizado com a familiaridade do prescritor com o medicamento e com a conferência do 

cálculo.  

Recomenda-se que as doses prescritas sejam conferidas pelo prescritor antes da assinatura da 

prescrição, tendo como referência o melhor nível de evidência científica disponível.  

Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de 

creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a 

análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.  

Preconiza-se que a farmácia disponibilize, em meio hospitalar, o maior número possível de 

medicamentos prontos para uso (dose unitária) e que dispensem a manipulação prévia à 

administração.  
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Deve-se implantar a dupla checagem (na farmácia e no momento do recebimento pela 

enfermagem) das doses prescritas principalmente para medicamentos potencialmente 

perigosos/alta vigilância.   

Nova dupla checagem deve ser feita pela enfermagem antes da administração do medicamento. 

A dupla checagem é particularmente importante para medicamentos prescritos em Pediatria, 

Oncologia e Unidades de Tratamento Intensivo, principalmente no momento da administração.  

A prescrição ambulatorial deverá trazer a quantidade total de unidades farmacêuticas do 

medicamento prescrito, que deverá ser dispensada para o tratamento proposto. As quantidades 

máximas de medicamentos prescritas devem obedecer à legislação vigente.  

5.1.3 Duração do tratamento  

A prescrição deverá conter informação sobre a duração do tratamento, procurando evitar, dessa 

maneira, que o(s) medicamento(s) possa(m) ser consumido(s) continuamente sem indicação.  

 Quando ambulatorial, a prescrição de medicamentos de uso crônico deverá indicar a duração 

do tratamento, pois é necessário estabelecer um prazo para que o paciente seja reavaliado pelo 

médico.   

A expressão "uso contínuo" ou “usar sem parar”, sem prazo para o paciente ser reavaliado, não 

deve ser utilizada em prescrições ambulatoriais.  

5.1.4 Utilização de expressões vagas  

Expressões vagas como “usar como de costume”, “usar como habitual”, “a critério médico”,“se 

necessário” (sem indicação de dose máxima, posologia e condição de uso), “uso contínuo” e 

“não parar” devem ser abolidas das prescrições.  

Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se obrigatoriamente definir:  

 Dose;   

 posologia;   

 dose máxima diária deve estar claramente descrita;  

 e  condição que determina o uso ou interrupção do uso do medicamento.   

Exemplo: paracetamol comprimido de 500mg uso oral. Administrar 500mg de 6 em 6h, se 

temperatura igual ou acima de 37,5ºC. Dose máxima diária 2 gramas (quatro comprimidos de 

500mg).  

5.1.5 Posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de administração  
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a) Posologia  

Recomenda-se que a posologia desejada para o medicamento seja prescrita observando-se as 

doses máximas preconizadas e a comodidade do paciente. Dentro do possível, recomenda-se 

prescrever medicamentos com menor número de doses diárias, para maior comodidade do 

paciente e menores riscos de erro de administração. A utilização de um menor número de doses 

diárias, facilita a adesão do paciente ao tratamento.  

b) Diluição  

Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo e em neuroeixo e plexos 

nervosos, a prescrição deverá conter informações sobre diluente (tipo e volume), velocidade e 

tempo de infusão (para endovenosos).  

A reconstituição e diluição dos medicamentos é etapa importante e que gera impacto sobre a 

estabilidade e até mesmo sobre a efetividade do medicamento, pois em alguns casos a 

incompatibilidade leva à diminuição ou à perda da ação farmacológica do medicamento.  

c) Velocidade de infusão  

A velocidade de infusão está associada a reações adversas clássicas, tal como a “síndrome do 

homem vermelho”, que ocorre com a infusão rápida de vancomicina.   

É indispensável, portanto, a definição da velocidade de infusão na prescrição, considerando-se 

a melhor evidência científica disponível, assim como as recomendações do fabricante do 

medicamento, evitando-se a ocorrência de eventos adversos passíveis de prevenção.  

d) Via de administração  

A via de administração deve ser prescrita de forma clara, observando-se a via de administração 

recomendada pelo fabricante, para o medicamento. O uso de abreviaturas para expressar a via 

de administração deverá ser restrito somente às padronizadas no estabelecimento de saúde.  

5.1.6 Modificação da prescrição atual ou vigente  

Em prescrições hospitalares, o prescritor deverá se certificar de que as alterações na prescrição 

foram feitas de forma clara, legível e sem rasuras. O prescritor deverá fazer as alterações na 

primeira e segunda via da prescrição.  

A suspensão ou alteração na prescrição de um medicamento somente na via disponível para a 

enfermagem pode:  
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Acarretar erro na dispensação; e  

Aumentar o risco de erro de administração.  

Em meio ambulatorial, nunca deve ser feita modificação ou rasura na mesma receita. Caso seja 

necessária alguma alteração na terapêutica, nova receita deverá ser emitida e a anterior 

suspensa.  

5.1.7 Prescrições verbais  

As prescrições verbais devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser 

imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento. A 

prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim que possível.  

Quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor deve falar o nome, a dose e 

a via de administração do medicamento de forma clara. Quem recebeu a ordem verbal deve 

repetir de volta o que foi dito e ser confirmado pelo prescritor antes de administrar o 

medicamento.  

5.1.8 Pontos de transição do paciente  

Na admissão do paciente em unidades de saúde deverão ser relacionados  quais medicamentos 

o paciente estava usando antes da internação, objetivando-se avaliar a necessidade da 

continuidade ou suspensão do uso dos mesmos (conciliação medicamentosa).  

Os pacientes devem ser orientados a não permanecerem com seus medicamentos na unidade 

hospitalar, em virtude do risco de utilização de doses duplicadas, quando administradas pela 

equipe de enfermagem e paralelamente por cuidador (acompanhante) ou pelo próprio paciente 

e ainda pelo risco do uso de medicamentos não indicados para a condição clínica atual do 

paciente.  

No âmbito ambulatorial, chama-se de ponto crítico quando ocorre transição do paciente entre 

os níveis de atenção (primário, secundário ou terciário), sendo fundamental a realização dos 

encaminhamentos resolutivos entre as diferentes unidades de saúde e que a atenção básica seja 

a coordenadora do cuidado do usuário. Para tal, o prescritor deverá elaborar detalhado histórico 

farmacoterapêutico do paciente, podendo contar com a colaboração do farmacêutico, que 

deverá fazer a conciliação dos medicamentos.  

Na transferência do paciente entre leitos, entre duas unidades de uma mesma instituição 

hospitalar e entre instituições hospitalares distintas, as seguintes ações devem ser realizadas:  
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Encaminhar resumo da internação e o prontuário atualizado e organizado (transferência 

interna), bem como resumo de alta (em caso de transferência externa, como forma de melhor 

orientar a nova equipe que prestará assistência ao paciente.  

O prescritor deverá elaborar detalhado histórico do plano terapêutico medicamentoso do 

paciente, podendo, para isso, contar com a participação do farmacêutico.  

Importante:   

Os pontos de transição dos pacientes no hospital, da admissão à alta, ou mudança de local de 

internação, são considerados críticos, pois, frequentemente, nessas mudanças, ocorre 

expressivo número de erros de medicação, devido a informações incorretas ou incompletas 

sobre os medicamentos utilizados pelos pacientes, ocasionando principalmente a omissão ou 

duplicidade de dose.  

Nos pontos de transição, especialmente na alta hospitalar, o paciente deverá receber uma 

prescrição contendo todos os medicamentos de que fará uso e as recomendações necessárias à 

continuidade do tratamento, sendo recomendável a participação do farmacêutico com 

orientações para o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos.  

5.1.9 Prescrição segura de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância  

As unidades de saúde deverão divulgar a sua lista de medicamentos potencialmente perigosos 

ou de alta vigilância que constam na relação de medicamentos selecionados na instituição, 

indicando as doses máximas desses medicamentos, a forma de administração (reconstituição, 

diluição, tempo de infusão, via de administração), a indicação e a dose usual.  

O número de apresentações e concentrações disponíveis de medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alta vigilância, especialmente anticoagulantes, opiáceos, insulina e eletrólitos 

concentrados (principalmente cloreto de potássio injetável),deve ser limitado.  

As doses dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância deverão ser 

conferidas com dupla checagem na fase dos cálculos para prescrição e análise farmacêutica da 

prescrição para dispensação.  

Obs. Para o acesso à lista completa de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância de uso hospitalar e ambulatorial, recomenda-se o acesso no sítio eletrônico e 

endereço eletrônico abaixo:  

 site: www.ismp-brasil.org  link: www.ismp-brasil.org/faq/medicamentos potencialmente 
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perigosos.php    

5.1.10 Suporte eletrônico para prescrição  

Recomenda-se a utilização de programa informatizado para prescrição de medicamentos com 

suporte clínico que forneça minimamente informações sobre:  

Doses máximas para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância e/ou com índice 

terapêutico estreito;   

Interações medicamentosas clinicamente significativas;  

Alergias;  

Apresentações e concentrações padronizadas disponíveis na instituição.  

Importante:   

Prescrições pré-digitadas podem aumentar a segurança no uso de medicamentos e devem ser 

adotadas quando possível.   

Utilizar para impressão formulário sem pauta, pois as linhas podem encobrir pontos e vírgulas 

ou transformar “0” em “8”, aumentando, assim, a possibilidade de erros.  

Quando se implantar novo sistema de prescrição na unidade de saúde (prescrições pré-

digitadas, eletrônicas e outras), o prescritor, farmacêutico e enfermeiro devem acompanhar o 

processo de prescrição para identificar e corrigir erros decorrentes do uso do novo sistema.  

5.1.11 Outras informações importantes para a prescrição segura  

O prescritor deverá conhecer a história clinica e os medicamentos de que o paciente faz uso e 

conciliá-los com a nova prescrição, procurando evitar duplicidades, interações, doses 

inadequadas e outras discrepâncias, podendo nessa etapa contar com o suporte do 

farmacêutico.  

Para apoiar a decisão de prescrever, utilizar fontes de informação sobre medicamentos 

atualizadas e baseadas nos melhores níveis de evidência científica.   

Na prescrição para uso ambulatorial, quando necessário, deverá ser registrado na prescrição o 

tempo que o paciente deverá permanecer em observação no estabelecimento de saúde após a 

administração do medicamento.  

Caso exista a suspeita de reações adversas a medicamentos ou a ocorrência de erros ou eventos 
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adversos no processo assistencial, estes devem ser notificados ao Núcleo de Segurança do 

Paciente/Gerência de Riscos do estabelecimento de saúde.  

A compreensão das informações da prescrição e ações que possibilitem esclarecimentos aos 

pacientes sobre riscos de medicação e medidas de prevenção deve ser garantida por ações 

colaborativas entre prescritores, farmacêuticos e enfermeiros.  

As atividades clínicas dos farmacêuticos devem ser incentivadas, pois podem diminuir os erros 

de prescrição e medicação em geral e têm embasamento em evidência científica 

comprovada1,28.  

5.2 Procedimento operacional padrão da prescrição por via de administração  

Para o adequado cumprimento da prescrição, todas as informações deverão estar claras e 

completas, em cada item prescrito.  

Em prescrições eletrônicas, recomenda-se que o cadastro do medicamento permita somente a 

prescrição das vias de administração descritas na literatura e pelo fabricante, o que aumenta a 

segurança, impedindo administração por via errada.  

Recomenda-se que os medicamentos devam ser prescritos conforme estrutura a seguir29:  

  

ESTRUTURA DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

USO ORAL  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + posologia + via de 

administração + orientações de uso  

Exemplo: captopril 25mg comprimido. Administrar 50mg de 8/8h por via oral, 1h antes ou 2h depois 

de alimentos.  

USO TÓPICO  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via de administração + posologia + 

orientações de uso  
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Exemplo: Permanganato de potássio 1:60.000 solução. Aplicar compressas em membro inferior 

direito 3 vezes/dia, após o banho.  

USO ENDOVENOSO  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de 

administração + velocidade de infusão + posologia  

+ orientações de administração e uso  

Exemplo: anfotericina B 50mg frasco-ampola. Reconstituir 50mg em 10mL de água destilada e rediluir 

para 500mL de solução glicosada 5%. Uso endovenoso. infundir 35 gotas/min., 1 vez/dia. Administrar 

em 5 horas.   

USO INTRAMUSCULAR  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de 

administração + posologia + orientações de  

administração e uso  

Exemplo:   

intramuscular com diluição: ceftriaxona 1g, frasco-ampola. Diluir 1g em 3,5 mL de lidocaína 1%. Fazer 

a solução obtida, via intramuscular profunda (região glútea) de  

12/12h;  intramuscular sem diluição: vitamina K (fitomenadiona) 10mg/mL, ampola. Fazer 1mL via 

intramuscular profunda (região glútea), 1x ao dia.  

USO SUBCUTÂNEO  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + volume  

+ via de administração + posologia + orientações de administração e uso  

Subcutâneo sem diluição: heparina sódica 5.000 unidades internacionais/0,25mL, ampola. Fazer 

0,25mL subcutânea de 12/12h.   

USO INTRATECAL  
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Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de 

administração + posologia + orientações de administração e uso  

Uso Intratecal com diluição: citarabina 100mg, frasco-ampola. Diluir 100mg em 5mL de solução 

fisiológica 0,9%. Infundir 1,5mL intratecal, 1x/dia. Diluir imediatamente antes do uso. Não 

reaproveitar o restante da solução para uso intratecal.  

USO INALATÓRIO  

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via + dose (medicamento e diluente) 

+ posologia + orientação de uso.  

Exemplo: bromidrato de fenoterol 5mg/mL, solução para inalação. Fazer aerosol com 5 gotas diluídas 

em 3 mL de solução fisiológica 0,9% de 6/6h. Nebulizar e inalar até esgotar toda a solução.  

  

5.3 Monitoramento e indicadores para prescrição segura de medicamentos  

O processo da prescrição deve estar padronizado e com o respectivo procedimento operacional 

padrão escrito, atualizado, validado, divulgado e disponível em local de fácil acesso;  

As prescrições devem ser revisadas por farmacêutico antes de serem dispensadas;  

Os erros de prescrição devem ser notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente.  

5.3.1 Indicador  

  

Nome do indicador  Taxa de erros na prescrição de medicamentos.  

Objetivo do indicador  Monitorar a ocorrência de erros na atividade de prescrição de 

medicamentos.  

Fórmula do indicador  nº medicamentos prescritos com erro  x 100              nº 

total de medicamentos prescritos  
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Periodicidade mínima 

de verificação  

Mensal  

Explicação da fórmula  Nº de medicamentos prescritos com erro: são os medicamentos 

prescritos faltando dose, forma farmacêutica, via de administração, 

posologia, tempo de infusão, diluente, volume, velocidade de infusão, e 

abreviaturas contraindicadas.   

 N° total de medicamentos prescritos: são todos os medicamentos 

prescritos em um determinado período de tempo.    

Fonte de  

Informação  

Prescrição (eletrônica, pré-digitada ou manual), protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas.  

Coleta de dados  Elaborar planilha para registro do número total de erros de prescrição e 

o número de medicamentos prescritos, utilizando a classificação de erros 

de prescrição. Totalizar os dados e aplicar a fórmula.  

Observações  Em farmácias com sistemas informatizados, estespoderão ser 

preparados para emitir relatório com as informações necessárias para a 

aplicação da fórmula do indicador.  

Responsável  Farmacêutico.  

  

6. Práticas seguras para distribuição de medicamentos  

Os sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais podem ser classificados em:  

Coletivo;  

Individualizado;  

Misto;  

Dose unitária;  
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Sistema automatizado.  

O tipo de sistema de distribuição adotado tem relação direta com a frequência de erros.  

O sistema coletivo é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade de 

internação ou serviço, mediante solicitação da enfermagem para todos os pacientes da unidade. 

Implica a formação de subestoques de medicamentos nas unidades, os quais ficam sob 

responsabilidade da equipe de enfermagem. A reposição é feita periodicamente, em nome da 

unidade, por meio de requisições enviadas à farmácia.   

IMPORTANTE: Esse sistema de distribuição de medicamentos é considerado inseguro e DEVE ser 

abolido dos estabelecimentos de saúde.  

O sistema individualizado é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por paciente, de 

acordo com a prescrição médica, geralmente para um período de 24 horas de tratamento. Esse 

sistema se mostra mais seguro que o sistema coletivo, entretanto, menos seguro que o sistema 

por dose unitária.   

O Sistema misto é caracterizado pela combinação dos sistemas coletivo e individualizado 

coexistindo:  

 Sistema Individualizado – é utilizado nas unidades de internação, ocorrendo de forma parcial 

ou integral, mediante prescrição,   

Sistema Coletivo: é utilizado nos serviços de radiologia, endoscopia, urgência, ambulatórios, 

entre outros, mediante requisição.   

Importante: O Sistema misto mantém riscos elevados associados à distribuição coletiva.  

Recomenda-se aos estabelecimentos de saúde o sistema de dose unitária.  

O sistema de distribuição por dose unitária consiste na distribuição dos medicamentos com 

doses prontas para a administração de acordo com a prescrição médica do paciente. A dose do 

medicamento é embalada, identificada e dispensada pronta para ser administrada, sem 

necessidade de transferências, cálculos e manipulação prévia por parte da enfermagem antes 

da administração ao paciente.  

Nas unidades de internação são estocados apenas os medicamentos para atendimento de 

emergências e as doses necessárias para suprir as 24 horas de tratamento dos pacientes. Nesse 

sistema, os medicamentos também poderão ser dispensados por horário de administração, 

reduzindo a quantidade e variedade de medicamentos nas unidades de internação.  
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O sistema automatizado pode ser caracterizado por unidades de dispensação eletrônica capazes 

de realizar o atendimento de 100% das prescrições médicas ou conforme rotina da instituição 

como suporte ao sistema de dose unitária, substituindo o estoque da unidade de internação 

para a dispensação das primeiras doses, além dos medicamento controlados, de urgência e itens 

prescritos no regime se necessário.  

6.1 Intervenções  

A farmácia tem, entre suas importantes funções, a dispensação dos medicamentos e deve 

assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao paciente no tempo 

adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, químicas e 

microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos.   

A farmácia deverá possuir estrutura organizada, bem como processos de trabalho escritos e 

difundidos que promovam a prevenção, identificação e redução de erros de prescrição e 

dispensação. A farmácia deve contar com recursos humanos capacitados e em número 

suficiente para realizar a contento suas atividades.  

6.1.1 Itens de verificação para a distribuição segura de medicamentos  

Para garantir maior segurança ao processo de dispensação e o adequado fluxo de trabalho, o 

ambiente destinado à dispensação deve:  

Ser reservado;   

Contar com fluxo restrito de pessoas; e  

Ser tranquilo, sem fonte de interrupção e distração (tais como televisão, rádio e outras).  

Os ambientes da farmácia onde são armazenados e dispensados os medicamentos devem ser 

limpos, organizados, bem iluminados e com adequado controle e registro de temperatura, 

umidade e controle de pragas.  

A dispensação segura nos estabelecimentos de saúde deverá ser precedida pelas seguintes 

atividades:  

- Seleção;  

- Padronização;   

- Aquisição;   

- Recebimento;  
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- Armazenamento;   

- Fracionamento; e  

- Identificação segura dos medicamentos.  

O número de apresentações e concentrações de medicamentos potencialmente perigosos ou 

de alta vigilância, padronizados na instituição, deve ser restrito e suas doses máximas 

estabelecidas e divulgadas.  

O estabelecimento de saúde deverá realizar ações de educação permanente, de forma 

sistemática e registrada, para farmacêuticos e auxiliares de farmácia, com foco na segurança do 

uso de medicamentos, envolvendo os processos de: seleção, padronização, armazenamento, 

fracionamento, análise farmacêutica da prescrição e dispensação dos medicamentos.  

O estabelecimento de saúde deverá manter farmacêuticos e auxiliares de farmácia em número 

suficiente para permitir a dispensação segura de medicamentos.  

6.1.2 Estratégias para dispensação segura relacionadas ao armazenamento  

O ambiente no qual é realizada a dispensação de medicamentos deve possuir as condições 

adequadas (temperatura, iluminação, umidade, ruído) para o armazenamento e dispensação 

segura de medicamentos.  

a) Restricao de acesso  

Medidas de restrição de acesso deverão ser estabelecidas, para o armazenamento de produtos 

que possibilitam riscos elevados de troca (em virtude de similaridade de nomes e apresentação), 

bem como os medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância e aqueles com sons, 

grafias e embalagens semelhantes.  

b) Procedimento Operacional  

A farmácia deve possuir procedimento operacional atualizado que contemple a 

validação/conferência do armazenamento do produto certo, no local certo. Esse procedimento 

deverá ser realizado de forma contínua e sistemática, com registro de execução, propiciando 

segurança aos processos de armazenamento e dispensação de medicamentos, sobretudo após 

devolução de medicamentos. O controle de medicamentos sob controle especial deve seguir 

legislação específica.  

O processo de dispensação de medicamentos deve possuir procedimento operacional de padrão 
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escrito, homologado, atualizado e de conhecimento de todos os profissionais da farmácia.  

c) Boas Práticas de Armazenamento  

A farmácia deve seguir as Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos e possuir padrões 

atualizados que definam regras para o armazenamento, privilegiando a segurança do processo 

de dispensação. Pode-se lançar mão de ordenamento alfabético e/ou por forma farmacêutica 

associado à identificação, com etiquetas coloridas dos medicamentos com elevado risco de 

troca e os potencialmente perigosos/alta vigilância.   

Deve-se identificar os locais de armazenamento de medicamentos que apresentam grafias e 

sons semelhantes, com etiquetas de alerta que proporcionem a escrita de parte do nome do 

medicamento com letras maiúsculas e em negrito, destacando-se a diferença entre nomes 

parecidos, como, por exemplo:   

- LAMIvudina;  

- ZIDOvudina6,30.  

d) Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) ambulatorial  

É importante assegurar práticas adequadas para a distribuição dos medicamentos das 

Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) para as unidades de saúde a fim de evitar 

erros, seguindo as boas práticas de distribuição de medicamentos.   

 Toda a movimentação de medicamentos deve ser realizada por um eficiente sistema 
de controle de estoque, preferencialmente eletrônico, que garanta a correta 
identificação do medicamento, lote, validade e quantidade, permitindo a sua 
rastreabilidade;  

 Os medicamentos devem ser corretamente separados, organizados, identificados e 
realizada a dupla checagem, evitando-se erros;  

 Quando necessário manter estoques de medicamentos potencialmente 
perigosos/alta vigilância, estes deverão ser corretamente identificados, 
diferentemente dos demais;  

 O transporte deve ser feito de modo correto e seguro, observando-se aspectos 
técnicos tais como aqueles necessários para o transporte de termolábeis;  

 Durante o recebimento dos medicamentos na unidade de saúde, nova conferência 
deve ser feita, considerando-se a identificação do medicamento, lote, validade, 
quantidade e sua integridade física.  

6.1.3 Estratégias para dispensação segura relacionadas à prescrição  

Realizar a análise farmacêutica das prescrições (Portaria GM/MS 4283/2010), priorizando 
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aquelas que contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância, observando-se concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e 

farmacológica dos componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de 

administração, devendo ser realizada antes do início da dispensação e manipulação.   

Com base nos dados da prescrição, devem ser registrados os cálculos necessários ou à 

manipulação da formulação prescrita, verificando-se a aplicação dos fatores de conversão, 

correção e equivalência, quando for o caso, sendo checados e assinados pelo farmacêutico.   

Recomenda-se, para auxilio ao farmacêutico no processo de análise da prescrição, a utilização 

de programa informatizado com suporte terapêutico que incorpore adequado conjunto de 

verificações automatizadas em prescrições, tais como:   

 Triagem para duplicidade terapêutica;   

 Alergias;   

 Interações medicamentosas;   

 Intervalos de dose adequados;   

 Alerta para doses superiores às máximas;   

 Alertas para nomes semelhantes, entre outros.  

Fontes de ruídos e distrações devem ser reduzidas (conversas) e eliminadas (televisão, 

música, uso de telefones celulares e fixos) no momento da análise e dispensação dos 

medicamentos e o ambiente de dispensação deve ser restrito a essa atividade.  

Preconiza-se adotar o uso de rótulos diferenciados, notas em sistema informatizado e 

cartazes de alerta no local de armazenamento e dispensação de medicamentos com elevada 

propensão a trocas.  

Recomenda-se a implantação de sistemas seguros, organizados e eficazes de dispensação 

para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por dose individualizada e 

unitária, com controle por código de barras ou equivalente superior, de modo a assegurar a 

rastreabilidade do lote, fabricante e validade dos medicamentos e produtos para a saúde.  

Em farmácias ambulatoriais e hospitalares, as etapas de recebimento da prescrição, 

separação e dispensação dos medicamentos ao paciente devem ser realizadas com dupla 

conferência dos medicamentos em ambiente exclusivo para essa finalidade.  

Deve-se elaborar e disponibilizar procedimentos operacionais atualizados para a dispensação 

de medicamentos, com destaque especial para os medicamentos potencialmente perigosos 
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ou de alta vigilância.  

A dispensação deve ser restringida por meio de ordem verbal exclusivamente para situações 

de urgência e emergência, devendo a prescrição do medicamento ser entregue na farmácia 

imediatamente após a normalização da situação que gerou a ordem. Nesses casos, o 

profissional da farmácia que ouviu a ordem verbal deverá repetir o que escutou para 

certificar-se da informação, procedendo à dispensação e registrando sua ocorrência em 

formulário específico.  

6.2 Procedimento operacional padrão para dispensação de medicamentos  

Para dispensação segura de medicamentos deve-se seguir os seguintes procedimentos:  

 O farmacêutico deve analisar as prescrições antes do início da separação dos 
medicamentos, conferindo se todos os elementos de identificação da instituição, do 
paciente, do prescritor e a data estão disponíveis.  

 Analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de prescrição se 
tornem erros de dispensação;  

 Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o prescritor, 
especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando interpretação ou 
dedução do que está escrito;  

 Analisar os medicamentos prescritos considerando-se os seguintes aspectos: dose, 
forma farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, diluente, 
velocidade de infusão, tempo de infusão, indicação, contraindicação, duplicidade 
terapêutica, interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento e 
possíveis alergias;  

 O auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes;  

 Manter a organização do ambiente de dispensação, assegurando-se suficiente espaço 
e instrumentos de trabalho que permitam a manutenção dos medicamentos 
devidamente separados por prescrição e por paciente, até a sua dispensação, 
evitando-se que medicamentos prescritos e dispensados para um paciente sejam 
entregues a outros. Para essa finalidade poderão ser utilizados carros de medicação 
ou embalagens plásticas identificadas;  

 Realizar a conferência dos medicamentos separados para dispensação, verificando se 
as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais às da prescrição.  

 Identificar os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância e fazer 
meticulosa revisão da prescrição e dispensação deles;  

 Verificar se na prescrição existem medicamentos com nomes ou embalagens 
semelhantes, dedicando especial atenção à conferência dos mesmos;  

 Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação, utilizando, 
sempre que possível, o auxílio de dispositivos eletrônicos, tais como código de barras;  
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 O farmacêutico deve revisar as prescrições de medicamentos potencialmente 
perigosos ou de alta vigilância.  

 Para a dispensação ambulatorial, realizar orientação e aconselhamento do paciente 
previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando identificar e interceptar 
erros. Ao dispensar medicamentos para o paciente, conferir e identificá-los, 
especialmente aqueles de embalagem semelhante, usando identificadores que 
possam diferenciá-los, como, por exemplo, cores diferentes.  

 Realizar o registro escrito, em prontuário, das intervenções farmacêuticas realizadas.  

 Deve existir restrição formal e registro da dispensação de medicamentos por ordem 
verbal.  

 Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância devem ser 
identificados de forma diferenciada dos medicamentos em geral no armazenamento 
e dispensação.  

 A dupla checagem dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância 
dispensados deve ser feita na farmácia estabelecimento de saúde.  

6.3 Monitoramento e indicadores para a dispensação segura  

A farmácia deve registrar e notificar erros de dispensação ao Núcleo de Segurança do 

Paciente.  

6.3.1Indicador  

  

Nome do indicador  Taxa de erros na dispensação de medicamentos.  

Objetivo do indicador  Monitorar a ocorrência de erros na atividade de 

separação/dispensação de medicamentos para atendimento ao 

paciente.  

Fórmula do indicador  nº medicamentos dispensados com erro  x 100              nº total de 

medicamentos dispensados  

Periodicidade mínima de 

verificação  

Mensal  
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Explicação da fórmula  N° de medicamentos dispensados com erro de omissão, 

concentração/forma farmacêutica erradas ou medicamento 

errado. São erros de omissão quando o medicamento é prescrito, 

mas nenhuma dose (unidade) é dispensada ou o número de doses 

dispensadas é menor que o prescrito. São erros de 

concentração/forma farmacêutica quando o medicamento é 

dispensado em concentração diferente (maior ou menor) ou forma 

farmacêutica diferente daquela prescrita.  O erro chamado  

medicamento errado ocorre quando prescrito um medicamento e 

dispensado outro, podendo estar associado a medicamentos com 

nome ou pronúncia similares, sendo possível a troca no momento 

da dispensação  

 N° total de medicamentos dispensados: todos os medicamentos 

dispensados em determinado período de  

 tempo.  

Fonte de informação  Prescrição médica ou odontológica (eletrônica, transcrita ou 

manual)  

Coleta de dados  Elaborar planilha para registro do número total de medicamentos 

dispensados e dos medicamentos dispensados com erro de 

omissão, concentração, forma farmacêutica e medicamento 

errado  

Observações  Em farmácias com sistemas informatizados, este poderão ser 

preparados para emitirem relatório com as informações necessárias 

para a aplicação da fórmula do indicador.  

Responsável  Farmacêutico  
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7. Práticas seguras na administração de medicamentos  

A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar, que exige 

conhecimento técnico e prática. Para a administração segura, são necessários conhecimentos 

sobre Farmacologia, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia e Bioquímica31.  

A dimensão dos erros relacionados à administração de medicamentos foi apresentada em 

estudo realizado em 2006 em quatro hospitais brasileiros, tendo sido evidenciado que 1,7% 

dos medicamentos administrados foi diferente dos medicamentos prescritos; 4,8% das doses 

administradas diferiam das prescritas; 1,5% dos medicamentos foi administrado em vias 

diferentes das prescritas;0,3% dos pacientes recebeu medicamentos não autorizados ou não 

prescritos; quase 2,2% dos medicamentos foram administrados uma hora antes do previsto 

e 7,4% mais de uma hora depois do prescrito32.  

A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação derivado dos 

processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do 

profissional que administra os medicamentos.   

Um erro na administração de medicamento pode trazer graves consequências aos pacientes, 

devendo-se observar:   

 A ação;  As interações; e   

 Os efeitos colaterais.  

7.1 Intervenções  

7.1.1 Itens de verificação para administração segura de medicamentos  

A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os cinco certos na 

administração de medicamentos e, mais recentemente, foram introduzidos mais dois certos, 

configurando-se em “os sete certos na administração de medicamentos”: I. 

 Paciente certo;  

II. Medicamento certo;  

III. Via certa;  

IV. Hora certa;  

V. Dose certa; Foram incluídos:   

VI. Documentação certa (Registro certo); e  VII. Razão.   

Recente artigo identifica nove certos para administração de medicamentos:  
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paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação 

certa, forma certa e resposta certa33.  

Os nove certos não garantem que os erros de administração não ocorrerão, mas segui-los 

pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da 

assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de medicamentos.  

 I.  Paciente certo  

Deve-se perguntar ao paciente seu nome completo antes de administrar o medicamento e 

utilizar no mínimo dois identificadores para confirmar o paciente correto.  

Nessa etapa, é importante que o profissional faça perguntas abertas e que necessitam de 

mais interação paciente-profissional, tal como:  

 “Por favor, diga-me o seu nome completo?”  

Além disso, é importante verificar se esse paciente corresponde ao:  

 Nome identificado na pulseira;  

 Nome  identificado no leito;  

 Nome identificado no prontuário.  

Importante: caso o paciente apresente baixo nível de consciência, impossibilitando-o de 

confirmar o nome completo, a equipe assistencial deverá conferir o nome do paciente 

descrito na prescrição com a pulseira de identificação, devendo, ainda, associar pelo menos 

mais dois identificadores diferentes34.  

Outra estratégia que auxilia a evitar a administração de medicamentos ao paciente errado, é 

existir norma interna do estabelecimento de saúde que evite, dentro do possível, que dois 

pacientes com o mesmo nome fiquem internados simultaneamente no mesmo quarto ou 

enfermaria.  

 II.  Medicamento certo  

 Conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito. O nome 
do medicamento deve ser confirmado com a prescrição antes de ser administrado.  

 Conhecer o paciente e suas alergias. Conferir se ele não é alérgico ao medicamento 
prescrito.   

 Identificar os pacientes alérgicos  de forma diferenciada, com pulseira e aviso em 
prontuário, alertando toda a equipe34.  
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 Todos os fatos descritos pelo paciente/cuidador ou observado pela equipe, sejam 
eles reações adversas, efeitos colaterais ou erros de medicação, devem ser 
registrados em prontuário e, notificados.   

Importante: alguns medicamentos são associações. Nesses casos, é necessário conhecer a 

composição dos medicamentos para identificar se o paciente não é alérgico a algum dos 

componentes do medicamento.  

 III.  Via certa  

 Identificar a via de administração prescrita.  

 Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada 
para administrar determinado medicamento.  

 Lavar as mãos antes do preparo e administração do medicamento.  

 Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito e se a velocidade de infusão 
foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de administração e 
com o medicamento em caso de administração de por via endovenosa.  

 Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde 
utilizados para sua administração (seringas, cateteres, sondas, equipos, e outros).   

 Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração prescrita 

em caso de administração por sonda nasogástrica, nasoentérica  ou via parenteral.  

 Realizar a antissepsia do local da aplicação para administração de medicamentos 
por via parenteral.  

 Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor ou 
farmacêutico previamente à administração do medicamento.   

 Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o prescritor.  

Importante: Informações sobre compatibilidade de medicamentos e produtos para a saúde 

utilizados na administração de medicamentos, deverão estar disponíveis em manual ou em base 

de dados para consulta no local do preparo ou pode-se consultar o farmacêutico.  

 IV.  Hora certa  

 Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita 
sempre no horário correto, para garantir adequada resposta terapêutica.   

 Preparar o medicamento no horário oportuno e de acordo com as recomendações 
do fabricante, assegurando-lhe estabilidade.  

 A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário predefinido 
somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor.  

 V.  Dose certa  

 Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento.  
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 Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada, 
conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar 
em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Certificar-se de que a infusão 
programada é a prescrita para aquele paciente.  

Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvida ou 

medidas imprecisas (colher de chá, colher de sopa, ampola), consultar o prescritor 

e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico.  

 Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o  funcionamento das 
bombas de infusão contínua em caso de medicamentos de infusão contínua.   

 Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bomba para 
administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.  

 Medicações de uso “se necessário” deverão, quando prescritas, ser acompanhadas 
da dose, posologia e condição de uso.  

 Solicitar complementação do prescritor em caso de orientações vagas, tais como 
“fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou “a critério médico”, para 
possibilitar a administração.  

Importante: Não deverão ser administrados medicamentos em casos de prescrições vagas 

como: “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou “a critério médico”.  

 VI.  Registro certo da administração  

 Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento.   

 Checar o horário da administração do medicamento a cada dose.   

 Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como 
adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos 
adversos.  

 VII.  Orientação correta  

 Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou 
outra informação antes de administrá-lo ao paciente junto ao prescritor.  

Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado 

(nome), justificativa da indicação, efeitos esperados e aqueles que necessitam de 

acompanhamento e monitorização.   

 Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto (cor e formato) dos 
medicamentos que está recebendo, a frequência com que será ministrado, bem 
como sua indicação, sendo esse conhecimento útil na prevenção de erro de 
medicação.  

 VIII.  Forma certa  
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 Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via 
administração prescrita.  

 Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão apropriadas 
à condição clínica do paciente.  

 Sanar as dúvidas relativas à forma farmacêutica e a via de administração prescrita 
junto ao enfermeiro, farmacêutico ou prescritor.  

 A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de 
diluição, preparo e administração de medicamentos, caso seja necessário realizar a 
trituração e suspensão do medicamento para administração por sonda nasogástrica 
ou nasoentérica34.  

 IX.  Resposta certa  

 Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, se o 
medicamento teve o efeito desejado.  

 Registrar em prontuário e informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes (em 
intensidade e forma) do esperado para o medicamento.  

 Deve-se manter clara a comunicação com o paciente e/ou cuidador.  

 Considerar a observação e relato do paciente e/ou cuidador sobre os efeitos dos 
medicamentos administrado, incluindo respostas diferentes do padrão usual,   

Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados (sinais vitais, glicemia 

capilar.).  

7.1.2 Intervenções específicas  

 Instituir a prática de dupla checagem por dois profissionais, para os cálculos de 
diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou 
medicamentos de alta vigilância.   

 REMOVER do estoque das unidades de internação os eletrólitos concentrados 
(especialmente cloreto de potássio injetável) e bloqueadores neuromusculares.   

 Deverão permanecer nas unidades de internação APENAS os medicamentos 
potencialmente perigosos ou de alta vigilância que sejam absolutamente 
necessários à assistência ao paciente.  

7.2 Procedimento operacional padrão para administração de medicamentos35,36  

 Implementar a prática de verificação dos nove certos da terapia medicamentosa.   

 Certificar-se de que as informações sobre o processo de medicação estejam 
documentadas corretamente.   

 Somente administrar medicamento se as dúvidas forem esclarecidas.  

 Estabelecer protocolos institucionais de administração de medicamentos e atualizá-
los periodicamente.  

 Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via 
intravenosa e para outras vias que exijam esse tipo de técnica.  



 

 

   1092 

 Registrar, conforme protocolo da instituição, todas as ações imediatamente após a 
administração do medicamento.  

 O enfermeiro deve supervisionar o preparo e a administração de medicamentos 
realizados por técnicos e auxiliares de enfermagem.   

 Seguir o protocolo da instituição quanto ao preparo de pacientes para exames ou 
jejum que possam interferir na administração do medicamento.  

 Em casos de preparo de pacientes para exames ou jejum, não administrar nem adiar 
a administração de doses sem discutir conduta com o prescritor.  

 Registrar adequadamente a omissão de dose e comunicar ao enfermeiro.  

 Adequar os horários de administração dos medicamentos à rotina de uso já 
estabelecida pelo paciente antes da internação, sempre que possível.  

 Evitar, dentro do possível, interações medicamento-medicamento e medicamento-
alimento quando realizar o aprazamento de medicamentos.  

 Discutir a prevenção das interações medicamentosas com a equipe 
multiprofissional (médico, farmacêutico e nutricionista).  

 Seguir o protocolo institucional quanto à verificação das prescrições na passagem 
de plantão.  

 Seguir o protocolo institucional quanto aos cuidados para que não haja a 
administração de medicamentos suspensos pelo médico.  

 Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e clara de todos 
os medicamentos que estão sob a guarda da equipe de enfermagem.  

 Monitorar a temperatura da geladeira de acondicionamento de medicamentos, 
observando-se o parâmetro mínimo e máximo de temperatura diariamente, 
dirimindo dúvidas com o farmacêutico.  

 Organizar local adequado para o preparo de medicamentos, preferencialmente sem 
fontes de distração e que permita ao profissional concentrar-se na atividade que 
está realizando.  

 A instituição deve disponibilizar e atualizar guias de prevenção de 
incompatibilidades entre fármacos e soluções e guias de diluição de medicamentos.  

 Solicitar revisão por um colega sempre que calcular doses para medicamentos 
potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância.   

 Fazer consultas ao farmacêutico e em fontes de informações atualizadas e idôneas 
em caso de dúvidas sobre o nome do medicamento, posologia, indicações, 
contraindicações, precauções de uso, preparo e administração.  

 Utilizar instrumentos de medida padrão no preparo de medicamentos (ex: seringas 
milimetradas) para medir doses com exatidão.  

Seguir os sistemas de identificação do paciente e do leito ou sala de medicação 

estabelecidos nos protocolos institucionais.  

 Padronizar equipamentos como bombas de infusão, limitando a variedade de 
opções.  
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 Seguir a prescrição de enfermagem para o uso de bombas de infusão para 
administração segura de medicamentos.  

 levar ao local, no horário de administração de medicamentos, apenas o que está 
prescrito a um único paciente, não fazendo uso de bandeja contendo diversos 
medicamentos para diferentes pacientes.  

 Preparar o medicamento imediatamente antes da administração, a não ser que haja 
recomendação especial do fabricante para procedimento diferente.  

 Manter registro adequado dos frascos de medicamentos preparados que serão 
armazenados (com data e horário da manipulação, concentração do medicamento, 
nome do responsável pelo preparo e validade).  

 Administrar medicamento por ordem verbal somente em caso de emergência, 
utilizando método de dupla checagem para administração com registro por escrito 
da ordem verbal.  

 Registrar corretamente a administração do medicamento prescrito no prontuário 
do paciente, certificando que foi administrado ao paciente e evitando a duplicação 
da administração do medicamento por outro profissional.  

 Informar ao paciente e à família sobre eventuais incidentes relacionados à terapia 
medicamentosa, registrando-os em prontuário e notificando-os à Gerência de 
Riscos e/ou ao Núcleo de Segurança do Paciente.  

 Comunicar ao paciente qual o medicamento está sendo administrado e qual a sua 
ação no momento da administração.  

 Devolver à farmácia as sobras de medicamentos não administrados pois estoques 
de medicamentos nas enfermarias são fonte importante de erros de 
administração37.  

7.3 Monitoramento e indicador para a administração segura de medicamento  

 Os eventos adversos relacionados à administração de medicamentos devem ser 

notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente.  

7.3.1Indicador  

  

Nome do indicador  Taxa de erros na administração de medicamentos.  

Objetivo do indicador  Monitorar a ocorrência de erros na atividade de administração de 

medicamentos para atendimento ao paciente.  

Fórmula do indicador  

  

nº medicamentos administrados com erro de omissão x 

100 nº total de medicamentos administrados  
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Periodicidade mínima de 

verificação  

Mensal.  

Explicação da fórmula  N°  de  medicamentos  prescritos  mas  não 

administrados (erro de omissão): são os itens prescritos mas não 

administrados (checados).  

N° total de medicamentos administrados: todos os medicamentos 

prescritos em um determinado período de tempo.  

Fonte de Informação  Registros de enfermagem na prescrição médica ou odontológica 

(eletrônica, transcrita ou manual).  

Coleta de dados  Elaborar planilha para registro do número total de medicamentos 

prescritos mas não administrados dividido pelo número total de 

medicamentos prescritos.  

Totalizar os dados e aplicar a fórmula.  

Responsável  Enfermeiro.  

  

7.4 Estratégias de monitoramento e indicadores gerais para o uso seguro de medicamentos  

 O processo de uso dos medicamentos (prescrição, dispensação e administração) 
deve estar devidamente descrito em procedimentos operacionais padrão, 
atualizados e divulgados para os profissionais do estabelecimento de saúde.  

 O estabelecimento de saúde deve possuir rotina para transferência interna e 
externa de pacientes e que contemple a segurança no processo de utilização dos 
medicamentos na transição do paciente.  

 O estabelecimento de saúde deve proporcionar aos profissionais de saúde, 
anualmente, educação permanente e treinamento em uso seguro de 
medicamentos.  

 O estabelecimento de saúde deve possuir política de incentivo à melhoria da segurança do 
uso de medicamentos, centrado no trabalho em equipe, notificação e ambiente não punitivo.  
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APÊNDICE  

Para fins desse protocolo serão adotadas as seguintes definições:  

4.1. Uso seguro de medicamentos: inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso 

de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e minimização dos 

danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso dos 

medicamentos15.  

4.2. Erro de medicação: é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, possa levar 

ao uso inadequado de medicamento quando o medicamento se encontra sob o controle de 

profissionais de saúde, de paciente ou do consumidor, podendo ou não provocar dano ao 

paciente. Os erros de medicação podem ser relacionados à prática profissional, produtos 

usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, incluindo prescrição, 

rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso de medicamentos15,16.  

4.3. Erro de prescrição: erro de medicação que ocorre durante a prescrição de um 

medicamento, em decorrência tanto de redação da prescrição, como do processo de 

decisão terapêutica. O erro decisão terapêutica pode surgir de um desvio não intencional 

de padrões de referência, como: conhecimento científico atual, práticas normalmente 

reconhecidas, especificações técnicas dos medicamentos e legislação sanitária17. Um erro 

de prescrição pode estar relacionado à seleção do medicamento (considerando-se as 

indicações, as contraindicações, as alergias, as características do paciente, as interações 

medicamentosas e outros fatores), a dose, a concentração, o esquema terapêutico, a forma 

farmacêutica, a via de administração, a duração do tratamento e orientações de utilização, 
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assim como pela ausência de prescrição de um medicamento necessário para tratar uma 

doença já diagnosticada ou para impedir os incidentes com outros medicamentos18.   

4.4. Erros de dispensação: pode ser definido como um desvio na interpretação da prescrição, 

cometido pela equipe da farmácia quando da realização da dispensação de medicamentos 

para as unidades de internação ou na farmácia ambulatorial1,19. Incluem também erros 

relacionados às normas e à legislação. Podem ser classificados em: erros de conteúdo, erros 

de rotulagem e erros de documentação20.  

4.5. Erros de administração: erro decorrente de qualquer desvio no preparo e administração 

de medicamentos de acordo com a prescrição médica, da não observância das 

recomendações ou guias do hospital ou das instruções técnicas do fabricante do produto. 

Considera-se, ainda, que não há erro se o medicamento for administrado de forma correta, 

mesmo que a técnica utilizada contrarie a prescrição médica ou os procedimentos do 

hospital21.  

PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA REFERÊNCIA  

O sistema de referência e contra referência constitui-se na articulação entre as unidades, 

ambulatório especializados, hospitais especializados e hospitais de especialidades, sendo que 

por referência compreende-se o trânsito do nível menor para o de maior complexidade. 

Inversamente, a contra referência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor 

complexidade. 

O relatório da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde salienta que o 

encaminhamento é um processo que deve se desenvolver em dois sentidos. A retenção do 

paciente numa instituição deve ser a mais breve possível e tão logo seu restabelecimento possa 

ser mantido por meios mais simples, o melhor é fazê-lo retornar à comunidade e fornecer 

informações claras sobre as constatações clínicas e o tratamento ministrado, bem como sobre 

a atenção adicional requerida. Tal procedimento é feito na unidade ambulatorial do Complexo 

de Regulação. 

O Pacto pela Saúde, na sua dimensão do Pacto de Gestão estabelece a necessidade de desenhar 

redes regionalizadas de atenção à saúde, organizadas nos territórios das regiões de saúde, 

devendo assegurar os princípios de universalidade do acesso, equidade e integralidade. O 

serviço de apoio visa fortalecer a atenção básica, criando fluxos dos usuários a fim de garantir 
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as referências aos serviços e ações de saúde fora da atenção primária com a organização de 

redes municipais e regionais de saúde por onde este usuário irá transitar. 

A importância do complexo de Regulação no encaminhamento de pacientes do nível primário 

para o nível secundário próprio ou contratado é feito através de sistema de contra referência, 

garantindo o vínculo das pessoas com a equipe da área onde reside e a garantia de retorno para 

a equipe após o atendimento. 

Todo paciente atendido no ambulatório deve ter sido encaminhado de uma unidade de 

referência que lhe ofereceu a confirmação diagnóstica. Desta forma, será oferecido o 

atendimento assistencial pós-diagnóstico definitivo  

O enfoque multiprofissional tem norteado o trabalho de saúde no estado, buscando através de 

atendimentos descentralizados junto às unidades de saúde resgatar a qualidade de vida e o 

cuidado integral. O atendimento nestes espaços tem a proposta de acolher e atender os usuários 

identificados pela equipe e prestando assistência em locais próximos a sua residência.  

Uma estratégia importante de garantia de acesso com equidade é a adoção do acolhimento com 

identificação de necessidades. Para tanto, o trabalho em equipe é fundamental, sendo que 

todos os profissionais da Unidades têm responsabilidade: portaria, auxiliares administrativos, 

técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos. 

Esses atores podem identificar situações que apresentam maior vulnerabilidade ou que geram 

sofrimento intenso, mais especificamente. 

No ambulatório é importante priorizar o atendimento de alguns casos, sob pena de manter a 

pessoa em sofrimento por tempo prolongado. A identificação de necessidades não só auxilia no 

processo de acolhimento do cidadão orientando a oferta de cuidado, mas também o tempo em 

que isso deve ocorrer. O acolhimento com identificação de necessidades têm como objetivo 

ampliar o acesso aos serviços de atenção primária em saúde aos pacientes e fortalecer a 

organização do processo de trabalho. 

O fluxo para o acesso e longitudinalidade do cuidado estabelece uma visão sistêmica que 

envolve: 

- A integração dos setores e trabalho em equipe; 

- A definição de necessidades; 

- A resolutividade pelo nível primário de atenção; 
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- A referência aos demais níveis (secundário e terciário) de atenção. 

Entre o momento da chegada do cidadão na unidade de atenção primária e a resolução de suas 

demandas, está a escuta qualificada com a identificação das suas necessidades. Este processo é 

dinamizado por meio dos espaços da Recepção e Portaria, Sala de Identificação de Necessidades, 

e Leitos de Internação. Portanto, é fundamental que todos os profissionais do ambulatório 

estejam envolvidos no acolhimento do cidadão que busca o serviço de saúde, independente de 

sua demanda, de forma a organizar o acesso ao serviço com porta de entrada única. 

Fluxograma : 
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O interesse em implantar de forma eficaz o sistema de referência e contra-referência um dos 

pontos importantes e  para viabilizar a implantação do Sistema integrado, uma vez que é a partir 

da sua estruturação que o encaminhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-

se possível. Conseqüentemente, haverá a integração entre os diferentes níveis, de modo que 

essa temática está intimamente ligada às questões de acessibilidade, universalidade e 

integralidade da assistência.  

  

ESPAÇOS DA UNIDADE AMBULATORIAL  
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INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2018-SES/GO 

PROCESSO: 201700010012294 

22/08/2018  

OBJETO: Seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações no COMPLEXO REGULADOR 

ESTADUAL, localizado na Rua 26, nº10, Bairro Santo Antônio, Goiânia/GO, por um período de 48 

(quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, 

podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, nos termos do artigo 8º-A, § 

1º, da Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes ao Contrato de Gestão. 

- Agosto 2018 - 
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APRESENTAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA OS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E VIGILÂNCIA. 

REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES 

CAPÍTULO I  

DA FINALIDADE 

Art. 1° O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos gerais para 

as compras e para as contratações de obras e serviços a serem realizados pelO INSTITUTO CEM 

, com a utilização de recursos financeiros provenientes do poder público e de doações 

destinadas à unidade hospitalar, bem como para regulamentar a alienação de bens. 

§ 1º Na condição de Organização Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do 

Decreto nº 9.184/18, este regulamento se submete aos princípios constitucionais e da 

Administração Pública, com observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da 

eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo. 

§ 2º O INSTITUTO INSTITUTO CEM adotará procedimentos de compra, contratação de obras e 

contratação de serviços seguindo ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os 

termos da legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro 

assim o exigir. 

§ 3º Os procedimentos deste regulamento não se aplicam às despesas realizadas com recursos 

próprios dO INSTITUTO CEM , bem como àqueles que por sua origem e natureza exigirem 

procedimentos próprios, a exemplo dos convênios, parcerias, termos de colaboração, termos 

de fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados com o poder público, iniciativa 

privada, organismos nacionais ou internacionais. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se: 

I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens permanentes 

para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Instituição 

com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 
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II. Contratação: vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo, bens 

permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou contrato. 

III. Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de edificação ou 

de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo e demais atividades que envolvam 

as atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura. 

IV. Serviço: prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não 

integrantes de execução de obra. 

V. Alienação: toda cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita, 

permanente ou temporária. 

VI. Carta Cotação: documento formal emitido INSTITUTO INSTITUTO CEM dando 

conhecimento público de seu interesse em comprar, contratar ou alienar, contendo todas as 

informações necessárias. 

VII. Relatório de Compras: documento elaborado pelo comprador relatando sucintamente 

a negociação e o seu resultado. 

VIII. Ordem de Compra: documento formal efetuado com o fornecedor e encerra o 

procedimento de compras, representando fielmente todas as condições da negociação, a 

exemplo da descrição detalhada do produto/serviço, unidade de medida, marca, quantidade, 

valor unitário e total, descontos, prazo de entrega, forma de pagamento, obrigações das partes 

e outras consideradas relevantes para a gestão do processo. 

IX. Contrato: documento formal que em razão da natureza ou complexidade do ajuste 

comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de consumo, 

bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em conformidade com o Direito Civil 

Brasileiro e os princípios da teoria geral de contratos. 

X. Aquisição/Contratação de Grande Vulto: refere-se aquela cujo valor total da 

aquisição/contratação ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

XI. Aquisição/Contratação Comum: refere-se aquela cujo objeto adquirido/contratado é 

usualmente comercializado no mercado, ou seja, cuja qualidade, medida e especificação técnica 

são conhecidas e praticadas no mercado. 

XII. Aquisição/Contratação Complexa: refere-se aquela que exigem um grau de dificuldade 

que não são conhecidas no mercado, e/ou exigem uma personalização, com especificação 
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técnica inédita para atendimento da necessidade dO INSTITUTO CEM . 

XIII. Aquisição/Contratação de Pequeno Valor: considera-se para todos os efeitos as 

aquisições de bens e contratações de serviços definidas de pequeno valor aquelas cujo valor 

estimado se limite a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e que em virtude de sua natureza 

(materialidade) não necessitam aguardar procedimento de maior formalidade, vedado o 

fracionamento de despesas. 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 3° Na operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento o INSTITUTO 

INSTITUTO CEM deverá: 

§ 1° Manter os registros referentes às compras/contratações em processos identificados e 

numerados cronologicamente, de forma a permitir a operacionalização dos procedimentos, 

rastreabilidade e auditoria do conteúdo dos mesmos. 

§ 2° Determinar os responsáveis pela realização das ações de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e 

serviços, aquisição de bens e alienações. 

§ 3° Manter distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO e 

PAGAMENTO, descentralizando as respectivas tarefas e atribuições. 

§ 4° Cumprir as rotinas estabelecidas, observando a necessidade da obra, serviço, compra ou 

alienação, divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, análise técnica e 

eleição da melhor proposta. 

§ 5° Observar nas alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, bem 

como os procedimentos legais, conforme o caso. 

§ 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras, serviços, 

compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos recursos, provenientes do Contrato 

de Gestão, em conformidade com as melhores práticas contábeis. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as 
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seguintes etapas: 

I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a 

descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares 

necessárias. 

II. Publicação da Carta Cotação com a descrição do objeto da compra ou contratação e 

informações complementares no sítio próprio do INSTITUTO INSTITUTO CEM na internet, 

obrigatoriamente, podendo ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de 

circulação local ou nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou 

concomitante. 

III. Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais 

informações determinadas na Carta Cotação. 

IV. Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas na Carta 

Cotação e emissão de parecer técnico, quando for o caso. 

V. Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos 

definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento. 

VI. Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta. 

VII. Publicação do resultado por meio de sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM na internet, 

contendo o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação. 

Art. 5º A solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as seguintes 

informações: 

I. Descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço. 

II. Especificações técnicas. 

III. Quantidade e forma de apresentação. 

IV. Documentação relativa a qualificação técnica, quando necessário. 

V. Justificativa da compra ou contratação. 

VI. Valor estimado. 

§ 1º A solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo responsável da área 

solicitante, submetida à autorização do Diretor da Unidade e encaminhada aO INSTITUTO CEM 
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. 

§ 2º A indicação de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como mera 

referência. 

§ 3º As compras e contratações no valor de até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) poderão 

ser realizadas sem o valor estimado, seguindo o rito no art. 6º ou art. 15, desde que comprovada 

a compatibilidade de preço praticado no mercado, por meio de no mínimo três propostas de 

preços ou PR meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços 

idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços 

através de contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas 

do terceiro setor para validação do valor contratado. 

§ 4º Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados como 

valor estimado. 

Art. 6º O INSTITUTO INSTITUTO CEM dará publicidade previa aos avisos de compras, 

contratações de obras, de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para 

aquisições/contratações comuns e de no mínimo 10 (dez) dias úteis para 

aquisições/contratações complexas ou de grande vulto nos seguintes canais de comunicação: 

I. Sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , www.institutocem.org.br, para todas as aquisições, 

contratações e alienações, incluídas aquals que foram realizadas por meio de plataforma 

eletrônica de compras; 

II. Diário Oficial do Estado, para aquisições, contratações e alienações, cujo valor esteja 

acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor total estimado da aquisição, 

contratação e alienação; 

III. Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional, para aquisições, contratações e 

alienações, cuo valor esteja acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando o valor 

total estimado da aquisição, contratação e alienação; 

§ 1º Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a contagem de prazo se dará 

a partir daquela que ocorrer por último. 

§ 2º O INSTITUTO INSTITUTO CEM divulgará na Carta Cotação as condições para recebimento 

das propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a forma de apresentação 

do preço entre outros. 
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§ 3º Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser 

disponibilizadas no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , as versões integrais das Cartas Cotações 

das aquisições/contratações a serem realizadas. 

Art. 7º Para o recebimento das propostas o INSTITUTO INSTITUTO CEM definirá os critérios e 

condições mínimas que deverão constar na apresentação da proposta. 

§ 1º A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na desclassificação. 

§ 2º No caso de divergência entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos na Carta 

Cotação, o INSTITUTO INSTITUTO CEM poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de 

desclassificação. 

§ 3º O descumprimento de qualquer das condições impostas neste regulamento ensejará no 

não recebimento da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a possibilidade 

de retificação de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 8º O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da proposta, que será realizada 

pelo solicitante do bem, serviço ou obra. 

§ 1º Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou 

desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta 

Cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente 

informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica. 

§ 2º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos: 

I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto já for aprovado pelO 

INSTITUTO CEM , com as informações devidamente registradas no banco de dados próprio. 

II. Quando por sua natureza, a aquisição ou contratação dispensar a análise técnica, a 

exemplo da contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de passagem aérea. 

§ 3º Quando as empresas orçarem produtos com marcas ainda não aprovadas e registradas no 

banco próprio, e o INSTITUTO INSTITUTO CEM não puder aguardar o resultado da análise da 

amostra para aquisição em andamento, as empresas somente poderão fornecer para o 

INSTITUTO INSTITUTO CEM em aquisições futuras. 

Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra ou da contratação deverão ser observados 

principalmente, e naquilo que couber, os seguintes requisitos: 



 

 

   1111 

I. Qualidade. 

II. Preço. 

III. Prazo de entrega. 

IV. Faturamento mínimo. 

V. Prazo de validade. 

VI. Análise técnica. 

VII. Durabilidade do produto/serviço. 

VIII. Garantia do produto/serviço. 

IX. Avaliação de fornecedores. 

X. Custo do transporte e do seguro da carga até o local da entrega. 

XI. Economia na execução, conservação e operação. 

XII. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho. 

XIII. Impacto ambiental. 

XIV. Atendimento ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. 

XV. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do bem. 

XVI. Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços ou 

obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou equipamentos, 

detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade ou envolva área 

ou atividade essencial. 

XVII. Outros, excepcionalmente, identificados como relevantes para a decisão, desde que 

previamente publicados na carta cotação e devidamente fundamentado no processo de 

compra/contratação. 

§ 1° O INSTITUTO INSTITUTO CEM a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou 

desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito  de  indenização,  na  hipótese  de  vir  

a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou 

técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo a entrega e qualidade 
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dos produtos. 

§ 2° Em busca da economicidade em suas compras/contratações o INSTITUTO INSTITUTO CEM 

poderá, durante a análise das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas 

propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes. 

§ 3° O Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a melhor proposta aquela 

que, depois de esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais empresas, com o 

intuito de reduzir os preços ofertados, apresentar as melhores condições de fornecimento, 

observado o determinado no caput deste artigo. 

Art. 10 Para se habilitarem no certam os proponentes deverão apresentar os seguinte 

documentos: 

I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II. Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, 

ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual; 

III. Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

IV. Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços; 

V. Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

VI. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes da contratada, 

quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato; 

VII. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, concernente aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – SRFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN; 

VIII. Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, que deverá 

ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 

IX. Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal da Sede do proponente, que 

deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos aos tributos Municipais; 

X. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

através da apresentação do CRC - Certificado da Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

XI. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho. 
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§ 1º A documentação que tratam os incisos II e VI deste artigo poderá ser dispensada nos casos 

de aquisição/contratação via ordem de compra. 

§ 2º A documentação de que tratam os incisos VII a XI deste artigo poderá ser dispensada nos 

seguintes casos: 

I. Aquisições/constratações no valor de até o limite de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 

reais); 

II. Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente collocar em risco de 

perecimento os bens jurídicos postos sob a tutela dO INSTITUTO CEM , ou ainda impuser risco a 

saúde e/ou integridade física de pessoas ou pacientes; 

III. Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores na 

localidade. 

§ 3º Admitir-se como válida a certidão positiva com efeito de negativa. 

§ 4º As certidões negativas poderão ser apresentadas até a emissão do Relatório de Compras 

ou da comunicação interna direcionada ao Gerente Administrativo. 

§ 5º O INSITITUTO INSTITUTO CEM aceitará o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – 

CADFOR, emitido pelo ComprasNet.GO, em substituição aos documentos determinados no 

caput deste artigo. 

§ 6º É vedada a realização de aquisição/contratação sem qualquer comprovação da regularidade 

jurídica do terceiro, sendo recomendável a exigência dos documentos previstos nos incisos I ao 

VI deste artigo, notadamente aqueles obtidos pela internet. Entretanto, circunstâncias 

especificas da contratação podem possibilitar o cumprimento desse requisito por meio de 

outros documentos indicativos da existência e formalidade perante a ordem jurídica e o 

mercado em que atua.  

Art. 11º Caso o proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, será 

convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa 

habilitada, observando o valor estimado para a compra/contratação. 

§ 1º Em caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado novo 

procedimento, nos termo do art. 6º. 

§ 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a 

aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do art. 15 deste Regulamento. 
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§ 3º  A observância do valor estimado para a compra/contratação de que trata a parte final 

do caput será dispensada quando as propostas de preço comprovarem que o valor estimado 

esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado. 

§ 4º Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados como 

comprovação de preços de mercado, durante a fase de negociação. 

Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das seguintes 

formas: 

I. Nos casos de ordem de compra serão autorizadas pelo Gerente Administrativo; 

II. Nos casos de contrato pelo Gerente Administrativo previamente no Relatório de 

Compras e pelo Gerente Geral no Contrato; 

III. As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

serão autorizadas pelo Conselho de Administração dO INSTITUTO CEM , independente de 

convocação, sem prejuízo da autorização do Gerente Administrativo e Gerente Geral da Filial dO 

INSTITUTO CEM . 

§ 1º A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre que a 

autorização prévia não for possível. 

§ 2º O Gerente Administrativo e Geral da Filial dO INSTITUTO CEM , são hábeis para suprir 

mutuamente suas eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de Compras das Ordens de 

Compras e dos Contratos, facultando-se ao Gerente Geral a delegação de poderes por meio de 

instrumento administrativo próprio. 

Art. 13 Os resultados de todas as compras/contratações, incluídas aquelas previstas no artigo 

15, e as alienações serão disponibilizadas no sito do INSITUTO CEM, durante a vigência do 

Contrato de Gestão, observadas as seguintes informações: 

I. Nos casos de Ordem de compra 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Descrição do item. 

d) Quantidade do item. 

e) Valor total. 
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II. Nos casos de Contrato 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Objeto do contrato. 

d) Vigência do contrato. 

e) Valor mensal. 

f) Valor total. 

Parágrafo único – Os contratos e seus aditivos, também deverão ser disponibilizados 

integralmente no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM .  

Art. 14 Concluída a compra ou contratação cumprirá as áreas competentes o recebimento do 

bem ou do serviço, se de outra forma não for determinado: 

I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de consumo. 

II. O Serviço de Patrimônio é competente para o recebimento de bens permanentes. 

III. O Serviço de Manutenção é competente para o recebimento de obras e serviços. 

IV. O Serviço de Engenharia Clínica é competente para o recebimento de serviços 

especializados realizados nos equipamentos médico-hospitalares e apoio ao Serviço de 

Patrimônio no recebimento de bens patrimoniais médico-hospitalares. 

§ 1º Ficam os referidos Serviços, da mesma forma responsáveis em atestar a conclusão da 

Ordem de Compras ou do Contrato de acordo com as especificações neles contidos, e ainda pelo 

encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento. 

§ 2º Nos contratos celebrados pelO INSTITUTO CEM , bem como nas Ordens de Compras, devem 

constar a obrigação de que o fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo das notas 

fiscais emitidas e/ou documentos equivalentes o número do Contrato de Gestão e seus aditivos 

a que a despesa se refere. 

Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no art. 6º os seguintes casos: 

I. Contratação de concessionário ou permissionário de serviços públicos se o objetos do 

contrato for pertinente ao da concessão ou permissão. 

II. Contratação com empresas cujo objeto tenha preço submetido a tabela controlada pelo 
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governo, que não for possível o estabelecimento da concorrência. 

III. Contratação de serviços de manutenção em que a desmontagem do equipamento seja 

condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar o dano 

do equipamento. 

IV. Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação, desde que 

comprovada a exclusividade, através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 

local, pelo sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada a preferência 

de marca. 

V. Contratação de empresa especializada ou profissional de notória especialização, assim 

entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou 

outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais 

adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado. 

VI. Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins lucrativos 

na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, tecnologia, 

Organizações Sociais, universidades nacionais ou estrangeiras. 

VII. Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais) por ano, considerando o valor total da aquisição e/ou contratação vedado o 

fracionamento de despesas. 

VIII. Aquisição/contratação realizada em caráter de urgência ou emergência, caracterizada 

pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento imediato seja mais 

gravoso importando prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas ou equipamentos, 

reconhecidos pela administração. 

IX. Grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não atendimento 

imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a segurança de 

pessoas, equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade dO INSTITUTO 

CEM , reconhecidos pela administração. 

X. Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente publicada nos 

termos do art. 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para o objeto do 

contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
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XI. Aquisição/contratação que utilizar dos valores registrado em Atas de Registros de 

preços vigentes, para formalizar negociação diretamente com fornecedor vencedor e propor a 

contratação nos mesmos moldes do Poder Público contratante. 

§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI deste artigo, a empresa contratada deverá comprovar a 

compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma nota fiscal de 

outros clientes com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá 

comprovar a compatibilidade de preços através de informações do banco de dados próprio, 

contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro 

setor para validação do valor contratado. 

§ 2º As compras ou contratações realizadas com fundamento nos incisos VII, VIII, IX e X deste 

artigo, serão realizadas por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços, sempre 

que possível junto a , no mínimo, 03 (três) interessados, podendo essa ser realizada por telefone, 

e-mail ou orçamentos, devidamente registrados no respectivo processo de 

compras/contratação ou comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por 

meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou 

similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através de 

informações do banco de dados próprio, contratações realizadas pela administração pública, 

entidades públicas ou privadas do terceiro setor para a validação do valor contratado. 

  

§ 3º As compras ou contratações realizadas com fundamento no inciso XI deste artigo, poderão 

ser aplicadas somente nos casos em que a licitação tiver sido promovida por órgão ou entidade 

da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, devendo constar no respectivo processo de 

compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu de referência para negociação, bem 

como cópia de sua publicação na imprensa Oficial. 

  CAPÍTULO VI 

DOS CONTRATOS 

Art. 16 O instrumento contratual é obrigatório para todas as contratações de obras, 

fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde não haja 

entrega imediata e facultativo nos demais casos em que o INSTITUTO INSTITUTO CEM puder 

substituir por outros instrumentos hábeis.  
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 § 1º Entende-se por compras/contratações para entrega imediata, aquelas cujo prazo de 

entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra. 

§ 2º Ficam excepcionalizados da formalização de contratos os seguintes casos de 

compras/contratações: 

a) Aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra; 

b) Aquelas cuja contratação de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$ 

150.000,00. 

c) Aquelas cuja aquisição de bem ou serviço, exceto de engenharia, seja de valor inferior a 

R$ 80.000,00 

§ 3º Para os casos que se tratem as alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º, o instrumento contratual será 

substituído pela ordem de compra nos termos do inciso VIII do art. 2º deste Regulamento. 

§ 4º A ordem de compra passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa 

concordância através da assinatura do fornecedor no referido documento. 

Art. 17 Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito, com 

clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que estejam em 

conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo 

conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente: 

I. Qualificação das partes; 

II. O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do serviço 

ou do bem; 

III. Os valores unitários e totais e as condições de pagamento; 

IV. O prazo de vigência do contrato; 

V. Quantitativos; 

VI. Direitos, obrigações e responsabilidades das partes; 

VII. As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores das multas; 

VIII. Os índices de reajustes e, quando aplicável, as garantias; 

IX. Os casos de rescisão; 

X. Outras previamente estabelecidas no instrumento de seleção. 
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§ 1º Os contratos firmados com o INSTITUTO INSTITUTO CEM terão vigência inicial de até 12 

meses, salvo as situações devidamente justificadas. 

§ 2º Os contratos firmados poderão ser prorrogados até o limite total de 60 (sessenta) meses, 

devendo O INSTITUTO CEM , anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença 

atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o fornecedor detiver o 

monopólio ou exclusividade da atividade. 

§ 3º Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de gestão, deverão conter 

cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do 

contrato de gestão. 

§ 4º A determinação do prazo não será aplicada para os contratos de adesão, 

independentemente do termo adotado, assim compreendidos aqueles em que as cláusulas 

estabelecidas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que se possa discutir ou 

modificar seu conteúdo. 

§ 5º As contratações realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em que 

houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser reavaliadas no prazo máximo de 

ate 24 (vinte e quatro) meses, podendo, em casos excepcionais devidamente justificados, 

entender por um período não superior a 12 (doze) meses, com o objetivo de comprovar a 

vantagem da manutenção do contrato. 

Art. 18 As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes de necessidade de prorrogação, deverão constar em termo aditivos. 

Parágrafo único – Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de acréscimo que se fizerem 

necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado, e no caso 

particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser suprimidos 

em qualquer quantidade. 

Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento de seleção ou no contrato, inclusive a suspensão do 

direito de contratar com o INSTITUTO INSTITUTO CEM por prazo não superior a 1 (um) ano. 

Art. 20 As relações contratuais estabelecidas pelo INSTITUTO INSTITUTO CEM com seus 
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fornecedores e prestadores de serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de 

modo leal, responsável e probo, além de perseguir a boa fé, para repelir quaisquer ações 

intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre 

ancorados nas ações de transparência pública. 

  

CAPÍTULO VII 

DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO 

Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, nos casos em que o bem  estiver em 

posse do INSTITUTO INSTITUTO CEM por força do Termo de Cessão e Permissão de  Uso  firmado  

com  a  Secretaria de Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os procedimentos 

conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. 

Parágrafo Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos 

bens públicos. 

Art. 22 A alienação de bens de que trata o art. 20 se vincula a autorização expressa e controle 

patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser proposta pelo Gerente 

Administrativo, e confirmada pelo Gerente Geral e pelo Conselho de Administração dO 

INSTITUTO CEM . 

§ 1° Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as 

especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 

8.666/93, por se tratar de patrimônio público. 

§ 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de 

autorização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser 

reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra 

forma não for determinado. 

Art. 23 Os bens imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e permissão de uso, 

bem como aqueles adquiridos pelo INSTITUTO INSTITUTO CEM com recursos públicos originados 

do Contrato de Gestão não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos 

previstos e autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será realizado pelo 

poder público por meio de suas Secretarias. 

Art. 24 Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao INSTITUTO INSTITUTO 
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CEM por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e 

vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25 Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio  de sua 

aprovação pelo Conselho  de  Administração  do INSTITUTO INSTITUTO CEM  e  pela  

Controladoria-Geral  do Estado de Goiás em  conformidade  com  o  disposto  no inciso  VIII,  do  

art.  4º  e  parágrafo único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. 

Art. 26 É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer colaborador 

da Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, serviços, compras e 

alienações. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que 

caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados em publicidade 

de atos, programas, obras e serviços. 

Art. 27 É vedado ao INSTITUTO INSTITUTO CEM manter qualquer tipo de relacionamento 

comercial ou profissional com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que 

detenham poder decisório. 

Art. 28 O INSTITUTO INSTITUTO CEM reserva-se o direito de revogar o processo de 

aquisição/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado 

no processo, antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito 

de exigir compensação pecuniária ou indenização. 

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 30 Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de 

Goiás. 

Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019. 

 

______________________________________ 

Thadeu de Morais Grembecki 

Presidente do Conselho de Administração 
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ALMOXARIFADO 

O almoxarifado é um importante setor das empresas, sejam públicas ou privadas, e consiste no 

lugar destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno. O tema 

é uma das principais matérias de estudo no campo da administração. 

1. Histórico 

O almoxarifado se constituía em um depósito, quase sempre o pior e mais inadequado local da 

empresa, onde os materiais eram acumulados de qualquer forma, utilizando mão-de-obra 

desqualificada. Com o tempo surgiram sistemas de manuseio e de armazenagem bastante 

sofisticados, o que acarretou aumento da produtividade, maior segurança nas operações de 

controle e rapidez na obtenção das informações. O termo Almoxarifado é derivado de um 

vocábulo árabe que significa "depositar". 

2.Conceituação 

Almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou 

não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item 

aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição 

interna acondicionada à política geral de estoque da empresa. 

3. Funções 

Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando 

necessário; 

Impedir que exista divergência de inventário e perda de qualquer natureza; 

Preservar a qualidade e as quantidades exatas; 

Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a um 

atendimento rápido e eficiente. 

4. Eficiência no almoxarifado 

A eficiência de um almoxarifado depende fundamentalmente: 

 Da redução das distâncias internas percorridas pela carga e do conseqüente aumento 

do número das viagens de ida e volta; 

 Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas; 
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 Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica. 

5. Outros conceitos sobre almoxarifados 

Analisando o organograma funcional de um almoxarifado podemos resumir as suas principais 

atribuições: 

 Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa; 

 Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa; 

 Manter atualizados os registros necessários. 

Controle: 

Embora não haja menção na estrutura organizacional do almoxarifado, o controle deve fazer 

parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual seja recebimento, armazenagem 

e distribuição.  

O controle deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se encontram à disposição 

em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas. 

Recebimento: 

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo 

fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais é módula de um 

sistema global integrado, com as áreas de contabilidade, compras e transportes, e é 

caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os 

estoques físico e contábil. 

Mercadoria sendo entregue para ser armazenada. 

O recebimento compreende quatro fases: 

1ª fase: Entrada de materiais; 

2ª fase: Conferência quantitativa; 

3ª fase: Conferência qualitativa; 

4ª fase: Regularização. 

Armazenagem: 
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Ao guardar materiais no almoxarifado, são necessários alguns cuidados especiais, que devem 

ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas 

que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a 

ordenação da arrumação. 

FASES DESCRIÇÃO 

1ª fase Verificação das condições de recebimento do material 

2ª fase Identificação do material 

3ª fase Guarda na localização adotada 

4ª fase Informação da localização física de guarda ao controle 

5ª fase Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento 

6ª fase Separação para distribuição 

  

Distribuição: Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação de 

pleno conhecimento entre as partes envolvidas. 

Documentos Utilizados: 

São utilizados os seguintes documentos no Almoxarifado para atendimento das diversas rotinas 

de trabalho: 

 Ficha de controle de estoque (para empresas ainda não informatizadas): documento 

destinado a controlar manualmente o estoque, por meio da anotação das quantidades 

de entradas e saídas, visando o seu ressuprimento; 

 Ficha de Localização (também para empresas ainda não informatizadas): documento 

utilizado para indicar as localizações, através de códigos, onde o material está 

guardado; 

Comunicação de Irregularidades: documento utilizado para esclarecer ao fornecedor os motivos 

da devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo; 

Relatório técnico de inspeção: documento utilizado para definir, sob o aspecto qualitativo, o 

aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor; 

Requisição de material: documento utilizado para a retirada de materiais do almoxarifado; 
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Devolução de material: documento utilizado para devolver ao estoque do almoxarifado, as 

quantidades de material, porventura, requisitadas além do necessário. 

O profissional escolhido para cuidar das mercadorias e documentos deve possuir alto grau de 

sentimento de honestidade, lealdade, confiança e disciplina. 

6. Funcionamento dos Almoxarifados  

O setor de almoxarifado exige o controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, 

validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, de escritório, serviços, 

etc.), aquisição (levantamento de preços, pesquisa de fornecedores, registro das compras feitas 

e a fazer, arquivamento de notas) e outras tarefas afeitas ao almoxarife ou estoquista. Estas 

funções necessitam observar critérios de racionalização, acondicionamento, localização, 

precisão, padronização, indicadores e documentação. 

Na racionalização do almoxarifado deve-se ter em conta o cálculo das quantidades de produtos 

que se deve possuir em estoque. 

No acondicionamento deve-se buscar a otimização das distâncias entre o local de estocagem e 

onde será usada, a adequação do espaço de guarda com o melhor uso de sua capacidade 

volumétrica. 

Para a localização deve-se observar a facilidade em se encontrar aquilo que é procurado, através 

de etiquetagem, por exemplo, a fim de se evitar a entrega errônea de material, o que acarreta 

problemas no controle, tempo desperdiçado, etc. 

Precisão de operação implica na exatidão das informações de controle com a realidade dos bens 

armazenados. A inexatidão dos dados provoca falhas de contabilidade, fornecimento, dentre 

outras. 

Os materiais do almoxarifado devem ser padronizados, para fins de melhor controle das 

compras (fornecimento), e evitar falhas como a duplicidade de itens no registro. 

O setor deve apresentar os indicadores de suas atividades, como relatórios de eficiência, a fim 

de proporcionar otimização do gerenciamento, controle do histórico dos itens, etc. 

Documentação implica na confecção do manual técnico de almoxarifado, em que se defina de 

modo preciso as normas de identificação dos produtos, inventário, inclusão de novos itens, 

entre outros. 
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GESTÃO DE MATERIAIS: ALMOXARIFADO HOSPITALAR 

INTRODUÇÃO 

A gestão de materiais tem como objetivo melhorar o fluxo logístico do material, apresentando 

um conjunto de práticas e de políticas que se aplicam para o melhor controle de compra e 

reposição do material; também podemos incluir os inventários, que são o controle do que há 

realmente em estoque. 

De acordo com Ballou (2010, p. 215), “técnicas para previsão de curto prazo estão disponíveis. 

São métodos como média móvel, média com suavização exponencial, regressão múltipla, séries 

temporais e análises espectrais”. Segundo o autor, na gestão de estoques existem técnicas para 

prever o consumo (demanda) do estoque e ajudar na hora de realizar a compra para repô-lo. 

Tem como finalidade melhorar os investimentos em estoques, pois os custos que a empresa 

possui para funcionar nada mais são do que o capital empregado em mercadorias ou em 

produtos que estão sujeitos à degradação, depreciação ou vencimento. 

Segundo Ballou (2010, p. 208), “o controle de estoques exerce influência muito grande na 

rentabilidade da empresa. Absorve Capital [...]. Aumentar a rotatividade do estoque auxilia a 

liberar ativos”. A influência que o controle de estoque tem na rentabilidade da empresa é 

evidente, visto que diminui o capital investido. O autor afirma que o controle de estoque é 

fundamental para minimizar despesas, diminuindo o capital parado, e esta questão merece ser 

aprofundada com outras leituras sobre o tema. 

DESENVOLVIMENTO 

A utilização correta e eficiente dos meios de planejamento e de controle são um dos principais 

objetivos desta atividade e, com isso, é possível contribuir para aumentar o lucro sobre o valor 

de compra. 

Colocar os produtos ou serviços certos no lugar certo, no momento certo, e nas 
condições desejadas, dando ao mesmo tempo a melhor contribuição possível para a 
empresa. [...] Empresas de varejo estão obtendo sucesso no compartilhamento de 
informação com os fornecedores, [...] e gerenciar estoques nas estantes [...]. Estoque 
no canal e falta de produtos são menores. (BALLOU, 2006, p. 27-28). 

Na gestão de matérias, a função de compras tem muita importância, pois o início do lucro ou 

do prejuízo começa no momento em que a compra é realizada; se a compra for bem sucedida 

auxiliará na economia, aumentando o lucro sobre o preço de venda. 

Gerenciar estoques é também equilibrar a disponibilidade dos produtos ou serviços 
ao consumidor, por um lado, com custos de abastecimento que, por outro lado são 
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necessários para um determinado grau dessa disponibilidade. (BALLOU, 2006, p. 277). 

No almoxarifado hospitalar, existem produtos que são imprescindíveis para o atendimento ao 

cliente (paciente), o grau de disponibilidade deve ser imediato, tendo a necessidade da 

existência de um estoque mesmo que não exista a movimentação do material; por esse motivo 

pagamos um preço pela disponibilidade do produto que não é consumido e essas 

particularidades dificultam, assim, o bom gerenciamento do estoque com relação a custos. 

As falhas nos processos geram muitos problemas para uma empresa. Problemas relacionados à 

compra de materiais, gerando excesso quando comprado a mais e a falta quando comprado a 

menos, lembrando que excesso de material é aumento de despesa e falta de material é perda 

de lucro e ruptura no atendimento ao cliente. 

No recebimento e na armazenagem de materiais, quando ocorre o recebimento e lançamento 

errados no sistema gera divergência de estoque. Se o material é armazenado de forma errada, 

gera avarias e pode ocorrer perda de validade devido ao lote que está vencendo estar saindo 

por último. Segundo Bowersox e Closs (2001, p. 349), “o objetivo é movimentar de modo 

eficiente grandes quantidades de mercadorias para dentro do depósito, além de expedir 

produtos”. O autor expressa com clareza o objetivo da movimentação do estoque, tanto na 

entrada de materiais quanto na saída para o cliente. 

Na expedição do material, o produto transferido erroneamente gera divergência no estoque de 

origem e no setor de destino. Problemas relacionados ao inventário, como contagem errada, 

geram divergência ao estoque inventariado.  

A solução para os problemas é manter um fluxo de compra correto dentro da política de cada 

item, tais como respeitar os processos e práticas de recebimento, expedição e inventário 

rotativo, como o melhor controle de materiais mantendo o menor custo possível com a mesma 

qualidade e sem prejudicar o atendimento ao cliente, minimizando perdas e falhas operacionais. 

O processo logístico deve ocorrer de forma que haja um bom planejamento, implantação e 

controle de fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde 

o ponto de origem até o ponto de consumo, sempre atendendo às exigências dos clientes, 

“excelente definição, uma vez que abrange a noção de que o fluxo das mercadorias deve ser 

acompanhado desde o ponto em que existem como matérias-primas até aquele em que são 

descartados” (BALLOU, 2006, p. 27). 

Os processos do almoxarifado são recebimento, armazenagem e expedição, que estão 
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agregados ao planejamento de estoque. Inventário e controle de validade são ferramentas 

importantíssimas no planejamento, com este temos a certeza de que os estoques estão 

corretos. Ballou (2010, p. 134) apresenta os principais elementos existentes nas instalações de 

um armazém, porém nem todos necessariamente precisam ser usados. No caso do 

almoxarifado hospitalar existem: entrada, estocagem, gerenciamento de estoques e 

processamentos de pedidos. 

Para iniciar as operações é necessário realizar a correta elaboração do layout que determina o 

fluxo correto do almoxarifado de acordo com a entrada e a saída do material; após a definição 

do layout é feita a cubagem dos materiais de acordo com seu volume, já se baseando na política 

de estoque de cada material, ou seja, o máximo de espaço necessário para cada material, isto 

é, estoque inicial. 

O layout de depósitos depende do sistema de manuseio de materiais escolhido e 
exige um plano de uso da área útil, a fim de facilitar a movimentação de produtos. 
(BOWERSOX; CLOSS, 2001, p. 339). 

O procedimento ideal para compor o estoque inicial do depósito é fazê-lo com uma 
lista completa de produtos, antes de iniciar as operações. (BOWERSOX; CLOSS, 2001, 
p.309-342). 

O inventário realizado é rotativo, ou seja, feito todos os dias da semana. Encontrada divergência, 

ela é corrigida. O controle de validade é realizado em todo estoque uma vez a cada mês, coloca-

se identificação nos materiais que estão vencendo e os que venceram são retirados do estoque, 

em seguida corrigidos no sistema e descartados, conforme podemos verificar na tabela 1: 

Tabela 1: Tarefa do controle de lote e validade de produtos. 

ETAPAS PERIGOS BARREIRAS 
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* Realizado cronograma 
pela plataforma contendo datas 
prédefinidas; 
* A conferência é realizada 
mensalmente para medicamentos e  

trimestral para materiais; 
* Etiquetagem dos 
medicamentos com validade até 
150 dias, etiqueta amarela para 
sinalização e até 60 dias etiqueta 
vermelha; 
* Os produtos com validade 
até 30 dias são retirados do estoque 
e segregados em quarentena; * 
Estocagem dos materiais e 
medicamentos no setor em até 15 
dias de seu vencimento para que 
haja a reposição  de um novo 
produto; 
* Realizado o descarte dos 
produtos após o término de sua 
validade; * Atualizado todo o fluxo 
de conferência em planilha. 

* Falha na conferência  
* Falha no registro  
* Quebra dos materiais e  

medicamentos 
* Incapacitação da equipe 
* Falta de pessoal 
* Riscos ocupacionais 
* Comunicação entre as 
equipes* Dispensação de 
medicamentos e/ ou materiais fora 
da validade 

* Treinamento e 
capacitação 
* SESMT 
* Escala, dimensionamento 
de pessoal e Plano de Contingência  
* Duplo check 
* Comunicação entre os 
setores 
* Registro seguro 

 

É extremamente importante que os processos da cadeia logística se correlacionem, pois desta 

forma, as organizações conseguem obter satisfatórias vantagens competitivas e 

consequentemente o aumento dos níveis de serviço perante o cliente e redução dos custos de 

estoques e armazenagens, principalmente por meio dos canais de distribuição. O processo de 

recebimento é feito quando o fornecedor entrega o material, a partir das seguintes etapas: O 

auxiliar de almoxarifado pega a nota fiscal que verifica no sistema (Sistema de gestão de estoque 

hospitalar WPD), caso exista ordem de compra. Em caso seja afirmativo, deve-se verificar se 

está de acordo com a nota fiscal e se todas as informações estão corretas, depois se realiza a 

conferência do material com a própria. Quando é negativo, é necessário que se entre em 

contato com setor de compras e verifique o porquê da entrada sem ordem de compra. 

Após o recebimento do material, ele é separado aguardando que seja dada a entrada da 

compra; após o lançamento da nota fiscal é feita a segunda conferência do material, este é 

etiquetado e armazenado no endereçamento específico. 

Tabelas 2: Tarefa do recebimento e lançamento de nota fiscal 

TAREFA ETAPAS PERIGOS BARREIRAS 
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* Visualizado por meio 
de ordens de compras(oc) os 
fornecedores, os materiais, a 
quantidade, os valores, prazo 
de pagamento da nota fiscal e 
prazo de entrega; 
* Realizada a 
conferência da nota fiscal com 
a ordem de compra (oc) do 
hospital; * Realizada a 
conferência dos materiais junto 
a nota fiscal; * Realizado 
contato com compras, uma vez 
que venha a nota divergente do 
pedido, para os devidos ajustes 
da oc, caso contrário,  
devolução da nota; * Realizado 
registro de entrada de 
materiais por nota. 

* Incapacitação da 
equipe 
* Falta de registro  
* Extravio de 
documentos  
* Comunicação entre 
equipes 
* Riscos Ocupacionais 
* Incêndio 
* Falha no recebimento  
* Falta de pessoal  
* Quebra de material  

* Protocolo de Registro 
Seguro  
* Treinamento e 
Capacitação  
* Rota de Fuga  
* Controle do SESMT 
* Escala, 
dimensionamento de pessoal e 
Plano de Contingência * Check 
List de recebimento * Livro de 
protocolo de notas fiscais 

 

TAREFA ETAPAS PERIGOS BARREIRAS 

 

* Realizada entrega 
pelo recebimento da nota 
fiscal devidamente conferida 
para o assistente 
administrativo; * Realizado o 
lançamento da nota fiscal no 
ESTHOS; 
* Solicitado coleta de 
assinatura ao coordenador de 
almoxarifado e enviado a 
Direção para validação da nota 
original e após é enviada ao 
financeiro; * Enviada uma 
cópia para o recebimento, 
para segunda conferência do 
material e posteriormente 
armazenagem; após, a cópia 
da nota fiscal será arquivada 
no almoxarifado por um 
período de 6 meses. 

* Incapacitação da 
equipe 
* Falta de registro 
* Falha no lançamento 
de nota fiscal 
* Extravio de 
documentos  
* Comunicação entre 
equipes 
* Riscos Ocupacionais 
* Incêndio  
* Falta de pessoal  

* Protocolo de Registro 
Seguro  
* Treinamento e 
Capacitação  
* Rota de Fuga  
* Controle do SESMT 
* Escala, 
dimensionamento de pessoal e 
Plano de Contingência * 
Relatório do ESTHOS (listagem 
de compras) 

 

A armazenagem é feita na localização disponibilizada no sistema para cada item, como podemos 

comprovar nos itens relacionados na tabela 3, pois como afirma Ballou. 

A mais óbvia das finalidades das instalações de estocagem é proporcionar proteção e 
manutenção ordenadas dos estoques [...] a manutenção de estoques produz a 
necessidade da estocagem e igualmente a necessidade do manuseio dos materiais. 
(BALLOU, 2006, p.373-376). 
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Tabela 3: Tarefa armazenagem de produtos 

TAREFA ETAPAS PERIGOS BARREIRAS  

 

* Realizada a 
conferência dos  

materiais junto à cópia da nota 
fiscal; 
* Realizada a consulta 
da  

localização dos materiais no  

ESTHOS; 
* Realizado a 
armazenagem dos materiais nos 
locais corretos. 

* Incapacitação da 
equipe 
* Extravio de 
documentos  
* Comunicação entre 
equipes 
* Riscos Ocupacionais 
* Incêndio  
* Falta de pessoal  
* Falha na 
armazenagem 

* Treinamento e 
Capacitação  
* Rota de Fuga  
* Controle do SESMT 
* Escala, 
dimensionamento de pessoal e 
Plano de Contingência  
* Consulta  de 
localização no  

ESTHOS 

 

Segundo Bowersox e Closs (2001, p. 226), “o estoque consiste em substancial investimento em 

ativos e, portanto, deve proporcionar pelo menos algum retorno de capital.” O estoque é um 

investimento que deve proporcionar sempre um lucro para o investidor. Não há porque manter 

um estoque se ele não pode gerar um lucro; melhor seria realizar aplicações financeiras, que 

teriam certamente algum lucro, mesmo que seja mínimo, comparado à venda de mercadorias. 

A expedição é realizada por meio de um procedimento que consiste na entrega dos materiais 

por grupo, formando pequenos estoques, de forma que o atendimento seja realizado em cada 

andar do hospital para atendimento ao cliente (paciente). Esta ação é realizada duas ou três 

vezes ao dia, isto é, 24h por dia de acordo com o cronograma estabelecido entre os 

coordenadores. 

A expedição, também, realiza atendimento a pedidos de setores que dão suporte 

(administração, faturamento, higiene); são materiais não faturáveis (canetas, lápis, borracha, 

impressos interno, folhas A4). Estes pedidos também possuem um cronograma de realização 

até 12h, de segunda a sexta feira, com previsão e atendimento em 24 h, conforme as etapas na 

tabela 4: 

Tabela 4: Tarefa expedição de produtos 

TAREFA ETAPAS PERIGOS BARREIRAS  

AR
M
AZ
EN
AG
E
M 



 

 

   1132 

 

* Realizado cronograma 
pela plataforma contendo 
horários e datas pré-definidos; 
* Realizada confirmação 
junto ao sistema; 
* Posteriormente é 
realizada a entrega. 

* Falha na contagem  
* Falha no registro  
* Quebra dos materiais 
e  

medicamentos 
* Incapacitação da 
equipe 
* Falta de pessoal 
* Riscos Ocupacionais 
* Comunicação entre as 
equipes 
* Atraso na dispensação 

* Treinamento e 
capacitação 
* SESMT 
* Controle de 
Inventário* Escala, 
dimensionamento de pessoal e 
Plano de Contingência  
* Duplo check 
* Comunicação entre os 
setores 
* Registro seguro 

 

Para que esse processo aconteça corretamente é realizado com base no consumo de cada 

material um novo lote de compra que satisfaça a política de cada item, ou seja, se a política é 

manter 20 dias de estoque para todos os produtos, é verificado o consumo do mês anterior e 

comprado um lote equivalente a 20 dias de consumo. 

De acordo com o autor, definir a política correta de cada item é a questão mais difícil do 

gerenciamento de estoque, pois não há base inicial de consumo, apenas especulações.  

Para manter o estoque sempre com disponibilidade e não haver faltas o planejamento utiliza o 

controle de estoque puxado como podemos ver a seguir: 

O controle avançado de puxar estoques significa que reconhecemos a impossibilidade 
de determinar com exatidão a demanda e os prazos de entrega. [...] além do estoque 
regular, mantido para suprir a demanda média dos prazos de entrega, uma 
quantidade extra é adicionada ao estoque (estoque de segurança ou pulmão). 
(BALLOU, 2006, p. 286). 

Esse estoque de segurança é utilizado no caso de algum imprevisto na disponibilidade do 

produto pelo fornecedor, que em algumas situações atrasa a entrega dos pedidos, de acordo 

com Ballou (2006, p. 286) “Existem dois métodos de controle de estoque representam os 

fundamentos [...] de gestão de estoque puxado [...]. São eles, o método de ponto pedido e o 

método de revisão periódica”. A política de cada item é definida de acordo com lead time do 

fornecedor e o custo do produto, pois muitos fornecedores possuem um valor mínimo de 

compra, obrigando a aumento do lote de compra, conforme processos apresentados na tabela 

5: Tabela 5: Tarefa do planejamento 

TAREFA ETAPAS PERIGOS BARREIRAS 

EX
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* Planejamento e 
controle contínuo dos níveis de 
inventário, conforme a política  

da companhia; 
* Identificação e 
controle de produtos críticos à 
operação hospitalar; 
* Emissão da requisição 
de compra e acompanhamento 
da disponibilização dos produtos 
geridos pelo setor de 
planejamento até o seu efetivo 
consumo nos setores 
hospitalares; 
* Manutenção dos 
indicadores de performance do 
setor de planejamento e 
controle de suprimentos; 
* Análise crítica dos 
indicadores  

de performance; 
* Atendimento às 
solicitações  

não-padrão; 
* Controle  D.O.S.(Days 
of  

Supply) e giro de inventário; 
* Análise e controle de 
produtos SEM movimentação 
últimos 6 meses; 
* Elaboração, 
monitoramento e controle do 
plano de ação. 

* Incapacitação da 
equipe 
* Falta de registro  
* Extravio de 
documentos  
* Comunicação entre 
equipes 
* Riscos Ocupacionais 
* Incêndio 
* Falha no recebimento  
* Falta nas análises; 
* Vulnerabilidade no 
manuseio das planilhas 
eletrônicas; * Divergência de 
Informações  

físico x sistema; 
* Impossibilidade de 
acesso a rede, sistema, queda 
de link, etc. 

* Impossibilidade de acesso ao 
sistema (todas as atividades do 
Planejamento são 
dependentes das informações 
registradas no sistema ERP – 
WPD módulo Estos) 

 

Conforme supracitado na tabela 5, as etapas são seguidas a fim de evitar a ruptura no 

atendimento, todo o estoque é analisado e verificado periodicamente de acordo com os 

padrões pré-estabelecidos pela gerência de planejamento de estoque. 

Estoque de segurança. Uma parte do estoque médio é composta pelo estoque de 
segurança, destinado a armazenar o impacto de incertezas. O princípio básico do 
estoque de segurança é que uma parte do estoque médico deve ser destinada a cobrir 
variações de curto prazo de demanda e de tempo de ressuprimento. (BALLOU, 2001 
p. 229). 

O autor expressa que o uso de um estoque de segurança é utilizado para garantir que não falte 

material no caso de falha do fornecedor ao atrasar as entregas e até mesmo em uma variação 

de demanda, consumo além do previsto.  

Além da movimentação exposta há também ações que se referem à área dos materiais 
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consignados. Os materiais consignados são materiais descartáveis de procedimentos cirúrgicos, 

o responsável pela área de consignados é um analista de suprimentos e um auxiliar, que 

realizam o controle de entrada, saída e faturamento destes materiais. 

A necessidade da consignação é analisada pela área técnica, médicos e diretores, depois de 

verificada a necessidade o consignado realiza o contato com o setor de compras solicitando a 

consignação dos materiais para os fornecedores já cadastrados. Se for um fornecedor que não 

é cadastrado, ou seja, não possui acordo de valores e queira consignar produtos no hospital, 

apresenta primeiramente à diretoria do hospital, onde são acordados valores e quantidade; 

caso seja aceito o setor de compras é informado para realizar o cadastramento. 

O recebimento de materiais é realizado por nota fiscal de natureza de operação remessa de 

consignação, que são conferidos e lançados no sistema (WPD) como empréstimo (movimento), 

etiquetados com etiqueta específica do consignado e guardados no endereçamento específico 

(Na área do consignados). O material é dispensado por meio de solicitações em nome do 

paciente, que são feitas pelo auxiliar administrativo de cada andar (controla o estoque do 

andar). Visto que o material foi utilizado, é solicitado o seu faturamento e reposição; todos os 

dias é enviada ao setor de compras uma listagem com a cotação dos produtos utilizados do 

estoque consignado. O setor de compras é responsável por solicitar a reposição e a nota fiscal 

de faturamento, mediante cotação enviada pelo consignado. 

Materiais transitórios são os materiais que não estão na consignação, porém são solicitados 

pelo setor consignado para uma cirurgia eletiva (pré-agendada). 

O setor de autorizações solicita ao consignado via e-mail os materiais necessários para cirurgia, 

informando o nome do paciente, médico, data e hora da cirurgia; estas informações são 

repassadas para o setor de compra para que solicite o envio do material. 

Caso o material seja utilizado o setor de consignados envia uma cotação ao setor de compras 

solicitando o faturamento, se não for utilizado o fornecedor retira o material. 

Para os materiais consignados, também, é realizado o inventário rotativo, que é realizado 
conforme informado anteriormente, e o controle de validade é verificado mensalmente para 
os materiais que estão vencendo. O fornecedor que consignou tem obrigação de trocar o 
material sem nenhum custo para o hospital, cujas etapas estão na tabela 6: 

Tabela 6: Tarefa da área de consignados 

ETAPAS PERIGOS BARREIRAS 
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* Realizado o controle dos 
materiais consignados por meio de 
reposição e faturamento de 
materiais  

utilizados; 
* Realizar cotações diárias 
de reposição e de apenas 
faturamento; * Realizar 
recebimento de materiais que são 
entregues como remessa de 
reposição de estoque consignado; * 
Realizar recebimento de notas que 
são apenas faturamento, protocolar 
e encaminhar para o assistente 
administrativo realizar o  

lançamento;  
* Realizar etiquetagem do 
material com identificação do 
consignado; * Realizar 
preenchimento da lista de 
pendências de materiais do mapa 
cirúrgico; 
* Realizar transferência de 
materiais para atender o mapa 
cirúrgico, um  

dia antes da cirurgia; 
* Realizar solicitação de 
materiais não padrão para atender 
às cirurgias  

eletivas (solicitado via setor de  

compras); 
* Recebimento de material  
por meio de vale do fornecedor para 
os procedimentos eletivos; * Gerar 
saldo de materiais que foram 
entregues por vale para o setor que 
realizou o procedimento; 
* Solicitação de cadastro e 
desbloqueio de materiais; * Realizar 
controle de lote e validade dos 
materiais consignados; * Realizar 
inventário dos materiais  

consignados;  
* Realizar devolução de 
sobra de materiais aos 
fornecedores. 

* Incapacitação da equipe 
* Falta de registro  
* Extravio de documentos  
* Comunicação entre 
equipes 
* Riscos Ocupacionais 
* Incêndio 
* Falha no recebimento  
* Falta de pessoal  
* Falha na reposição e 
faturamento 
* Falha na etiquetagem* 
Falha na comunicação de 
pendências de materiais 
* Falha na contagem 
* Atraso na entrega de 
matérias 

* Protocolo de Registro 
Seguro  
* Treinamento e 
Capacitação  
* Rota de Fuga  
* Controle do SESMT 
* Escala, dimensionamento 
de pessoal e Plano de Contingência  
* Duplo Check 
* Conferência pelo vale 
* Confirmação de entrega 
através do envio de pendências * 
Relatório de reposição de 
consignados. 

Fonte: Os autores. 
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA:  

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SAÚDE DO 

 Implementação de um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE responsável pela 

promoção do aprimoramento técnico-científico; pelo aperfeiçoamento, desenvolvimento e 

pela atualização dos profissionais das diferentes áreas da Instituição e, também, pela 

coordenação das atividades didáticas integradas às atividades de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos e científicas da unidade hospitalar.  

Ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE compete: 

 Incentivar, organizar e manter os recursos disponíveis para o aprimoramento técnico-

científico dos profissionais ; 

 Estimular a pesquisa e a produção de trabalhos científicos que busquem o 

aprimoramento dos profissionais, com base na portaria 230/2017-GAB/SES; 

 Promover em parceria com o RH da unidade á educação permanete em saude, a 
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informação e comunicação social através das diretrizes preconizadas pela Portaria GM 

nº 1.996/2007, a SGETS que  propôs a atualização da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde - PNEPS ; 

 Divulgar junto às entidades educacionais ou culturais os serviços e as tecnologias 

aplicadas na assistencia em saúde do unidade hospitalar; 

 Liderar estudos em parceria com áreas afins, para o desenvolvimento de 

programas específicos  de prevenção de doenças e de promoção à saúde 

comunidade; 

 Disponobilizar a SEST/SUS/SES/GO o número de vagas de estágio curricular nas  áreas 

técnicas, tecnológicas, graduação e pós graduação existentes na unidade e, a relação de 

preceptors e coordenadores de programas de residencia médica e multiprofissionais  

 Coordenar os Estágios Curriculares obrigatórios,  o Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional /EPS e os residentes em medicina e multiprofissional; 

 Coordenar as atividades da Biblioteca, no que se refere à catalogação, classificação, 

processamento técnico, empréstimos e pesquisa bibliográfica; 

 Controlar o Acervo Audiovisual Técnico-Científico; 

 Promover eventos tecnicos cientificos objetivando a educação continuada de seus 

profissionais; 

 Coordenar os Processos de Parceria/ Convênio com as Instituições de Ensino para os 

Estágios Curriculares e para o desenvolvimento de pesquisas científicas; 

 Implanter serviços próprios de residencia médica e multiprofissional com a instituição 

de COREME na unidade e interligação com a COREMU da SES/GO para oferta de 

residência multiprofissional própria de área específica. 

 Outras atividades correlatas atraves de projetos de extensão feitos diretamente pela 

unidade, interno e externamente, com a comunidade local e da região de cobertura 

pactuada. 

DA SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDA UNIDADE  

A Educação Permanente em saúde, além de contribuir para o desenvolvimento das 

pessoas, assegura a qualidade do atendimento ao usuário e a sobrevivência da instituição 
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hospitalar neste cenário de demandas qualitativas no atendimento aos usuários do SUS. 

A Educação Permanente em saúde para profissionais de saúde vem evoluindo ao longo do 

tempo, se modificando e acrescida de informações de várias fontes: técnicas, científicas e 

mesmo políticas. tem diversos sinônimos e que, em alguns casos, geram concepções 

diferentes tais como educação em serviço, educação continuada e educação permanente. 

A necessidade de se organizar processos educativos para os profissionais de saúde sempre 

esteve presente no contexto dos serviços de saúde pública, dada a necessidade de se 

adequar esses profissionais para atuarem nos serviços de saúde, em virtude das 

especificidades destes serviços. 

Com a regulamentação do SUS, através da Lei 8080/90, tornou-se premente a organização 

de processos educativos para se implantar e implementar o SUS, com vistas ao modelo 

assistencial preconizado  

O desenvolvimento de processos educativos para os profissionais que atuam nos serviços 

de saúde constituiu-se numa estratégia para a implementação do SUS e para orientar a 

melhoria da qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS. 

Os serviços de atenção à saúde desenvolvem processos educativos para aprimorar o trabalho 

assistencial à saúde através da preparação dos seus agentes, no sentido de dar respostas 

às necessidades específicas de formação, manutenção, recuperação e reabilitação de saúde. 

A educação em serviço foi o primeiro conceito a ser operacionalizado, conforme sugere o 

histórico das Conferências Nacionais de Saúde,  como forma de ajustamento dos profissionais 

às necessidades de saúde nos serviços públicos, principalmente nas décadas de 60 e 70. Nesse 

período ainda existiam os currículos predominantemente voltados para o modelo 

biomédico. A educação em serviço é um conjunto de práticas educacionais planejadas com a 

finalidade de ajudar o colaborador a atuar mais efetiva e eficazmente, para atingir 

diretamente os objetivos da instituição. É considerada como a capacitação da pessoa 

para um trabalho específico, portanto, como um tipo de educação cujo desenvolvimento 

processa-se no ambiente de trabalho e voltada para uma instituição em particular. 

Esse tipo de educação em serviço ainda é muito utilizada na capacitação dos profissionais 

de saúde, porque tem como finalidade principal os interesses da instituição, deixando em 
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segundo plano o interesse dos profissionais. Dessa forma, são mais usados os treinamentos, 

pois estão mais centrados nas técnicas (habilidades), do que nos conhecimentos teóricos a 

serem adquiridos. A educação em serviço objetiva o desenvolvimento profissional, provendo 

os serviços de profissionais mais capacitados para o trabalho. 

Por sua vez, a educação continuada surgiu como uma das estratégias para a capacitação de 

grupos de profissionais de saúde já inseridos nos serviços. É entendida como conjunto de 

práticas educacionais planejadas no sentido d e  promover oportunidades de 

desenvolvimento do colaborador, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetivamente e 

eficazmente na sua vida institucional. 

Educação continuada é um processo de contínuo desenvolvimento, que acontece durante 

toda a vida do indivíduo que tem disposição para a aquisição de conhecimentos para que 

ele se desenvolva pessoal e profissionalmente, possibilitando um ajuste constante às 

mudanças do mundo globalizado. Os serviços de educação continuada nas instituições de 

saúde devem orientar o direcionamento das atividades educativas, sendo voltados para 

a realidade institucional e necessidades do pessoal, proporcionando o desenvolvimento 

profissional e influenciando na qualidade da assistência da saúde. 

A utilização da educação continuada como ferramenta no processo educativo dinâmico e 

contínuo, seja no modo individual ou coletivo, busca a qualificação, exercício da cidadania e 

capacitação dos profissionais da saúde a fim de prestar uma melhor assistência ao paciente. 

Através da participação na implementação de atividades que requeiram mudanças nas 

rotinas, os profissionais são estimulados à aquisição de novos conhecimentos, por meio da 

educação continuada, como estratégia de aprimoramento constante. 

A educação continuada é vista como um benefício destinado ao próprio indivíduo que 

participa do processo educativo e esse benefício retorna para a instituição na qual trabalha. 

Esse retorno repercute na instituição sob a forma de satisfação, motivação, conhecimento, 

maior produtividade e otimização dos serviços. Portanto, diante desses conceitos, a 

educação continuada torna-se uma abordagem para complementar a formação dos 

profissionais, auxiliando- os a aproximarem-se da realidade social e oferecendo subsídios 

para que possam entender e atender as necessidades de saúde da população e contribuir 

para a organização dos serviços com as mudanças necessárias ao atendimento das 
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demandas. 

A educação é um dos caminhos para a efetivação dessas mudanças. Nessa perspectiva, o 

Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de articular a educação com o mundo do trabalho 

de forma descentralizada, ascendente e transdisciplinar, instituiu, através da Portaria nº 

198/MS, de 13/02/2004, a Política Nacional de Educação Permanente para o SUS. Essa 

proposta de educação investe na promoção de mudanças nos processos formativos, nas 

práticas pedagógicas de saúde e gerenciais, propiciando uma integração entre os diversos 

segmentos dos serviços de saúde. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) deve contribuir para a transformação do processo 

de trabalho, visando à melhoria da qualidade dos serviços, a equidade no cuidado e o acesso 

ao serviço de saúde, uma abordagem que destaca a força das relações no trabalho em saúde, 

a partir da interação, implicação e compromisso com a produção de si e do mundo. 

Como se deseja alcançar uma atuação criadora e transformadora dos profissionais nos 

serviços de saúde é necessário que se busque a educação permanente dos seus 

profissionais, porque o seu processo é compartilhado coletivamente entre trabalhadores 

de saúde e usuários do sistema para a busca de soluções dos problemas reais. 

É fundamental, atualmente, que qualquer instituição de saúde tenha um projeto de educação 

permanente para os seus colaboradores. É necessário lembrar que esses projetos não 

sobrevivem sem articulação com as instituições formadoras de recursos humanos. 

Existe a necessidade de se promover a verdadeira integração ensino – serviço, pois se 

reconhece que uma das formas de se aprender é aprender fazendo. Portanto, é um caminho 

de mão dupla. As escolas articuladas com os serviços podem formar um profissional 

adequado e capacitado para atuar de acordo com a política de saúde vigente no país, e o 

serviço se capacita com  a presença das escolas no serviço. 

Assim, a educação permanente deve ter como objetivo aproximar os profissionais de 

saúde à realidade e às necessidades coletivas de saúde. 

As organizações precisam de profissionais capacitados para o alcance de suas metas e objetivo 

e,  não somente de uma seleção de RH adequada, mas também de um trabalho contínuo com 

os colaboradores, integrando-os na própria função e no contexto institucional da organização. 
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Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem 

como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial 

e do controle social em saúde e tenham como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da atuação 

e da gestão setorial em saúde. Neste caso, a atualização técnica e científica é apenas um 

dos aspectos da transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o 

desenvolvimento englobam aspectos de produção, de subjetividade e de habilidades 

técnicas. 

Há diversas maneiras de conceituar educação continuada, educação permanente e em 

serviço, mas todas têm propósitos definidos que culminam, com o de atendimento das metas 

da instituição, desenvolvimento profissional e pessoal, acréscimo de conhecimentos, 

aprimoramento de habilidades e promoção de mudanças de atitudes. 

Dessa forma o processo de educação se faz necessário para atualizar conhecimentos e 

estimular mudanças positivas. Compõem-se por diferentes ações como, cursos, congressos, 

seminários, orientações, técnicas e estudos individuais. 

Os colaboradores recém admitidos devem receber informações quanto à filosofia, a política 

e a estrutura do hospital, os direitos e deveres e a planta física. Os mesmos devem ser 

ministrados na fase de adaptação do colaborador, quando ele identifica as rotinas, as normas 

e os procedimentos de determinada instituição facilitando assim a sua integração. 

O objetivo é desenvolver um programa de educação para as equipes de Saúde do hospital 

tendo como objetivos: disseminar e promover a adoção de práticas inovadoras entre as 

equipes de saúde, capacitar os membros das equipes de Saúde para lidar com problemas 

sociais e psicológicos dos pacientes, qualificar os profissionais do hospital, fomentar a 

utilização de ações que busquem a humanização do atendimento em saúde fortalecendo 

as relações entre os trabalhadores de saúde e destes com o doente e seus acompanhantes, 

desenvolver metodologias eficientes de aprendizagem, disseminar e estimular o 

conhecimento como uma vantagem competitiva da organização, avaliar os benefícios da 

educação continuada para os colaboradores, estimular o interesse dos colaboradores em 

participar dos programas oferecidos pela organização e identificar e avaliar as mudanças, 

nos colaboradores, após a implantação do programa. 
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A utilização de indicadores tem a finalidade de monitorar a eficiência e eficácia dos programas 

de capacitação, e é importante para indicar os ajustes de rota etc. 

Exemplo: 

Nº de profissionais/categoria capacitados; 

__________________________________________________ 

Nº de profissionais que utilizam os protocolos assistenciais; 

As práticas em saúde serão o eixo integrador do processo educativo. Serão desenvolvidas 

as seguintes atividades: reuniões de equipe, sessões técnico- científicas, organização de 

conselhos ou comissões técnicas (com representantes das diversas categorias de trabalhadores 

de saúde do hospital) e outras ações concretas no ambiente de trabalho (levantamento, 

pesquisas em cooperação etc.) representam iniciativas para instrumentalizar o trabalho 

como eixo educativo, privilegiando o enfrentamento e a solução de problemas. 

  

Estas ações deverão ser complementadas com outras modalidades de trabalho educativo, 

orientação de estudos, autoinstruções, modelos de educação à distância (uma vertente com 

enorme potencial de ampliar e acelerar a educação em todos os níveis) etc. 

Utilizar instrumento adequado para realizar pesquisa visando calcular o percentual de 

resolubilidade em cada nível de atenção; 

Análise do quantitativo de profissionais capacitados, através de relatórios dos cursos, das 

listas de frequência ou banco de dados. 

Deverá ser criado um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE anente que trabalhará 

articulado com o RH e demais coordenações do hospital, cabendo a este núcleo o 

planejamento e a implantação de programas de treinamentos e desenvolvimento de pessoal, 

estimulando os colaboradores ao constante aprendizado e crescimento profissional. 

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE deverá estimular o desenvolvimento de novas 

habilidades mantendo a motivação trazida pelos parceiros internos e externos. Colabora, 

planeja e executa treinamentos, oficinas e palestras. O desafio da qualidade total em 

discussões contemporâneas tem levado as organizações a se adaptarem a este novo 

contexto produtivo, por diferentes caminhos, utilizando para isto metodologias que 

direcionem para a utilização dos recursos materiais e humanos, objetivando uma adequação 
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plena do serviço prestado pelos colaboradores. 

Metodologia a ser aplicada:  

  P ro jet os  de  in t erv eçã o;  

  P ro jet os  de  e x ten são  

 Dinâmicas de grupo; 

 Apresentação de vídeos com discussão; 

  Realização de cenários clínicos em ambiente realístico;  

 Utilização dos Simuladores Reais de Paciente e pacientes atores; 

 Aulas Teóricas expositivas e dialogadas. 

A sistemática de qualificação profissional para a gestão e operacionalização , também 

estão previstos na “POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE” 

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CADA SERVIÇO PROPOSTO 

 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM PESQUISA PERIÓDICA DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL E DEFINIÇÃO DE USO DAS INFORMAÇÕES. 

Estratégia Para A Gestão De Pessoal 

ATIVIDADES Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

IMPLANTAÇÃO 
DE    ATÈ    
30%  

 

X 

x 

X           

IMPLANTAÇÃO 
DE    ATÉ    
50%  

  

X 

  X X       

IMPLANTAÇÃO 
DE    ATÉ    
70%  

   

X 

    X X    

IMPLANTAÇÃO 
DE    ATÉ    
90%  

    

 

      X X 
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Acreditamos que é preciso garantir que todas as pessoas que fazem parte da empresa, 

independentemente do cargo que ocupem, sigam alguns valores, que pautem suas atitudes e 

comportamentos, para a realização de um trabalho de excelência e uma convivência 

harmoniosa entre todos.  

O capital humano tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações, pois elas entenderam 

que devem oferecer o suporte necessário para que essas pessoas desenvolvam novas 

aptidões e aperfeiçoem características que já possuem. 

As pessoas dentro das organizações que tiverem oportunidade de progressão, vão poder dar 

o melhor de si, originando resultados positivos para a empresa em questão. 

De uma forma geral, mudanças acontecem o tempo todo, nos negócios não é diferente. Diante 

disso, a área de Gestão de Pessoas tem como uma de suas principais funções aperfeiçoar 

constantemente, não só as suas ações, mas também os processos organizacionais internos, para 

que assim os colaboradores estejam sempre preparados para atender às demandas do mercado 

e, assim, garantir que a empresa alcance os resultados extraordinários que almeja. 

Dentro de uma empresa é preciso que haja sempre coesão entre as ações de todos os 

departamentos e equipes que a compõem. Este processo é essencial, pois é através dele, ou 

seja, desta integração, que torna-se possível preparar os profissionais, bem como a organização 

como um todo, para trabalhar com excelência e, assim, atingir as metas e objetivos propostos. 

Uma boa gestão dos elementos de uma organização causa um crescimento contínuo, onde 

todos contribuem para um ambiente de eficiência e eficácia. 

De outro lado, a gestão de pessoas no setor público possui algumas particularidades. Ao 

contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos que 

apresentem características vantajosas para a organização, no setor público, a lei exige 

que as contratações sejam feitas mediante concursos públicos. 

É por esse motivo que no âmbito do setor público ações de desenvolvimento profissional 

são cruciais, pois os elementos podem aprender a progredir na carreira, e não aprendem 

só a cumprir as suas funções atuais de forma mais eficaz. 

A área de gestão de pessoas tem a responsabilidade de exercer práticas de gerenciamento, 

planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um ambiente profissional e 

positivo na organização. 
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Por se tratar de uma unidade onde haverá empregados com vínculo público e celetistas, a 

gestão das pessoas se baseará na valorização da pessoa, posto que a valorização e ascensão 

profissional estarão vinculadas ao quadro de carreira, no caso do colaborador estatutário. 

A Qualidade Da Gestão 

A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da Governança 

com a instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a Gestão Estadual 

e com o controle social. 

Compreende: 

 Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de Saúde; 

 Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças em direção 

às Redes de Atenção à Saúde; 

 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos; 

 Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos. 

Outro aspecto relevante  é a confiança dos trabalhadores q u e  se evidenciará pela possibilidade 

de realizar a prestação do serviço dentro de um ambiente satisfatório, com o amparo de 

insumos e equipamentos suficientes para a realidade local para a realização da atividade 

profissional, sem riscos para as partes, bem como com a segurança institucional de validação 

das ações. 

A construção de um bom clima organizacional perpassa tanto as condições físicas e 

operativas, quanto as condições psicologias do ambiente de trabalho. 

O apoio da sociedade se conquista a partir de um relacionamento franco, o que implica na 

qualidade da prestação do serviço. 

Esta ação se dará por meio da identificação das necessidades locais e pelo desenvolvimento 

de ações e campanhas voltadas para o interesse social, demonstrando que o hospital integra 

a cidade de Pirenópolis, contribuindo efetivamente no encaminhamento da solução de seus 

problemas. 

das estratégias para mudança de clima organizacional rever 

Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados 

minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes 

Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários 
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do SUS. 

Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de cultura 

organizacional, tais como: 

 tratar os empregados como ativos valiosos; 

  fornecer oportunidades para o crescimento e desenvolvimento, e  

 clarificar papéis e responsabilidades; 

 Construção, disseminação e sustentação da cultura organizacional; 

 Buscar formas de aperfeiçoar todos os processos internos constantemente; 

 Elaborar planos de desenvolvimento dos colaboradores; 

 Incentivar a obtenção de conhecimento; 

 Fortalecer a integração entre as áreas; 

 Resolução de conflitos; 

 Comunicação assertiva com os colaboradores; 

 Recrutamento e seleção; 

 Implantar e obdecer a politica de recursos humanos dO INSTITUTO CEM .. 

Acreditamos que a importância desse tema na unidade hospitalar se dê pela caracteristica de 

que cada profissional da empresa tem personalidades, ambições e passados diferentes, por isso, 

a equipe de gestão de pessoas deve estar preparada para um papel além de um simples 

mediador.  

A área deve exercer: 

 Resolução de conflitos; 

 Cuidar dos interesses dos funcionários; 

 Estar atento a quaisquer fatores que ameacem o desenvolvimento de tarefas; 

 Garantir de que todos esteja felizes e motivados dentro da organização, resultando no 

crescimento contínuo da mesma. 

PROPOSTA PARA ESTABELECIMENTO DE NORMAS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL, CONTRATO DE 

TRABALHO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SUGESTÃO DE CONDUTAS PARA 

COMBATERABSENTEÍSMO E ESTIMULAR PRODUÇÃO. 

Regulamento Dos Procedimentos Para Recrutamento, Seleção E Contratação De Pessoal 

Art. 1º Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os procedimentos que serão adotados 
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pelO INSTITUTO CEM , pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade econômica, inscrito no 

CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, qualificado como Organização Social no âmbito do Estado 

de Goiás pelo DECRETO Nº 9.184, DE 12 DE MARÇO DE 2018, em cumprimento ao art. 17, da Lei 

nº 15.503/05, torna público o presente Regulamento para o recrutamento, a seleção e a 

contratação de pessoal, bem como caracterizar e definir os procedimentos padrão, 

identificando e conceituando os recursos a serem utilizados. 

§1º As normas estabelecidas nesse Regulamento será aplicados exclusivamente no âmbito das 

relações estabelecidas nos Contratos de Gestão celebrados com Estado de Goiás, e serão regidas 

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

§2º Os procedimentos especificados por esse Regulamento serão regidos pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade boa-fé, isonomia, julgamento objetivo, 

eficiência e probidade e, bem ainda, pela adequação aos objetivos dO INSTITUTO CEM . 

§3º É vedada, nos termos da Lei Federal nº 9.029/95, a adoção de qualquer prática 

discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por 

motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste 

caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal. 

§4º Os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal serão realizados pela área de 

Recursos Humanos dO INSTITUTO CEM , por meio de técnicas e pessoal capacitado, facultada a 

realização por terceiro interposto, total ou parcialmente, obedecidos em quaisquer casos os 

procedimentos estabelecidos nesse Regulamento. 

Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se: 

I. Recrutamento: toda atividade desenvolvida com o intuito de atrair candidatos 

interessados ao preenchimento de cargo, a partir de uma vaga com perfil e necessidade 

previamente definidos. 

II. Recrutamento externo: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. 

  

III. Recrutamento misto: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 

internos e externos, potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 
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organização. 

IV. Cargo: composição de todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado 

que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do 

organograma da empresa. 

V. Função: conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas. 

VI. Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo candidato no 

formulário de cadastro do currículo e os requisitos publicados da vaga. 

VII. Seleção: toda atividade desenvolvida para a escolha, dentre os candidatos triados, do 

profissional que melhor atende aos requisitos da vaga de trabalho oferecida. 

VIII. Pessoal: todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos objetivos da 

Instituição, com vínculo empregatício direto, não terceirizado. 

IX. Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou entre unidades, no mesmo 

cargo. 

X. Promoção: alteração de cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já 

empregado da Instituição, que, tendo participado de processo seletivo, for selecionado para 

novo cargo ou função. 

Art. 3º A Gerência Corporativa de Recursos Humanos será a responsável em orientar os 

procedimentos para o recrutamento e seleção de pessoal das Unidades. 

Parágrafo único: A abertura do processo de recrutamento e seleção se dará mediante 

autorização expressa do Diretor Administrativo. 

Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de recrutamento e seleção, podendo ser 

externa ou mista. 

Art. 5º O comunicado do recrutamento dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do 

Estado de Goiás, contendo o “cargo” com indicação do sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM para 

consulta do edital com as informações adicionais acerca da vaga, com um prazo mínimo de três 

dias de antecedência. 

Art. 6º O sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM informará obrigatoriamente o cargo, o número de 

vagas, a carga horária, salário, benefícios, perfil básico exigido para o cargo ou função, etapas 

do processo, conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, o endereço e prazo para o 
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cadastro dos currículos. 

  

Parágrafo único: Outros meios de comunicação, além do Diário Oficial do Estado de Goiás, 

poderão ser utilizados sempre que a administração julgar conveniente. 

Art. 7º A inscrição dos candidatos, na fase de recrutamento dar-se-á através do cadastro 

eletrônico do currículo, através do sítio www.institutocem.org.br. 

Art. 8º A seleção dos candidatos se dará obedecendo aos critérios tecnicamente admitidos, por 

meio de prova escrita e análise curricular, podendo ser conjugada a outros instrumentos como, 

avaliação psicológica, entrevista técnica, comprovação de experiência e/ou habilitação técnica 

operacional, testes psicológicos, provas situacionais entre outros legalmente admitidos, desde 

que previamente previstos e divulgados no edital. 

Art. 9º A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, é a fase da seleção que consiste 

em aferir o candidato nas matérias de conhecimento geral e/ou vinculadas à área de trabalho 

em que desenvolverá o seu exercício funcional. 

Parágrafo único: A prova escrita será aplicada em dia, horário e local previamente informados 

no sítio dO INSTITUTO CEM . 

Art. 10 A análise curricular, de caráter classificatório, é a fase da seleção que consiste na 

verificação da habilitação e/ou qualificação profissional e da experiência para o cargo 

pretendido 

Parágrafo único: A data, horário e local para entrega do currículo e dos respectivos documentos 

comprobatórios serão previamente informados no sítio dO INSTITUTO CEM . 

Art. 11 O peso para os fins de pontuação e classificação da prova escrita e da análise curricular, 

será expresso no respectivo edital. 

Art. 12 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é a fase da seleção que consiste da 

entrevista psicológica e/ou aplicação de testes comportamentais. 

§1º Esta etapa será conduzida, obrigatoriamente, pela área responsável pela seleção, através 

de seu quadro de psicólogos, ou a critério da administração, através de empresa de consultoria 

ou profissionais da área de psicologia contratados especificamente para este fim. 

§2º Após aferição dos testes aplicados e/ou entrevista psicológica, o psicólogo avaliador 
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recomendará ou não recomendará o candidato para ocupar o cargo pretendido. 

§3º A data, horário e local para a realização da avaliação psicológica serão previamente 

informados no sítio dO INSTITUTO CEM . 

  

Art. 13 A entrevista técnica, de caráter eliminatório, é a fase da seleção que tem por objetivo 

verificar as informações contidas no currículo, as habilidades do candidato, seu domínio na área 

pretendida, sua disponibilidade para atuar em conformidade com as exigências do cargo e 

determinações legais, bem como sua disponibilidade para início das atividades e condições de 

submeter- se aos horários estabelecidos. 

Art. 14 O remanejamento de empregados é critério de preenchimento de cargos e se dará 

sempre mediante observação e avaliação de desempenho, autorizado pelos Diretores das 

Unidades, com a expressa concordância do empregado remanejado. 

Parágrafo único: O remanejamento só poderá ser autorizado com a condição de não acarretar 

prejuízos e/ou transtornos a área de origem, nem ao empregado remanejado, ressalvado o 

disposto na CLT e legislação esparsa. 

Art. 15 O preenchimento de função, de chefia e assessoria, previsto no organograma, por se 

tratar de atividades de liderança e gestão, será de livre escolha do Diretor das Unidades ou do 

Diretor Administrativo da Filial, observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia para 

o desempenho da função, ouvido o Recursos Humanos, e autorizado pelo Diretor Presidente. 

Art. 16 Os Diretores de Unidades são de livre escolha do Conselho de Administração, observados 

os critérios da qualificação técnica e da fidúcia, ouvido o Diretor Presidente dO INSTITUTO CEM 

. 

Art. 17 Para os casos dos artigos 15 e 16 fica vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, Presidentes de autarquias, fundações e 

empresas estatais, Senadores e Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado e Municípios, especificamente do Estado de Goiás, bem como dos Diretores e 

Conselheiros dO INSTITUTO CEM . 

Art. 18 O INSTITUTO INSTITUTO CEM manterá, para fins de divulgação das vagas e inscrição em 

seus processos seletivos, um sítio na internet - www.institutocem.org.br, onde os Candidatos 
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interessados poderão tomar conhecimento e se inscrever para os processos seletivos em aberto. 

§1º Os candidatos triados para os processos seletivos em aberto deverão comparecer em 

dia/horário publicados no sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM para participação em cada uma 

das etapas do Processo Seletivo. 

§2º Após a publicação do comunicado de recrutamento de que trata o artigo 5º, o sítio do 

INSTITUTO INSTITUTO CEM na internet será o canal de comunicação com os candidatos para 

todas as etapas do processo seletivo, informações gerais, comunicação de data, horário e local 

da realização de cada etapa do processo seletivo e suas eventuais alterações, bem como da 

divulgação dos resultados e convocação para cada uma das etapas. 

§3º O INSTITUTO INSTITUTO CEM poderá, a seu critério, convocar os candidatos aprovados em 

processo seletivo, cujo resultado final tenha sido publicado a menos de 6 (seis) meses para o 

mesmo cargo. 

§4º A convocação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a ordem de classificação, sendo 

automaticamente desclassificado o candidato que, convocado, não comparecer no dia, horário 

e local determinados na convocação. 

Art. 19 Os candidatos classificados acima das vagas divulgadas constituirão cadastro de reserva 

com validade de 6 (seis) meses, em conformidade com o § 3º, do artigo 18, não se 

consubstanciando em garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito. 

Parágrafo único: A utilização do cadastro de reserva é uma faculdade dO INSTITUTO CEM , que, 

para tanto, avaliará as especificidades da vaga para a utilização do cadastro de reserva. 

Art. 20 O Processo de Seleção de Pessoal do INSTITUTO INSTITUTO CEM obedecerá às seguintes 

etapas: 

I. A Primeira Etapa, consistirá da publicação de comunicado no Diário Oficial do Estado de 

Goiás, que dará publicidade da abertura de processo seletivo para contratação de pessoal, 

constando o nome do cargo e o endereço eletrônico dO INSTITUTO CEM , onde o interessado 

obterá todas as informações da vaga no edital próprio 

II. A Segunda Etapa será a divulgação do edital no sítio dO INSTITUTO CEM , constando o 

cargo, número de vagas, carga horária, salário, benefícios, etapas do processo, conceitos/pesos 

atribuídos a cada uma das etapas, perfil básico, endereço e prazo para o cadastro dos currículos. 

a) Todas as vagas publicadas ficarão abertas para inscrição de candidatos pelo período de 
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quatro dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da administração, devidamente justificado. 

b) Os interessados deverão acessar o sítio do INSTITUTO INSTITUTO CEM e se inscrever 

para a vaga que pretende concorrer, sendo vedada a inscrição em dois ou mais processos, 

concomitantemente. 

III. A Terceira Etapa é a triagem curricular, que consiste na análise comparativa entre as 

informações registradas no currículo cadastrado pelo candidato no sítio do INSTITUTO 

INSTITUTO CEM e os requisitos publicados da vaga. 

  

a) A ausência de informações capazes de qualificar o candidato em face dos requisitos 

exigidos para o cargo ensejará na não convocação do candidato para as etapas subsequentes. 

b) A relação dos candidatos cujos currículos foram triados para a vaga será publicada no 

sítio dO INSTITUTO CEM . 

c) Todas as informações qualitativas e quantitativas inerentes aos requisitos exigidos para 

a vaga deverão ser comprovadas pelo candidato, por meio de documentos hábeis, que deverão 

ser encaminhados no dia, horário e local que será publicado no sítio dO INSTITUTO CEM . 

IV. A Quarta Etapa será classificatória constituirá de prova escrita e/ou análise curricular. 

a) Para a seleção do candidato serão utilizados critérios objetivos de classificação, em uma 

ou duas fases, por meio de prova escrita e/ou análise curricular, observadas as características 

da vaga, previamente divulgados no edital. 

b) No caso da classificação se dar em duas fases, pela aplicação de prova escrita e análise 

curricular, o edital deverá informar o peso de cada uma delas. 

c) Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela aplicação da prova 

escrita, o edital informará os critérios de pontuação e de ponto de corte. 

d) Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela análise curricular, o 

edital informará quais as condições de pontuação por titulação e experiência e quando aplicável, 

o peso. 

e) A prova escrita, de caráter objetivo, conterá questões objetivas com conteúdo de 

conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos, conforme requeira o perfil da vaga, 

previamente divulgado no edital. 
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f) O edital definirá os critérios de desempate. 

V. A Quinta Etapa terá finalidade classificatória e/ou eliminatória e consistirá de uma ou 

algumas das avaliações psicológicas, previamente informadas no edital. 

a) Testes Psicológicos, por meio de testes psicométricos e/ou testes de personalidade. 

b) Técnicas Vivenciais, por meio de um ou algum dos métodos de dinâmica de grupo, 

psicodrama e entrevista comportamental. 

  

Art. 21 A contratação do candidato selecionado se efetivará mediante: 

I. conveniência administrativa e operacional. 

II. disponibilidade financeira. 

III. entrega da documentação completa, conforme requisitos descritos no instrumento de 

divulgação da vaga. 

IV. apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, declarando apto o candidato a 

exercer as funções que dele serão exigidas. 

V. demais dispositivos estatutários e previsão legal. 

Art. 22 A administração do INSTITUTO INSTITUTO CEM deverá disponibilizar os meios 

necessários para a realização do recrutamento e seleção. 

Parágrafo único: Todos os documentos relacionados ao recrutamento e seleção deverão ser 

processualizados e/ou digitalizados e arquivados no Recursos Humanos da Unidade, por um 

período de dez anos, facultado o acesso às informações aos interessados, resguardada a 

imposição de sigilo profissional. 

Art. 23 A eficácia dos termos deste regulamento se submete ao controle estatal e social, por 

meio de sua aprovação pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás e pelo Conselho de 

Administração dO INSTITUTO CEM , em conformidade com o disposto no parágrafo único, do 

art. 17 e inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. 

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 25 Este Regulamento terá vigência após sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. 

Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019. 



 

 

   1154 

______________________________________ 

Thadeu de Morais Grembecki 

Presidente do Conselho de Administração 

Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, pop ok rever old mat 

Contrato de Trabalho nok Ale 

Avaliação de Desempenho  ok pop 

Sugestão de Condutas para combaterabsenteísmo e estimular produção.+_ok 

Modelo De Contrato De Trabalho  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa INSTITUTO 

INSTITUTO CEM com sede na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, inscrita no  

CNPJ sob N” 12.053.184/0001-37, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) xxxxxxx, 

domiciliado na Rua xxxx, , QD xxxxx, cidade de TRINDADE-GO, portador do CTPS N”: xxxx  serie 

xxxx , doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho 

para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo 

e demais disposições legais vigentes; 

1”. O EMPREGADO trabalhar para a EMPREGADORA na função de XXXXXXXXXXXXXXXXX e mais 

as funções  que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as 

necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições  

_____________________________________________________________ 

EMPREGADORA

 _____________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

_____________________________________________________________ 

Responsável Legal (quando menor) 

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

1“ TESTEMUNHA 2“ TESTEMUNHA 

2”. O local de trabalho situa-se na RUA 3 , 200, JARDIM PRIMAVEIRA, TRINDADE - GO, podendo 
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a EMPREGADORA, a qualquer tempo, transferir o EMPREGADO a titulo temporário ou definitivo, 

tanto no âmbito da unidade para o qual  foi admitido, como para outras, em qualquer localidade 

deste estado ou de outro dentro do pais. 

3”. O horário de trabalho do EMPREGADO será o seguinte: Inicio do Expediente: 07:00  da para 

Intervalo:   :  Entrada Intervalo:   :   e Final do Expediente: 17:00. 

4”. O EMPREGADO receberá a remuneração de: R$ XXX (XXXXXXXXXXX) por mês. 

5”. O prazo deste contrato Ø de 45 (quarenta e cinco ) dias, com inicio em: XXX/2019 e término 

em: XXX/2019. 

6”. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do 

EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele. 

7”. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança 

a fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais 

disposições inerentes  segurança a e medicina do trabalho. 

8”. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, continuarão em 

vigor as cláusulas constantes deste contrato. 

9”.Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presente das 

testemunhas abaixo. 

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERINCIA 

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em XXXXX , fica prorrogado até XXXXX. 

____________________, ___ de ______________ de ______________ 

_____________________________________________________________ 

EMPREGADORA 

_____________________________________________________________ 

1”TESTEMUNHA 

_____________________________________________________________  

2” TESTEMUNHA 

Proposta para Identificar e controlar o absenteísmo (rever) 
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Identificar e controlar o absenteísmo nas empresas é o grande desafio dos gestores de pessoas 

nos dias atuais.  

Assim, o Insituto CEM, se dedicam cada vez mais para manter a motivação das suas equipes. E 

tal investimento de tempo é justificado pelo impacto que a motivação tem nos resultados da 

organização, seja em produtividade, turnover, clima organizacional ou controle do absenteísmo. 

Aliás, este último indicador, em especial, precisa ter muita atenção das empresas, pois sua causa 

pode se dar diante de diversos fatores. Assim, a organização que não conseguir entender as 

causas certamente terá os demais indicadores afetados. 

1. Proposta para Manter um bom clima organizacional 

De fato, se a sua empresa não oferece um clima saudável para seus colaboradores, manter a 

produtividade, reter talentos e diminuir o absenteísmo se torna praticamente impossível. 

Funcionários que não se sentem bem onde trabalham e que têm dificuldades de relacionamento 

por causa de uma má gestão de pessoas não conseguem se doar como deveriam, e acabam 

faltando com frequência para evitar os conflitos. 

Logo, para oferecer um ambiente favorável ao crescimento e que motive a equipe a alcançar 

bons resultados, é importante realizar pesquisas de clima regularmente. Elas permitem a 

identificação das oportunidades na visão dos colaboradores e a elaboração de planos de ação 

para resolver os problemas. 

2. Proposta de Garantir que a comunicação seja eficiente 

Uma comunicação ineficiente pode causa problemas de relacionamento entre toda a equipe. 

Afinal, junto com a falta de informações, surgem ruídos (fofocas, especulações, informações 

incompletas). 

E, quando esses ruídos aparecerem, a equipe se sente desmotivada e evita estar presente na 

empresa por meio de faltas, atrasos ou até mesmo desligamentos. 

No ambiente organizacional, a comunicação engloba o diálogo presencial entre colegas e 

também demais veículos: e-mail, reunião, telefone, tv corporativa etc. Assim, para ter 

uma comunicação eficiente, é necessário entender o perfil dos colaboradores e descobrir qual 

ferramenta é a mais adequada para a equipe. 
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3. Proposta de Oferecer um plano de carreira para combater o absenteísmo nas empresas 

Para os funcionários que buscam o desenvolvimento da carreira e o sucesso profissional, o plano 

de carreiraoferecido pela empresa possui muito valor. 

Se uma pessoa entende que a organização não é a adequada para atingir esse objetivo ou que 

não possui um programa de desenvolvimento concreto, com certeza ela optará pelo 

desligamento dessa empresa. Porém, esse desligamento dificilmente acontece de uma hora 

para outra. 

Alguns sinais, como atrasos, queda de produtividade, faltas, desmotivação, mau relacionamento 

com os colegas e insubordinação são comuns em situações como essa. 

Então, o plano de carreira deve ser feito pelos gestores com a finalidade de buscar um equilíbrio 

entre interesse do profissional e da empresa. 

A partir do momento em que as expectativas do funcionário são mapeadas, o gerente consegue 

estabelecer metas e criar um plano de desenvolvimento compatível com o objetivo do 

profissional e da organização. 

4. Proposta de Invistir em feedbacks constantes 

Assim como oferecer um plano de carreira ajuda na retenção de colaboradores e na redução 

do índice de absenteísmo nas empresas, os feedbacks também auxiliam na gestão de pessoas. 

E, para ser possível mensurar o desenvolvimento individual e corrigir os pontos negativos, o 

retorno sobre o desempenho de um profissional deve ser realizado constantemente. 

Essa prática gera valor para a empresa na visão do funcionário, pois demonstra 

comprometimento com os resultados, empenho no desenvolvimento da equipe e 

reconhecimento pelas metas alcançadas. 

Além disso, o acompanhamento feito de perto pelos gestores reduz consideravelmente 

o absenteísmo, e reforça a importância do comprometimento de todos para o crescimento da 

organização. 

5. Proposta de Estabelecer políticas de reconhecimento 
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A falta de reconhecimento é outro dos principais fatores que levam um profissional a ficar 

desmotivado, produzir menos e com menor qualidade e faltar no serviço. 

Afinal, a maior parte das pessoas sente a necessidade de ser reconhecida quando conquista algo. 

Quando esse retorno não vem, é comum encontrar reações negativas. E, no âmbito 

organizacional, o absenteísmo pode ser apontado como uma dessas reações. 

Portanto, visando a motivação da equipe, é importante que sejam desenvolvidas políticas de 

reconhecimento voltadas para as necessidades e a percepção de valores dos funcionários. Ou 

seja, cada organização encontrará uma maneira diferente de elaborar essa política. 

As mais comuns são: 

 Bonificação sobre meta batida 

 Day off 

 Viagens 

 Promoções 

6. Proposta de Promover a qualidade de vida 

Sabemos que muitos gestores entendem o investimento na qualidade de vida dos funcionários 

como só mais um gasto. Contudo, ele vai muito além do que isso. 

Tanto no ambiente de trabalho quanto na parte pessoal, a qualidade de vida de um profissional 

permite uma vida mais saudável, com menos doenças, menos estresse e mais disposição para 

suas atividades. 

Dessa forma, promover palestras voltadas para o bem-estar, incentivar a prática de esportes, a 

alimentação saudável e demais atitudes são formas de melhorar a saúde dos funcionários. E, 

consequentemente, diminuir o número de atestados médicos. 

Nesse sentido, uma boa dica para alinhar a promoção da qualidade de vida com as políticas de 

incentivo é oferecer um benefício de atividade física e criar gincanas voltadas para incentivar o 

cuidado com a saúde, por exemplo. 

7. Proposta de Realizar treinamentos e analise a ergonomia 

O acidente ocupacional também é uma causa recorrente dos altos índices de absenteísmo nas 
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empresas. 

Para resolver esta situação, o ideal é a realização de treinamentos constantes, seja por conta de 

novos procedimentos ou por reciclagem, para garantir que a equipe esteja alinhada com os 

padrões de segurança. 

Outra causa comum são as doenças causadas por esforço repetitivo, que podem também ser 

evitadas por meio de estudo ergonômico bem feito. 

8. Proposta de Criar metas individuais 

A Proposta de de criação de metas, onde ao se definir individualmente os objetivos de cada 

colaborador, cria-se uma responsabilidade em toda a equipe. 

Primeiro, porque o colaborador vai entender o quanto sua ausência poderá interferir nos 

resultados do grupo e da empresa. Segundo, porque o profissional terá objetivos para cumprir 

se quiser manter-se no emprego. 
PROTOCOLO DE RECURSOS HUMANOS 

Preenchimento formulário de requisição movimentação de pessoal 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

 Descrever Processo para preenchimento do formulário de Requisição/Movimentação de 

Pessoal. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 
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Todos os setores do Hospital de Urgências de 

Goiânia 

Coordenadores, Gerentes e 

Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

  Formulário de movimentação de pessoal; 

6. DEFINIÇÕES 

 Fluxograma no anexo. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

.7.1. NO CAMPO ´´REQUISIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS´´ 

Nos casos de Movimentação/Requisição de Pessoal,  o Solicitante, munido do formulário, 

deverá preencher os campos conforme segue: 

``Setor``: colocar a área que requer a abertura da vaga; 

``Requisitante``:será a pessoa responsável pela solicitação de preenchimento da vaga, com 

assinatura e carimbo; 

``   ``Data da solicitação``: é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

 ``Cargo solicitado``: deverá ser preenchido o nome do cargo que será exercido pelo futuro 

colaborador; 

``Data sugerida para início`` deve indicar em quanto tempo o setor terá a necessidade do 

colaborador no posto de trabalho; 

``Motivo da Contratação por Substituição``: deverá indicar exatamente o porque da contratação 

deste novo colaborador, com as opções: ``Desligamento`` (Caso a abertura da vaga se dê por 

desligamento de outro colaborador);``Troca de setor`` (Quando a abertura da vaga aconteceu 

porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, irá ser remanejado para outro 

departamento dentro da unidade);``Estágio`` (Contratação com vínculo de estágio), 

``Transferência`` (Quando a abertura da vaga aconteceu porque o colaborador que ocupa a 

vaga, atualmente, irá ser transferido para outra unidade); ``Promoção`` (Quando a abertura da 
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vaga acontece porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, teve uma promoção) ou 

“Outros” quando o motivo não se encaixar em nenhuma das opções acima. O campo de 

``Substituição`` deverá ser preenchido nos casos de Desligamento, informando qual 

colaborador será/foi desligado e em “Desligado em” colocar a data de desligamento do 

colaborador. 

 ``Motivo da Contratação por AUMENTO DE QUADRO`` deve ser descrito o motivo pelo qual o 

solicitante está requerendo um aumento de pessoal no seu setor, justificando nas linhas 

disponibilizadas no formulário, na sequência e verso. 

``Salário``; ``Insalubridade`` e ``Jornada de trabalho`` solicitar auxílio ao Departamento Pessoal 

sobre salário bruto, insalubridade e carga horária, em seguida, proceder preenchimento; 

``Sexo``, ̀ `Idade`` e ̀ `Escolaridade`` informar de acordo com o pré-requisito da função desejada; 

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá dar continuidade ao preenchimento do 

formulário, conforme segue: 

``Solicitação atendida com`` preencher: 

``Data oficial de Admissão`` inserir data de início das atividades no setor solicitante do 

candidato/colaborador; 

``Contratação de`` ou ``Movimentação de`` sinalizar se vaga foi preenchida via contratação de 

candidato ou com movimentação de colaborador interno, após informar nome do candidato 

mediante contratação ou colaborador mediante movimentação; 

 ``Processo seletivo nº`` se contratação, preencher o campo com número do processo seletivo; 

``De` e ``Para` `, preencher campo “de” apontando setor de  origem do colaborador e “para” 

setor de destino; 

7.2. NO CAMPO  ´´ALTERAÇÃO SALARIAL DE PESSOAL´´ 

Nos casos de alteração salarial de Pessoas o Solicitante, munido do formulário, deverá 

preencher os campos conforme segue: 

``Setor`` colocar a área que requer a alteração salarial; 
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``Requisitante`` será a pessoa responsável pela solicitação de alteração salarial; 

``Data da solicitação`` é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

``Nome``  colocar o nome do colaborador para qual será solicitado o reajuste; 

``A partir de`` preencher com a data desejada para reajuste; 

``Motivo`` sinalizar motivo para solicitação de alteração salarial: ``Promoção`` (colaborador foi 

promovido a uma outra função);  ``Troca de setor`` (Colaborador irá para um novo setor no qual 

receberá salário diferente);``Mudança de nível`` (Mudança de nível salarial dentro da tabela de 

cargos e salários); ``Aumento``(Quando solicitado aumento salarial). 

``Promovido para o cargo`` preencher nos casos de promoção com indicação do cargo desejado; 

``Salário atual``; ``Salário proposto``; ``Insalubridade atual`` e ``Insalubridade proposta`` 

solicitar auxílio ao Departamento Pessoal sobre valores do salário bruto e insalubridade, em 

seguida proceder preenchimento; 

7.3. NO CAMPO ´´DESLIGAMENTO DE PESSOAL´´ 

O solicitante do desligamento, munido do formulário, deverá preencher os campos conforme 

segue: 

``Setor`` colocar a área que requer o desligamento; 

``Requisitante`` será a pessoa responsável pela solicitação de desligamento; 

``Data da solicitação`` é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

´´Nome completo e Cargo ´´preencher os dados do colaborador; 

`` Iniciativa do empregado`` deve ser preenchido quando o motivo do desligamento se dê por 

pedido do colaborador; 

``Iniciativa do empregador`` deve ser preenchido quando o motivo de desligamento se dê por 

iniciativa da empresa; 

´´Justa causa´´ preenchido quando o desligamento se dê por justa causa; 
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´´Sem justa causa´´  preenchido quando o desligamento se dê sem justa causa; 

´´Escore de avaliação de desempenho´´ deve ser incluída a nota da última avaliação de 

desempenho; 

´´Data do desligamento´´ deve ser preenchida a data em que o desligamento ocorrerá; 

7.4. NO CAMPO ´´ENCAMINHAMENTO´´ 

O solicitante deverá recolher assinaturas dos responsáveis (Coordenação e Diretor da Área) e  

o Diretor de Área deverá colher a assinatura do Diretor Geral. Em seguida, o solicitante  deverá 

encaminhar ficha para o DDRH e realizar alinhamento sobre a necessidade da movimentação. 

DDRH encaminhará o formulário para o RH e RH deverá validar e recolher assinatura da 

Coordenação Regional. 

7.5. NO CAMPO ´´OBSERVAÇÕES GERAIS´´ 

O solicitante deverá detalhar o porquê e como se deu a tomada de decisão pelo setor nos casos 

de Desligamento, Abertura de vaga ou Alteração salarial. Nos casos de Requisição de Pessoal, 

também podem ser incluídos neste campo dados como especificações da vaga, perfil técnico e 

comportamental desejado, escala, etc. 

7.6. NO CAMPO ´´PARECER DO RECURSOS HUMANOS´´ 

Setor de Gestão de Pessoas irá emitir parecer de acordo com aquilo que foi alinhado com o 

solicitante e dirá qual a quantia estará liberada para a solicitação desejada, em seguida, em  

``Previsão de desembolso`` preencher o orçamento a ser liberado para atendimento à 

solicitação e ``Data`` preencher data do parecer do Departamento de Gestão de Pessoas. 

7.7. NO CAMPO ´´PARECER FINANCEIRO´´ 

Setor Financeiro deverá preencher ´´Sem dotação orçamentária´´ caso não exista possibilidade 

da liberação do orçamento indicado e ´´Dotação orçamentária prevista para´´ caso haja a 

possibilidade de liberação, indicando a data posteriormente. 

7.8. NO CAMPO ´´PARECER SUPERINTENDENTE´´ 
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O Superintende deverá preencher indicando seu parecer sobre a solicitação 

7.9. NO CAMPO ´´DESPACHO FINAL/FECHAMENTO RECURSOS HUMANOS ´´ 

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá finalizar o preenchimento do formulário, 

indicando os detalhes do fechamento do processo. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 

- Não aprovação por parte da diretoria do HUTRIN e/ou Coordenação do InstitutO INSTITUTO 

CEM da requisição/movimentação de pessoal. 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

- Arquivo de documentos no dossiê do colaborador. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   
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11. Anexos 
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Criar e aplicar critérios de avaliação, para escolha de profissional com perfil adequado para o 

local certo, dentro do hospital. 

2. REFERÊNCIA 

Gestão de Pessoas, I. Chiavenato, Ed. Campus, Rio de Janeiro – RJ, 11ª tiragem, 1999. Páginas 

77 a 130. 

Recursos Humanos – I. Chiavenato, Ed. Atlas, edição compacta – 3ª Ed. São Paulo – SP; 1995. 

Páginas 175 a 292. 

Código de Ética Profissional dos Psicólogos - Conselho Federal de Psicologia – 1996. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10. 12.1948 pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN. DDRH/DRH, Supervisores, Coordenadores, Gerentes e Direto-

res. 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Formulário para entrevista, kit completo de Teste AC, G36, Palográfico e Habilidades Sociais. 

5. DEFINIÇÕES 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL:  

PROCESSOS: 

  RECRUTAMENTO: É um processo organizacional que BUSCA  pessoas para participar de 
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um processo seletivo, tendo como finalidade atração de candidatos com requisitos adequados 

para possível ocupação do cargo. O recrutamento surge a partir de uma necessidade de pessoal, 

por acréscimo ou substituição. 

Tipos de Recrutamentos:  

 Recrutamento Interno: essa modalidade tem como objetivo aproveitar o potencial 

humano existente no hospital; motivar o desenvolvimento da carreira profissional e 

incentivar a fidelização dos colaboradores. Esse processo inicia-se com o preenchimento 

da RP de que a vaga será trabalhada internamente.  A divulgação da vaga se dá por edital 

interno (anexo) elaborado e divulgado pela DDRH/DRH. 

 Havendo candidatos inscritos: iniciar processo de Seleção Interna. 

 Não havendo candidatos inscritos: Acionar recrutamento externo. 

Recrutamento externo: essa modalidade têm como objetivo, recrutar candidatos no mercado 

para suprir as vagas existentes.  

. Requisitante:  RP: Requisição de Pessoal. 

. Edital: Documento que apresenta todos os requisitos necessários ao candidato, para participar 

do Processo Seletivo Simplificado, com divulgação no site do hospital. 

 Processo Seletivo: processo que avalia candidato, através do conhecimento técnico e de 

aptidão,  

. Aplicação de prova teórica:  é aplicado uma prova de conhecimento técnico, formulada 

corrigida pelo Coordenador solicitante.  

.  Aplicação de Testes Psicológicos: são aplicados teste de atenção concentrada, assimilação 

cognitiva, de personalidade e de habilidades sociais.  

. Entrevista Psicológica: instrumento utilizado para avaliar o histórico profissional, checagem de 

experiência profissional, comunicação escrita, verbal,  estabilidade profissional e relacional. 

. Laudo Psicológico: Instrumento que Sinaliza Habilidades: apresenta resultados, mensurados, 

de todos os testes, prova e entrevista individual, gerando um escores e informações 

relacionadas a assessoria de RH, relacionadas as descrições de cargo. O laudo é encaminhado  à 

chefia da área, para entrevista técnica. O candidato com melhor desempenho é encaminhado 

ao processo de admissão, com providências de lista de documentação e exame médico. 
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6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1. COMPETÊNCIA 

6.1.1. Compete ao Solicitante da vaga: emitir a Requisição/Movimentação de Pessoal (RP), à 

DDRH, conforme a necessidade do setor e dimensionamento do quadro de pessoal. Compete 

ainda, participar do processo seletivo, avaliando o perfil e as competências técnicas dos 

candidatos, após Assessoria da equipe de RH, responsável pelo Processo Seletivo  

6.1.2. Compete a Diretoria, juntamente com Administradora de RH, aprovar a RP de acordo com 

a origem da vaga, dimensionamento do quadro, exigência técnica e condição financeira. 

6.1.3. Compete ao Administrador de RH e Psicólogo Organizacional, recrutar e selecionar  os 

candidatos mais adequados para a organização, com base nos requisitos e no perfil exigido pelo 

cargo. Compete ainda, dar retorno aos candidatos, envolvidos no processo seletivo.  

6.1.4. Compete ao Executor Administrativo: convocar, abastecer banco de dados, registrar 

estatística e elaborar planilhas de. 

6.1.5. Compete ao Psicólogo Organizacional: aplicar instrumento de avaliação técnica e 

psicológica, registro e mensuração dos dados obtidos. Aplicação de testes, entrevista 

psicológica, dar retorno a candidatos avaliados,  assessorar, tecnicamente, chefias e 

profissionais, quanto aos instrumentos de avaliação.  

7. Tarefas Criticas/Especiais 

Feedback aos  candidatos. 

8. INDICADORES  

Absenteísmo, rotatividade de pessoal e  dimensionamento de pessoal. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

 Ficha de Inscrição; 

. Formulário para entrevista, declaração de recebimento de informações acerca do cargo. 

Informações acerca do  salário/benefícios; carga horária/escala e critérios de avaliação; 

Cadernos e folhas de respostas, de testes aprovados e validados para o Brasil. São eles: Teste de 

Atenção Concentrada; Teste de Assimilação Cognitiva e Teste de Habilidades  
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

  

Treinamento e Integração 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Apresentar aos novos contratados, a instituição e normas de conduta básicas da instituição. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 
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3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Novos Contratados do InstitutO INSTITUTO CEM e de Empresas Terceirizadas. Chefes 

DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Computador/Data Show/Microfone/Passador de slides. 

6. DEFINIÇÕES 

É um treinamento oferecido aos novos contratados do InstitutO INSTITUTO CEM e Empresas 

Terceirizadas para apresentar, em linhas gerais, a instituição que irá trabalhar, sob o ponto de 

vista da missão, visão, valores,  normas, riscos e benefícios.  

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Contratação: assinatura do contrato de trabalho; 

Após assinatura do contrato de trabalho, o novo colaborador participa do Treinamento de 

Integração; 

Palestras do treinamento: 

1.    Abertura com Diretor Geral; 

2.   Analista de Desenvolvimento e Treinamento: apresenta a Instituição, os serviços e 

organograma; 

3. Técnico de Segurança do Trabalho: apresenta o Hospital Regional de Trindade; 

4.  Coordenadora do DAP: apresenta informações sobre relações trabalhistas; 

5.  Representante do SESMT: apresentação os serviços prestados pelo Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

6.  Apresentação da Tecnologia da Informação: apresentação da política de  acesso serviço como 

programas utilizados, busca do serviço e suporte; 

7.  Assessora de Qualidade ONA: definição da qualidade, sua necessidade, expectativa, 

dimensões e princípios; 

8. Compliance: apresenta cumprimento de leis, regulamento e normas aplicadas às suas 

atividades; 

9. Serviço de Gerenciamento de Resíduos: administração do manejo de resíduos hospitalares; 
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10. Psicologia: apresenta os aspectos emocionais do paciente, acompanhante e profissionais. 

11. Gestão de Custos Hospitalares: importância, objetivos e metodologia; 

11. Segurança do Paciente: redução de riscos, danos desnecessários, associados à assistência 

em saúde, até o mínimo aceitável; 

12. CIHDOTT: apresenta o protocolo de doação de órgãos e tecidos para transplantes, dentro da 

instituição. 

13.    Serviço de Controle de Infecção Hospitalar: executa ações de prevenção e controle de 

infecção, relacionada a assistência a saúde.     

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES  

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Lista de presença e formulário de avaliação do treinamento 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   
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Validação  Diretor Geral   

Descrição e Cargos por Competências 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Descrever as funções detalhadas, as competências técnicas e comportamentais, necessárias a 

execução das funções. 

2. REFERÊNCIA 

De acordo com Classificação Brasileira de. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADEST 

Todos os setores da instituição. Chefes DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores 

dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulário de Descrição de Cargo. 

6. DEFINIÇÕES 

Desenho e especificações do cargo . 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

           - Identificação do cargo: espaço destinado ao nome do cargo que será descrito; 

- Lotação: espaço reservado ao nome do setor de lotação; 

- Data da Descrição: espaço destinado a data de preenchimento da descrição; 

- Unidade: nome da unidade, organização ao qual o cargo pertence; 

-  Descrição sumária da função: resumo das funções exercidas; 

- Descrição detalhada: neste campo será descrito todas as funções executadas; 
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- Descrições das competências técnicas: descrição de competências, relacionadas ao 

conhecimento profissional; 

- Requisitos de provimento: neste espaço será informado a educação formal e especialização; 

- Experiência funcional: requisito mínimo para exercer função; 

- Descrições das competências comportamentais: descrição de competências, relacionadas às 

atitudes e comportamentos; 

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica. 

8. INDICADORES  

Alinhamento dos cargos as funções. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO          

      Formulário de Descrição de Cargos.         

  

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   
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Avaliação de Desempenho 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Assessorar na organização e viabilização, logística, de cada evento, buscando a otimização e 

eficácia. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores do HUTRIN, que contratam profissionais. Supervisores, Coordenadores, 

Gerentes e Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

HUTRIN – Hospital de Urgências de Goiânia; 

DDRH – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

6.1. Conceitos: 

 É um processo de identificação, diagnóstico e análise do Comportamento de um profissional, 

dentro de um intervalo de tempo, considerando seu conhecimento teórico, técnico e sua relação 

com seus parceiros de trabalho;  

Política – Alinhar as ferramentas de Gestão de Pessoas, para diagnosticar e acompanhar o 

desenvolvimento profissional individual, a produtividade e a eficiência do trabalho; 
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Plano – Projeto Gestão de Pessoas.  

Norma - Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela direção do 

Hospital de Urgências de Goiânia que formaliza, para uso comum e repetitivo, um conjunto de 

princípios, características e regras sobre atividades e/ou produtos específicos. Tudo isso com a 

finalidade de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento.  

Procedimento Operacional Padrão ou Procedimento Gerencial - É o documento que contém a 

descrição do conjunto de técnicas das atribuições, atividades e responsabilidades inerentes a 

um processo. Nele especifica-se a forma de executar uma tarefa, organizando as atividades e 

responsabilidades do “COMO FAZER”, visando estabelecer e fixar rotinas, atividades ou 

instruções de trabalho através de procedimentos, estabelecendo uma linha de sequência lógica 

e dinâmica. Também são conhecidos como POP (Procedimento Operacional Padrão) ou PG 

(Procedimento Gerencial). 

Protocolo – De 6 em 6 meses, a DDRH encaminha às chefias, formulário de Avaliação de 

Desempenho Profissional Individual encaminhado para a DDRH, onde é entrevistado pela 

coordenadora da DDRH;  

    6.2. Composição de Documentos: 

1. Formulário de Avaliação de Desempenho Individual: identifica e avalia o desempenho do 

profissional no trabalho, sobre os seguintes indicadores: 

-  Frequência; Comportamento; 

-  Produtividade e Qualidade do Trabalho; 

1- Objetivo – Acompanhar o desenvolvimento do profissional no desempenho do trabalho, 

periodicamente;  

2- Referência – item que informa as referências externas (bibliografias, estudos, manuais, etc., 

de Instituições e Órgãos competentes ao assunto). Assim como referências internas 

(documentos normativos, podendo ser políticas, planos, normas e protocolos clínicos);  

3- Aplicabilidade – todos os profissionais recém contratados; 

4- Responsabilidade – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH/ 

Coordenadora: Huldra A. Cardoso; chefias e Diretores. 

5- Materiais Necessários – Computador, impressora e papel;  



 

 

   1176 

6- Definição –  Avaliação de Desempenho, no Período de Experiência: se refere aos primeiros 45 

dias de admissão e mais 45 próximos seguintes. Este período, o profissional e avaliado, na 

prática, quanto ao seu desempenho;  

7- Descrição do Procedimento – Fluxograma; 

7.7- Tarefas Crítica/Especiais – serve para reforçar algum ponto mais importante descrito no 

procedimento; 

8- Indicadores – Frequência/Pontualidade; Qualidade no Trabalho; Relacionamento interpessoal 

e de equipe;  

9- Documentos de Apoio: 

- Formulário de Avaliação de Desempenho: identifica e levanta dados que possibilitam 

acompanhar o desempenho do profissional no trabalho; 

Importante: Os anexos e/ou apêndices devem estar citados no campo “Documentos de Apoio”, 

bem como qualquer outro processo / norma / plano / protocolo, etc. 

10- Controle de Revisões Efetuadas – tabela com data e motivo das revisões ocorridas. 

    6.3. Ciclo de Aprovação 

Elaboração – Novembro de 2019;  

Revisão – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos.  

Revisão da DDRH –  DDRH –; 

Aprovação – Após a revisão da DDRH –;  

Finalização: 

Após a finalização do documento, não é permitido alterar o documento.  

Caso algum documento necessite alteração antes do prazo de validade, será criada uma nova 

versão com o motivo dessa criação, podendo ser: documento digitado fora da norma zero, erros 

de ortografia, nova rotina implantada, novo anexo ou informações na referência, etc.  

No momento da criação de uma nova versão, a antiga fica disponível em uma pasta de 

documentos obsoletos, no Núcleo de Qualidade. 

    6.4. Período de Revisão 

A periodicidade de revisão dos documentos acontecerá:  
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1. Plano - 01 ano  

2. POP / PG / Norma / Política / Protocolo Clinico - 02 anos  

Observação: O documento poderá ser alterado antes desse período sempre que houver 

alteração de rotina, legislação, anexo, etc., conforme descrito no item ciclo de aprovação. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1 Fonte do corpo do documento: 

O corpo de texto de todos os documentos deverá ser elaborado na Fonte ARIAL NORMAL, 

Tamanho 12. Mudanças na formatação e no tamanho desta fonte em lugares específicos serão 

especificadas a seguir.  

7.2 Formatação da impressão dos documentos:  

Os documentos devem ter suas páginas configuradas para impressão no seguinte padrão: Papel 

A4, margem superior 6 cm, inferior 4 cm, esquerda 2 cm, direita 1,5 cm, cabeçalho 2 cm e rodapé 

2 cm.  

7.3 Cabeçalho do documento  

Todos os documentos tais como: políticas, planos, procedimentos, normas e protocolos do 

HUTRIN, tem a logo da instituição no cabeçalho. 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Conseguir avaliação de desempenho fidedigna a realidade. 

8. INDICADORES  

Necessidade de treinamento. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 
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Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

Afastamento para Participação em Eventos de Aprendizagem  

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

Analisar e viabilizar autorização para afastamento, para profissionais que participam de evento 

técnico/científico, fora da instituição. 

2. REFERÊNCIA 

Manual interno com critérios de liberação. 

3. APLICABILIDADE   4. RESPONSABILIDADES 

Todos os profissionais do HUTRIN. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

Diretores e  Coordenadores. 
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5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulários de autorização da chefia imediata ,comprovante de inscrição,   documento Interno 

que regulamenta os critérios de afastamento para participação em eventos de aprendizagem e 

computador. 

6. DEFINIÇÃO 

O formulário é apresentado com o seguinte conteúdo: 

Identificação do profissional que solicita o afastamento com nome, cargo e setor que trabalha; 

Nome, período e local do evento de aprendizagem; 

Campo reservado a chefia imediata para o parece, justificativa  e data; 

Parecer do recursos humanos, após verificação, em planilha, se o profissional requisitou 

afastamento para outro evento. 

A liberação para participação, em eventos de aprendizagem, segue critérios de controle que 

levantam e registram os seguintes itens, que liberará o profissional sem receber faltas no 

trabalho: 

Autorização da chefia imediata, sem prejuízo para o trabalho; 

Participação em um evento por ano; 

Ter o conteúdo do evento relacionado ao trabalho executado;            

 Pedido realizado com 15 dias de antecedência. 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais 

Avaliação de uma solicitação no ano. 

8. INDICADORES  

Porcentagem de participação de eventos de aprendizagem. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Formulário para autorização de participação em evento. 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 
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Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

Saúde bem-estar do trabalhador 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 

 

1. OBJETIVO 

- Descrever as ações e atividades humanizadas que estão contidas no Programa de Saúde e bem 

estar do trabalhador. 

2. REFERÊNCIA 

- Política Nacional de Humanização e outras afins. 

3. APLICABILIDADE       4. RESPONSABILIDADES 

Todos os colaboradores, pacientes e acompanhantes do HUTRIN. Divisão de 
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Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Extensão elétrica 

 Formulários 

 Maquina para cortar cabelo 

 Jalecos 

 Termo de compromisso 

 Ficha – Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário 

 Ficha de Inscrição do voluntário. 

6. DEFINIÇÕES 

 - O programa saúde e bem estar do Trabalhador visa promover alívio de estresse, bem estar e 

a manutenção do equilíbrio biopsicossocial dos colaboradores. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1. De acordo com a Lei nº9.608 de 18/02/1998, serviço voluntário é a atividade não 

remunerada prestada por uma pessoa física a entidade pública de qualquer natureza de fins não 

lucrativos, que tenha objetivos cívicos, cul-turais, educacionais, recreativos, científicos ou de 

assistência social, inclusive mutualidade. 

Todas as ações desenvolvidas no HUTRIN são realizadas com voluntários exceto o Projeto Hoje. 

Acontece em dois formatos: Indicação e Desenvolvimento autônomo. 

7.2. INDICAÇÃO 

7.2.1 A indicação ao DDRH é feita por colaborador do HUTRIN, pacientes e acompanhantes. 

7.2.2 Contato telefônico com a coordenação do grupo (musical, contador de histórias) e/ou 

cantor(a) solo ou instrumentista. 

7.2.3 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou solista 

e convida para conhecer a Unidade hospitalar. 

7.2.4 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita. 
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7.2.5 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa. 

7.2.6 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação. 

7.2.7 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades. 

7.2.8 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da 

apresentação. 

7.2.9 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um colaborador da 

DDRH. 

7.3. Desenvolvimento autônomo 

7.3.1 É realizada nas secretarias de cultura (municipal e estadual), grupos, clubes, associações, 

ONGs e afins, ações que correspondam com o perfil do HUTRIN. 

7.3.2 Quando necessário envia-se e-mail e/ou ofício da diretoria. 

7.3.4 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou solista 

e convida para co-nhecer a Unidade hospitalar. 

7.3.5 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita. 

7.3.6 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa. 

7.3.7 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação. 

7.3.8 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades. 

7.3.9 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da 

apresentação. 

7.3.10 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um colaborador da 

DDRH. 

7.4. PAE – Programa de Assistência Espiritual 

7.4.1 Pede-se que o voluntário participe do curso de voluntariado promovido pelo Centro 

Goiano de Voluntários/Organização das Voluntárias de Goiâs), uma vez que esse voluntário está 

presente semanalmente no hospital. 

7.4.2 É repassado ao voluntário, telefones de contato (por escrito) da OVG para agendar o dia 

do curso. 

7.4.3 Após o curso, o voluntário retorna ao hospital para preencher o Termo de Adesão ao 
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Trabalho Voluntário, ficha de inscrição do Voluntário(a), munidos de: 

- Carteira de identidade, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 

8. INDICADORES 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

- Arquivo de documentos no dossiê do colaborador. 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

Entrevista e Desligamento 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Versão  nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

 Data:  POP.DDRH. 
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1. OBJETIVO 

Registrar o desligamento, os motivos, o clima organizacional e o ambiente de trabalho. Além de 

ser um instrumento que auxilia na formação de diagnóstico de rotatividade e movimentação. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Os profissionais desligados dO INSTITUTO CEM . Chefes DDRH/HUTRIN/HUTRIN, 

Supervisores e Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulário de Entrevista. 

6. DEFINIÇÕES 

Ferramenta que possibilita acesso a informações a cerca do nível de satisfação do profissional 

no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal e outros dados capazes de ajudar no 

diagnóstico organizacional. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO      

          Desligamento: por pedido do profissional ou a pedido do empregador; 

Após a efetivação do processo de desligamento, o profissional é encaminhado a Divisão de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde é entrevistado por uma Psicóloga. 

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Quando o profissional se recusa a ser entrevistado após a demissão.  

8. INDICADORES  

Rotatividade por setor e na organização. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO         

Formulário para a entrevista.         
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 

Desenvolvimento de 

RH - 

  

Revisão  Assessoria de 

Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL E MODELO PARA ESCALAS DE TRABALHO.  

Modelo de escalas de Trabalhos 

Escala de Supervisão de Enfermagem 

 

Modelo Escala do NIR 
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Escala Radiologia 

 

ESCALA MENSAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 



 

 

   1187 

 

ESCALA MENSAL DO PRONTO SOCORRO 

 

ESCALA MENSAL TEC. ENFERMAGEM DA CLINICA CIRÚRGICA 
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APRESENTACAO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM PESQUISA PERIODICA DE 

SATISFACAO COM DEFINICAO DO USO DAS INFORMACOES. 

PROMOÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS ÁREAS GERENCIADAS  

Como já descrito anteriormente todos os trabalhos são baseados em políticas de humanização, 

desde a concepção das ações e ferramentas de trabalho até os treinamentos e o 

acompanhamento constante da equipe técnica e da equipe de recursos humanos que fiscaliza 

integralmente as ações e atendimentos feitos pela equipe medindo necessidades de correção, 

treinamentos ou outras ações para satisfação plena da população.  

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

A unidade contará com O INSTITUTO CEM para identificar perfis e competências profissionais 

necessários à recomposição e/ou ampliação de quadros para rede municipal de saúde, de 

acordo com as exigências e determinações legais. Dependendo das necessidades e das 

disposições da saúde municipal, faremos a seleção de profissionais, a partir dos objetivos e da 

concepção da gestão municipal. A situação local definirá o melhor critério de seleção (viável e 

satisfatório); a remuneração deve ser objeto da política municipal aplicável em cada caso. Os 

desligamentos/demissões são sempre norteados por critérios técnico-administrativos, 

conforme legislação vigente.   

FORMAÇÃO CONTINUADA 
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O INSTITUTO CEM se responsabiliza pela qualificação dos quadros que selecionar. Tal processo 

apresenta um conjunto de atividades capazes de contribuir para o atendimento das 

necessidades mais imediatas e garantir a capacidade resolutiva das equipes. 

Diante da necessidade de manter os processos de educação permanente, também realizamos, 

no cotidiano dos serviços, outras atividades de qualificação não formalmente constituída em 

cursos ou treinamentos e igualmente relevantes. Realizamos, nas rotinas de trabalho, 

orientações e supervisão de atividades, dirigidas à especificidades técnicas de cada área 

profissional, de modo a ajudar na capacitação em serviço da oferta de atendimento de qualidade 

à população.  

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA: 

Avaliação de desempenho dos Recursos Humanos - Período de Experiência 

Durante o período de experiência de até 90 dias todos os profissionais são constantemente 

avaliados por quatro órgãos: 

 Superior Direto – durante o desempenho das atividades. 

 Equipe de RH local dO INSTITUTO CEM – através do acompanhamento dos trabalhos, 

entrevistas periódicas, analise de postura profissional e comportamental e durante os 

treinamentos e educação. 

 População – através de pesquisas de satisfação e ouvidoria (ativa e passiva) dO INSTITUTO 

CEM e da Secretaria de Saúde. 

 Secretaria de Saúde – Através do acompanhamento de todos os trabalhos. 

Ao final dos 90 dias de trabalho é emitido um parecer pelo departamento de RH Central dO 

INSTITUTO CEM com a compilação dos pareceres emitidos pelos órgãos acima descritos dando 

pontuação de 0 a 10 ao período de estágio do funcionário, onde são tomadas as seguintes 

posições pela tabela abaixo. 

NOTAS AÇÕES 

de 0 a 5 
Encaminhado ao depto pessoal para entrevista de desligamento e processo 

administrativo de demissão. Pronta substituição do profissional. 
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6 
Encaminhamento ao superior direto e secretaria de saúde para decisão ou 

não de demissão. 

de 7a 9 

Efetivação e continuidade dos trabalhos com acompanhamento constante 

da chefia imediata, equipe de RH local e Secretaria de Saúde e levantamento 

de necessidades individuais de capacitações e treinamentos. 

10 

Efetivação e continuidade dos trabalhos com acompanhamento constante 

da chefia imediata, equipe de RH local e Secretaria de Saúde e levantamento 

de necessidades individuais de capacitações e treinamentos. Inicio de 

possível mentoria para provável promoção para cargo imediatamente 

superior. 

AVALIAÇÃO CONSTANTE DOS RECURSOS HUMANOS 

Todos os profissionais são constantemente avaliados por quatro órgãos: 

 Superior Direto – durante o desempenho das atividades. 

 Equipe de RH local dO INSTITUTO CEM – através do acompanhamento dos trabalhos, 

entrevistas periódicas, analise de postura profissional, comportamental e durante os 

treinamentos e educação continuada. 

 População – através de pesquisas de satisfação e ouvidoria (ativa e passiva) dO INSTITUTO 

CEM e da Secretaria de Saúde. 

 Secretaria de Saúde – Através do acompanhamento de todos os trabalhos. 

Trimestralmente é emitido parecer pelo Departamento de RH Central dO INSTITUTO CEM com 

a finalidade de reavaliação constante do profissional. O resultado de tal avaliação segue a tabela 

abaixo: 

NOTAS AÇÕES 

de 0 a 5 
Encaminhado ao depto pessoal para entrevista de desligamento e processo 

administrativo de demissão. Pronta substituição do profissional. 

6 Encaminhamento para entrevista com Depto de RH Central dO INSTITUTO 
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CEM para verificação de fatores e possíveis correções. 

de 7 a 9 

Continuidade de acompanhamento constante da chefia imediata, equipe de 

RH local e Secretaria de Saúde e levantamento de necessidades individuais de 

capacitações e treinamentos. 

10 

Continuidade acompanhamento constante da chefia imediata, equipe de RH 

local e Secretaria de Saúde e levantamento de necessidades individuais de 

capacitações e treinamentos.  

 

METODOLOGIA DE PROJETOS 

APRESENTAR A PROPOSTA DE TRABALHO SEGUINDO O ROTEIRO DO EDITAL COM ADEQUADO 

PLANEJAMENTO, VISÃO DE FUTURO, OPORTUNOS CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO, 

CUSTOSESTIMADOS E RESULTADOS FACTÍVEIS. 

 

COMPATIBILIZAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO COM AS DIRETRIZES DA SES/GO. 

O INSTITUTO CEM , em sua proposta de trabalho, se compromete em atender todas as diretrizes 

de execucação da gestão do Complexo de Regulação, convergindo com normar do ministério da 

Saude e com as diretrizes da  Secretaria de Saude cdo Estado de Goias, no intuito de desenvolver 

um projeto de eficaz, com base na integração sistêmica, comunicação, acessibilidade e 

usabilidade, consideradas as Competencias da SES/GO, de forma a integrar e contribuir para 

uma Gestão de Excelncia: : 

Art. 1o A Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) tem por finalidade realizar a promoção, 

prevenção, preservação e recuperação da saúde da população, competindo-lhe: 

I – formular, planejar, executar, controlar e avaliar a política estadual de saúde pública; 

II – Instituto CEM, coordenar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado; 

III – administrar o Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei no 17.797, de 19 de setembro de 

2012, em consonância com as prescrições da Lei federal no 4.320/1964, das Leis 

Complementares federais nos 101/2000 e 141/2012 e das demais normas aplicáveis à espécie, 

com os suportes técnico, administrativo e operacional dos servidores do Órgão; 
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IV – desenvolver a capacidade institucional de planejamento e gestão pública da saúde, fazendo 

cumprir, no âmbito do Estado, o marco regulatório, as leis e normas do SUS; 

V – exercer o poder de polícia sobre as atividades relacionadas com serviços de saúde, produção 

de alimentos, drogas e medicamentos; 

VI – analisar e avaliar a situação, as tendências e determinantes de saúde do Estado, com ênfase 

na identificação de desigualdades nos riscos, nos danos e no acesso aos serviços de saúde; 

VII – administrar os sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental em saúde, de 

saúde do trabalhador e a rede estadual de laboratórios de saúde pública; 

VIII – instituir alianças intersetoriais e identificar recursos para as ações de promoção da saúde 

e melhoria da qualidade de vida da população goiana; 

IX – avaliar o impacto das políticas públicas em saúde no âmbito do Estado de Goiás; 

X – regular, controlar, avaliar e auditar a prestação de serviços e a execução das ações de saúde 

nos setores público e privado; 

XI – promover ações de educação, informação e comunicação social, visando à melhoria nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde; 

XII – promover o desenvolvimento de modelos de atenção com ênfase na promoção da saúde, 

reorientando os sistemas e serviços de saúde; 

XIII – apoiar o fortalecimento das instâncias colegiadas de participação social no Sistema Único 

de Saúde (SUS), nas formas de proposição, deliberação e fiscalização da Política Estadual de 

Saúde; 

XIV – promover e garantir o acesso universal e equitativo da população goiana aos serviços de 

saúde; 

XV – promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população; 

XVI – promover o processo de descentralização e regionalização de ações e serviços de saúde 

no âmbito estadual, participando do financiamento do SUS e executando em caráter 

complementar os serviços de saúde; 

XVII – apoiar tecnicamente os municípios para a melhoria de sua capacidade de gestão dos 

sistemas de saúde e o desenvolvimento da educação permanente no SUS; 

XVIII – coordenar o processo de organização das redes assistenciais de saúde, monitorando e 
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avaliando o acesso da população aos serviços de saúde; 

XIX – definir e promover a política de gestão do trabalho e de desenvolvimento de pessoas na 

área da saúde, preconizada pelo Governo Estadual; 

XX – fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em consonância com a 

Política Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, integrante da Política 

Nacional de Saúde formulada no âmbito do SUS; 

XXI – promover a educação profissional e tecnológica, visando à formação, capacitação e 

qualificação, bem como a outros processos voltados para o serviço público na área da saúde; 

XXII – participar do Consórcio Goiás de Educação Profissional, composto por representantes das 

áreas de Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Agricultura e Saúde; 

XXIII – estabelecer parcerias com instituições de ensino para adequação de seus programas e 

suas estratégias às necessidades oriundas da política estadual de saúde; 

XXIV – formar e aperfeiçoar os profissionais da área de saúde no âmbito do Estado de Goiás; 

XXV – promover a Política Estadual de Assistência Farmacêutica, em consonância com as 

diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXVI – impulsionar a Política Estadual de Sangue e Hemoderivados, em consonância com as 

diretrizes nacionais; 

XXVII – fomentar a Política Estadual de Transplantes de Órgãos e Tecidos, em consonância com 

as diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXVIII – promover a Política Estadual do Laboratório Central de Saúde Pública, bem como de sua 

respectiva rede, em consonância com as diretrizes nacionais; 

XXIX – trabalhar a Política de Gestão de Risco das Unidades de Saúde da SES, em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXX – incrementar a gestão estratégica, possibilitando, de forma efetiva, a concretização da 

Política Nacional de Informação e Informática em saúde, de acordo com a legislação que rege a 

matéria; 

XXXI – realizar outras atividades correlatas. 
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NOS PROJETOS TÁTICOS E OPERACIONAIS OBSERVAR A DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS A ALCANÇAR 

E DEFINIR AS ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO. 

O Instituto Cem, acredita num Modelo de Gestão onde a valorização das pessoas é fundamental, 

a Gestão é focada em compartilhamento das informações e uma Gestão participativa., e diante 

disto o planejamento estratégico e tático, é desenvolvido com pessoas envolvidas em cada 

processo buscando o mapeamento inicial das atividades, bem como os base nas metodologias 

de gestão como SWOT, por exemplo, que identifica as forças e as fraquezas, os riscos e as 

oportunidades, e assim estabelece, um plano de ação estratégico, para atuar diretamente sobre 

o que for apontado, partindo então para construção de um modelo de gestão único para cada 

unidade de sáude admisntrada pelo Instituto CEM. 

Instituto Cem, acredita que a base de uma Gestão sustentável é a capacitação profissional, e 

por isso que a Educação Permanente é um de nossos pilares, e assim montamento um 

planejamento do futuro, e dividimos em três grandes blocos: Planejamento Estratégico, Tático 

e Operacional.  

 

 

 
 

Planejamento Estratégico:  Onde tudo começa,  onde definimos as estratégias com foco no longo 

prazo da empresa, este montado voltado para a organização com um todo 

Planejamento Tático:  Aqui montamos os planos com foco no médio prazo e com um pouco mais 

detalhes que o Planejamento Estratégico, plano orientado as áreas e departamentos da 



 

 

   1195 

empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e metas da organização  

Planejamento Operacional:  Montamos os planos mais focados no curto prazo, com as 

definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa 

alcançar os objetivos globais. 

Como resultado da etapa de Planejamento Operacional geralmente obtemos Planos de Ações e 

Cronogramas das atividades  

Nossa estratégia está focada em: 

- Sistema de informação adequado às necessidades de avaliar indicadores e varáveis que 

influenciam na qualidade da gestão; 

- Gestão baseada em inteligência competitiva; 

- Mapeamento e implantação de processos com foco no resultado; 

- Técnicas de análise e implantação de indicadores de performance e desempenho (KPI’s), 

Business Inteligence (BI) e gerenciamento de projetos. 

- Prestação de serviços baseada na gestão do controle da área operacional, avaliação e definição 

de processos e programas; 

- Gestão de Recursos Humanos: analise e acompanhamento dos indicadores de gestão e 

desenvolvimento de pessoas; Capacitação técnica e comportamental das lideranças, elaboração 

de cronograma e acompanhamento dos treinamentos internos da unidade; Implementação do 

programa de integração para o corpo clinico; Implementação de projeto para identificação, 

formação e retenção de talentos; implementação de projeto social – inserção de profissionais 

com necessidades especiais; pesquisa de clima organizacional periódica; 

- Implantação das ferramentas de Gestão da Qualidade; 

- Implantação de Gestão da Qualidade na Informação; 

- Implantação dos protocolos de qualidade da gestão operacional; 

- Definições de fluxos de processos e desenvolvimento da cadeia de valores; 

- Desenvolvimento de relatórios gerenciais para tomada de decisão; 

- Gestão das unidades de saúde com embasamento organizacional, com critérios definidos para 

todos os prestadores de serviços; 
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- Promoção da cultura de humanização dos serviços; 

- Desenvolvimento e implantação de protocolos e trabalho padrão nas atividades tanto 

operacionais quanto administrativas, de acordo com as normas técnicas preconizadas pelo 

órgão de fiscalização. 

 

ESTRATÉGIA OPERACIONAL  

  A definição de uma política de atenção às urgências, tendo por base o princípio da 

integralidade, pressupõe a leitura das necessidades sociais locais, a fim de serem identificados 

déficits de atenção, desigualdades e iniquidades nos diferentes territórios sanitários, 

estabelecendo-se desse modo, sob o imperativo das necessidades humanas, a oferta dos 

serviços de saúde adequados ao perfil das necessidades e às prioridades da população.  

 Na parceria estabelecida com o CEM, uma das principais metas pactuadas será conseguir 

avançar na prática abrangente e qualificada para a Atenção às Urgências, visando concretizar 

acessibilidade universal e resolutividade nas demandas assistenciais.  

  Para que a parceria possa ser efetiva no que se refere á integração coordenação das ações, 

em vista da integralidade almejada, torna-se imperativo promover um relacionamento 

fundado na cooperação entre o Gestor e o Estadual e o CEM, assentado em bases jurídicas 

solidas, que definam claramente os papéis e responsabilidades comuns e especificas de 

formulação de políticas, de planejamento, de coordenação e de avaliação de sistema, incluindo 

os mecanismos de interação e de articulação que possam lidar com os conflitos ainda 

presentes.  

 As ações devem estar orientadas pelo Princípio da Complementariedade e pela Diretriz do 

fortalecimento da Gestão Estadual. O CEM ainda adotará as seguintes ações para a 

implantação da estratégia operacional:  

 Apoiar o Plano de Qualificação às Urgências no âmbito da Unidade hospitalar a partir do 
estabelecimento das seguintes diretrizes:  

 Articular com a Gestão Estadual e Municipal para tratar das relações interregionais.  

 Facilitar a participação e o acesso dos colaboradores de saúde e do controle social na 
resolução dos problemas de saúde.  

 Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários.  

 Desenvolver campanhas educativas necessárias ao bom desempenho das atividades.  
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 Estabelecer alianças com  organizações  governamentais, não  governamentais e 
comunitárias para fortalecer a promoção da saúde e prover fomentos para o 
desenvolvimento dessas alianças.  

 Envolver os colaboradores de saúde, incorporando-os como sujeitos de  mudança.  

 Reconhecer a educação permanente como ferramenta para qualificar os envolvidos na 
assistência.  

 Garantir que as atividades realizadas reforcem a ação da Gestão Estadual e sejam 

coerentes com as prioridades de saúde definidas na esfera estadual e orientadas pelo 

Princípio da Complementaridade.  

 Promover um processo e uma estrutura organizacional, cuja prática baseia-se na 

capacidade de mudança diante das transformações do ambiente externo.  

 Avaliar a efetividade e a pertinência das ações utilizando o feedback recebido da população 

que participou das atividades realizadas.  

 Desenvolver tecnologia, experiência e métodos para manejo e comunicação da informação 

a favor da Gestão Estadual de Saúde.  

 Gerar informações qualificadas para a avaliação do desempenho dos serviços.  

 Desenvolver instâncias de avaliação da qualidade e da correta análise dos dados coletados.  

 Incorporar mecanismos de alocação de recursos para dispor de infraestrutura, recursos 

humanos e tecnológicos necessários para o desenvolvimento do projeto.  

 Promover suportes logísticos necessários para o desenvolvimento do projeto.  

 Iniciar o processo de gestão integrada elegendo com a Gestão Estadual, uma linha de 

cuidado prioritária para ser implementada no primeiro ano. As linhas de cuidado são 

coordenadas, sempre, por uma dupla formada por um profissional médico e por um 

profissional enfermeiro, pelo menos, pois há situações nas quais equipes 

multiprofissionais fazem parte desta composição, pela lógica horizontalizada do cuidado.  

 Os coordenadores de linha têm como atribuições principais a facilitação e estímulo a uma 

boa articulação funcional entre as varias unidades de cuidado atravessadas pela linha, 

buscando a maior integralidade possível da sua produção.   Exemplo da importância desta 

atribuição é pensar o quanto uma assistência qualificada ao parto depende de uma boa 

articulação entre os profissionais: fazer a recepção da paciente, a garantia de vaga na 

maternidade, o acesso à sala de parto, os cuidados com a puérpera e com o neonato, a 

eventual necessidade de leito em unidade de terapia intensiva para a mãe e para o filho, 

o uso do banco de leite.  
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 Fazer uma interlocução direta com médicos e enfermeiros, em todos os aspectos de sua 

vida funcional e profissional, tendo sempre a perspectiva do cuidado e objetivando 

concretizar estas relações institucionais a Diretoria do hospital deve criar e implementar 

um Conselho Local de Saúde para melhor articular as tomadas de decisões.  

 Também são atribuição dos coordenadores o desenvolvimento de projetos que promovam 

a Melhoria da Atenção no Hospital Estadual Sandino de Amorim, e os Projetos de Melhoria 

da Qualidade da Atenção serão desenvolvidos com objetivos voltados a resolução dos 

pontos críticos diagnosticados na instituição. Serão construídos na perspectiva da 

Melhoria da Qualidade de Assistência. Melhoria da Qualidade da Gestão e 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.  

 Fundamental reafirmar que o CEM, no processo de publicização realizará procedimentos 

gerenciais que devem estar orientados pelo Princípio da Complementaridade e pela 

Diretriz do Fortalecimento da Gestão Estadual.  

A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de 

atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, 

pela patologia atendida, incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para 

obter ou complementar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no 

âmbito hospitalar.  Considerando que atualmente o Hospital Hutrin embora tenha sua atividade 

hospitalar com Urgências e Emergências, acaba por atender em Pronto Socorro cerca 80% de 

Fichas, tendo sua triagem em protocolo de Manchester em verde e Azul, a falta de UTI, também 

é um fator que implica na dependência da Regulação Estadual, os atendimentos via Sala 

Vermelha, há casos que já permaneceram mais de 48 horas na espera de uma vaga, para poder 

ser encaminhado para Hospital da rede.  

 Assim o Instituto CEM, acredita que a mudança de perfil do Hospital Hutrin, será um avanço 

para as atividades e inclusive população atendida.  

A implantação de Sala de Parto e Pré parto, são as atividades que de fato são imprescindíveis 

para atender as exigência de SUS , além da implantação da rede cegonha, bem como o parto 

humanizado, o que atualmente o Hutrin, estava na contramão dos procedimentos de partos , 

cesarianos, uma vez que em analise previa, muitos destes com acompanhamento e 

sensibilização deveriam ser encaminhados ao parto natural.  
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ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL  

  

 São estratégias que o CEM adotará para melhorar a qualidade assistencial:  

 Avaliar periodicamente a experiência e a capacidade para garantir o acesso da 
população a unidade hospitalar e implementar melhorias com base nos resultados 
dessa avaliação.  

 Identificar as barreiras de acesso ao serviço hospitalar.  
 Utilizar metodologias pertinentes ao planejamento estratégico e outras pactuadas 

com a Gestão Estadual.  
 Realizar o diagnóstico local da atenção às urgências/emergências e os processos e 

fluxos de integração com a rede assistencial.  
 Formular propostas relacionadas com a expansão do acesso da população às ações, 

com base no diagnóstico situacional e no perfil da situação de saúde.  
 Apresentar as propostas formuladas e informações necessárias para a Gestão 

Estadual e Municipal, Conselho Estadual e Local de Saúde e setores envolvidos.  

 A Melhoria da Qualidade da Assistência deverá incluir ações e procedimentos em 
todos os Pontos de Atenção do Hospital.  

  

 ESTRATÉGIA PARA A QUALIDADE DA GESTÃO  

  

A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da Governança com 

instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a Gestão Estadual e 

com o controle social e compreende:  

 Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de 

Saúde.  

 Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças  
 em direção às Redes de Atenção à Saúde.  
 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.  
 Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos.  

  

AÇÕES DE IMPACTO PARA A MUDANÇA DO  ATUAL MODELO DE GESTÃO DO HOSPITAL 

ESTADUAL HUTRIN 

  

 A partir da implementação da nova gestão no Hospital Estadual Hutrin pretende-se angariar a 
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confiança dos trabalhadores do hospital e o apoio da sociedade.  

 A confiança dos trabalhadores se evidenciará pela possibilidade de realizar a prestação do 

serviço dentro de um ambiente satisfatório, com o amparo de insumos e equipamentos 

suficientes para a realidade local para a realização da atividade profissional, sem riscos para as 

partes, bem como com a segurança institucional de validação das ações.  

 A construção de um bom clima organizacional perpassa tanto as condições físicas e operativas, 

quanto as condições psicologias do ambiente de trabalho.  O apoio da sociedade se conquista 

a partir de um relacionamento franco, o que implica na qualidade da prestação do serviço.  

 Esta ação se dará por meio da identificação das necessidades locais e pelo desenvolvimento de 

ações e campanhas voltadas para o interesse social, demonstrando que o hospital integra a 

cidade de Pirenópolis, contribuindo efetivamente no encaminhamento da solução de seus 

problemas.  

 Com este modelo de gestão, o CEM pretende construir uma nova identidade para o Hospital 

Hutrin na cidade de Trindade, saindo da reação para a prevenção de problemas.  

  

  

ESTRATÉGIA PARA A MUDANÇA DO CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL DO HOSPITAL 

ESTADUAL HUTRIN 

  

 Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados 

minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes 

Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários do 

SUS.  

 Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de cultura 

organizacional, tais como: tratar os empregados como ativos valiosos, fornecer oportunidades 

para o crescimento e desenvolvimento, e clarificar papéis e responsabilidades.  

 Assim, o CEM se propõe a compreender as expectativas e construir junto com os colaboradores 

essa nova visão de futuro para o hospital, alicerçado no compromisso de promover uma 

administração eloquente, parceira, responsável e fiel ao cumprimento das obrigações 

assumidas junto a SES/GO.  
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VISITA TÉCNICA 

A equipe técnica do Instituto CEM, efetuou visita técnica no Hutrin, constatamos que do ponto 

de vista estrutural o Hospital encontra-se em boas condições prediais, que a limpeza e 

conservação também demonstra qualidade de gestão atual,  

Enumeramos e Apontamos conforme visita e constatação da existência ou não 

No edital consta em seus itens: Considerações: 

3.3. O HUTRIN possui arquitetura 

horizontal, com a seguinte capacidade 

instalada: 

 

 I - Urgência /Emergência: Sala de 

Reanimação/Trauma com 02 macas.  

A Sala atual está mal dimensionada, 

uma vez que não possibilidade da equie 

atuaar sobre 2 macas ao mesmo tempo, 

diante do fato doespaço físico 

II - Ambulatório: Composto de 03 

consultórios para atendimentos 

médicos e não médicos aos usuários 

egressos da instituição hospitalar. As 

especialidades médicas oferecidas são: 

Cirurgia Geral, Urologia, 

Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria. As 

especialidades não médicas são: 

Enfermagem e Psicologia.  

Para atender o novo edital os 

consultórios devem ser equipados no 

mínimo com equipamento sonar, para 

poder atender as demandas de 

Obstetricia 

III - Observação: 03 leitos e 10 

poltronas no Pronto Socorro.  

Os 3 leitos de observação 

IV - Centro Cirúrgico: 02 salas 

equipadas, com funcionamento 

ininterrupto nas 24h. 

Atualmente o Centro cirúrgico não tua 

24 horas por dias, para atender ao 

edital contratação de equipe técnica e 

médica se faz necessária 

V - 01 sala de Recuperação Pós-

Anestésica – RPA com 02 macas.  

01 sala de Recuperação Pós-Anestésica 

– RPA com 02 macas., porem a sala de 

administração da enfermegaem divide 
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espaço um novo espaço deve 

adequado. 

VI - Enfermaria de Clínica Médica: 03 

leitos destinados a atender a demanda 

atual até a adequação do perfil da 

Unidade, após serão realocados para a 

clínica cirúrgica.  

Enfermaria de Clínica Médica: 03 leitos 

destinados a atender a demanda atual 

até a adequação do perfil da Unidade, 

após serão realocados para a clínica 

cirúrgica. 

VII - Enfermaria de clínica cirúrgica: 20 

leitos.  

Enfermaria de clínica cirúrgica: 20 

leitos. Para atender edital inverter com 

ala obstetrica 

VIII - Enfermaria de clínica obstétrica 

(Alojamento Conjunto – ALCON): 19 

leitos.  

Enfermaria de clínica obstétrica 

(Alojamento Conjunto – ALCON): 19 

leitos. Para atender edital inverter com 

ala cirurgica 

IX - Enfermaria pós-cirúrgica: 02 leitos.  Não foi localizada 

X - Enfermaria pré-parto: 07 leitos.  Enfermaria pré-parto: 07 leitos.  Não 

foi localizada 

XI - Sala de parto: 01 leito. Sala de parto: 01 leito. Não foi 

lozalizada 

 XII - Berçário: 04 leitos, sendo 01 

incubadora e 03 berços aquecidos.  

Berçário: 04 leitos, sendo 01 

incubadora e 03 berços aquecidos. Não 

foi localizado 

3.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico - SADT Interno e Externo  

3.3.1. Entende-se por SADT Interno a 

disponibilização de exames e ações de 

apoio diagnóstico e terapêutico aos 

usuários atendidos em regime de 

urgência e emergência e internação da 

Unidade. O SADT Interno deverá ser 24 

horas por dia, ininterruptamente.  

Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico - SADT Interno e Externo 

hoje atende as demandas, porém 

precisa se ampliado para atender as 

novas exigências de exames 
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3.3.2. O SADT dispõe de equipamentos 

e procedimentos de diagnóstico de 

avançada tecnologia como: 

 

Análises Clínicas  Possui, porém alguns exames são feitos 

e pagos externos 

Radiologia Convencional  Possui, qual necessita de novo 

equipamento. 

Eletrocardiograma Possui 

Ultrassonografia   Não foi localizado na unidade 

hospitalar, diante do novo perfil do 

hospital é de suma importância que 

este seja disponibilizado 

3.3.3. O Laboratório de Análises 

Clínicas tem como objetivo a prestação 

de serviços laboratoriais de 

microbiologia, parasitologia e análises 

clínicas aos pacientes internados e aos 

atendidos no ambulatório da Unidade.  

 

3.3.4. Entende-se por SADT Externo a 

disponibilização de exames e ações de 

apoio diagnostico e terapêutico aos 

usuários atendidos no ambulatório, 

egressos do próprio Hospital ou 

provenientes da Atenção Básica, 

encaminhados pelo Complexo 

Regulador do Estado e/ou Central de 

Regulação do Município de Trindade 

para os serviços previamente definidos 

após pactuação com o Hospital, no 

limite da capacidade operacional do 

SADT.  

 

3.4. Serviço de Farmácia:  Precisa ser implantado o sistema de 
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informática – ERP, com leitra optica, e 

código de barras para melhoria dos 

processos e tb entrada e saída de 

medicamentos 

3.4.1. Setor responsável por garantir a 

qualidade da assistência prestada ao 

paciente, por meio do uso seguro e 

racional de medicamentos e correlatos, 

adequando sua utilização à saúde 

individual e coletiva, nos planos: 

assistencial, preventivo, docente e de 

investigação, devendo, para tanto, 

contar com farmacêuticos em número 

suficiente para o bom desempenho da 

assistência farmacêutica.  

 

3.5. Serviço de Nutrição e Dietética- 

SND:  

 

3.5.1. O Serviço de Nutrição e Dietética 

presta assistência nutricional e fornece 

refeições balanceadas voltadas às 

necessidades de cada cliente, visando a 

satisfação e recuperação da saúde. 

Dentre as principais funções do SND é 

proporcionar uma alimentação 

adequada e nutricionalmente 

equilibrada, fatores essenciais no 

tratamento do paciente, além de buscar 

a qualidade de vida dos clientes de 

forma a orientar e avaliar seu estado 

nutricional e hábitos alimentares, 

devendo estar atento aos pareceres 

e/ou solicitações médicas, que, após 

avaliação do paciente, elabora um 

plano alimentar específico, que varia 

conforme sua patologia e estado 
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nutricional. 3.6. Serviço de Lavanderia:  

3.6.1. A lavanderia hospitalar é um dos 

serviços de apoio ao atendimento dos 

pacientes, responsável pelo 

processamento da roupa e sua 

distribuição em perfeitas condições de 

higiene e conservação, em quantidade 

adequada a todos os setores da 

Unidade.  

Localizado nas instalações um 

equipamento que sugere um alto 

investimento, qual noa está apto para 

uso, devido rede elétrica, e hidráulica, a 

nossa sugestão é devolução deste 

equipamento ao Estado, e manter a 

lanvanderia , como terceirização . 

3.7. Central de Material e Esterilização 

– CME: A CME é responsável pela 

limpeza e processamento de artigos e 

instrumentais médico-hospitalares, 

realizando o controle, o preparo, a 

esterilização e a distribuição dos 

materiais hospitalares. 

A CME seguindo as normas estão 

totalmente fora dos padrões, e 

necessita de adequação de fluxo, as 

entrada e saídas de resíduos 

inadequados, diante isto deve ser 

totalemtne reformulada e ampliada, 

investimento para a CME se fazem 

necessários, o Equipamento Autoclave, 

encontra—se em condições precarias, 

que necessita ser subtituido por um já 

inlcuinve de barreira, considerando o 

aumento significativo de cirurgias 

como consta no edital. 

 Protocolo são: estabelecer ferramenta 

essencial de suporte à tomada de 

decisão das SCA , priorizar o emprego 

das melhores evidências da literatura 

atual, visando segurança, do paciente e 

efetividade do processo e estabelecer 

orientações durante a internação e na 

alta hospitalar que visem ajudar nas 

decisões clínicas. 

 

 

Considerando as  pontuações, as questões que envolvem metas, necessitam ser adequadas para 

novo Perfil, e mesmo considerando os 7 meses iniciais nos quais possivelmente teremos a 
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implantação das contra-referencias, solicitamos que possamos propor um plano para de fato 

conseguir atender as exigências das normas bem como todo cenário junto ao município e 

também cultura da população.  

A pactuação e a Regualção são itens de suma importância e que interferem muito no 

atingimento das metas estabelecidas, o Instituto CEM irá promover todo planejamento 

estratégico, tático e operacional  para melhorar e implementar as ações, mas para casos eletivos 

que passam a ser o grande responsável pela meta, solicitamos que possamos criar um núcleo 

de discussão e pontuação para acompanhamento da SES e Insittuto  CEM com intuito, de 

promover indicadores qualitativos que possibilitarão , criação de ações para atingimento das 

metas.  

NOSSA PROPOSTA 

Investimentos de curto prazo para ampliação da capacidade e melhoria da qualidade de 

atendimentos, objetivando o cumprimento das metas estabelecidas no Edital. 

Baseando-se nos dados levantados e apontados nos Relatórios de Visita Técnica, faz-se 

necessária uma adequação de áreas e aquisição de equipamentos para atingirmos as metas 

estabelecidas no edital, e também, visando uma considerável melhoria da qualidade e 

segurança dos pacientes atendidos. Essas adequações deverão seguir um cronograma dividido 

em três fases distintas, com duração de 18 meses, como segue: 

1ª. Fase primeiro ao terceiro mês 

2ª. Fase quarto ao sexto mês 

3ª. Fase sétimo ao décimo oitavo mês 

 

1ª. FASE – ADEQUAÇÕES DA ÁREA DE PRÉ PARTO, SALA VERMELHA E TRIAGEM 

Área de Triagem: 

Será ampliada, para que o fluxo de atendimento seja reestruturado, melhorando o tempo de 

espera dos pacientes e a qualidade na identificação de risco do paciente. Atualmente os 

pacientes passam pela recepção e posteriormente pela triagem, com o novo fluxo, o paciente 

receberá uma senha ao chegar e será chamado pela triagem, tendo imediatamente sua 

classificação de risco determinada, sendo encaminhado para a recepção já com sua ordem de 

prioridade determinada. Isso gera uma melhoria importante no tempo de atendimento e na 
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segurança do paciente, fazendo com que os procedimentos a serem realizados aconteçam a 

tempo de se evitar uma piora no estado clínico e um diagnóstico mais precoce.  

Área de Pré Parto: 

Esta área não está contemplada na planta atual do Hospital, conforme demonstrado no projeto 

atual, mas com uma pequena intervenção de obra civil, aquisição de equipamentos e mobiliário, 

o espaço fica adequado, dentro das normas vigentes e permitirá a melhoria da qualidade no 

atendimento e cumprimento das metas estabelecidas no Edital. 

  

Contendo 3 berços aquecidos e 1 incubadora.  

 

MELHORIAS 

Área atual repouso médico se tornará sala de parto: 

- Área atual 24,68 m²  

- Conforme norma vigente necessário 20,00 m² com dimensão mínima de 3,45 m para  

parto cirúrgico 
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- 14,00 m² com dimensão mínima de 3,0 m para parto normal 

Área atual repouso masculino e feminino se tornará sala de pré parto: 

- área atual 63,33 m²  

- Total de 7 leitos compondo as 2 salas conforme RDC 50. 

Área atual enfermaria 07 se tornará o berçário: 

- 2,2 m² por berço (R.N. sadio) e 4,5 m² (outros) 

- Mantendo uma distância mínima de 0,6 m (sadios) e 1 m (outros) entre berços e entre estes e 

paredes, exceto entre cabeceira do berço e parede.  

- Área atual 24,68 m² 

- necessária instalação de painéis de vidro.  

 

 

Equipamentos necessários para aquisição: 

- 01 mesa cirúrgica 
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- 01 foco cirúrgico 

- 01 foco auxiliar 

- 01 monitor multiparamétrico 

- 01 desfibrilador  

- 01 ventilador pulmonar 

- 01 aspirador  

- 01 incubadora neonatal 

- 02 berço aquecido 

- 08 Sonar Cardio Fetal 

 

Área da Sala Vermelha: 

A Sala Vermelha, possui 02 leitos, porém o espeço não atende as normas vigentes e necessita 

de uma ampliação, para que os profissionais possam realizar os atendimentos de maneira mais 

eficiente, permitindo inclusive a colocação de mesa e computador, para alimentar o prontuário 

eletrônico do paciente. 
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- Ampliação da sala de emergência de 16,83 m² para 27,14 m² facilitando o atendimento aos 

pacientes 

2ª. FASE – AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO, CONSTRUÇÃO DA NOVA ÁREA DE CME, 

LAVANDERIA E AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. 

Conforme croqui exposto abaixo, o centro cirúrgico possui 02 salas cirúrgicas, este número 

reduzido de salas, faz com que a capacidade produtiva fique prejudicada, pois os protocolos 

operacionais, para o tipo de atendimento oferecido pela unidade, preconiza que tenhamos 

sempre uma sala cirúrgica reservada para procedimentos de urgência/emergência, fazendo com 

que as cirurgias eletivas e não urgentes, aconteçam somente em uma sala de cirurgia, para que 

consigamos alcançar o número de atendimentos estabelecidos no edital, a ampliação do 

número de salas é imprescindível. 

Além da carência de salas de cirurgia, a CME – Central de Materiais Esterilizados, não atende os 

requisitos mínimos das normas vigentes e necessita a inclusão de mais uma unidade 
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esterilizadora. Para realizar essa ampliação a CME será transferida para um novo espaço, 

conforme projeto abaixo, fazendo com que possamos contar com dois equipamentos 

trabalhando em conjunto e evitando parada do serviço de esterilização, quando da necessidade 

de manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos e consequente aumento da 

produtividade do setor. 

A readequação do espaço da lavanderia, permitirá a ampliação da CME e readequação do 

armazenamento das roupas a serem lavadas e as que retornarão limpas. 

O Edital cita a existência de um aparelho de ultrassonografia, que não foi encontrado e encontra-

se relatado nos Relatórios de Visita Técnica. Esse equipamento é extremamente necessário para 

que a conduta da obstetrícia e outras especialidades. Os protocolos de urgência/emergência 

tornam obrigatório o exame de ultrassonografia nos casos de risco de Pré Eclâmpsia Grave, 

Hipertensão Arterial Crônica, paciente com suspeita de abortamento, dentre muitos outros que 

requerem o diagnóstico ultrassonográfico. Sem o equipamento fica comprometida a segurança 

do paciente e o rápido diagnóstico para que o corpo clínico faça os procedimentos de maneira 

mais segura. 

 

- Retirada do CME, ÁREA LIMPA, DISTRIBUIÇÃO, PREPARO E ÁREA SUJA do bloco cirúrgico 

No bloco cirúrgico: 
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- Fazer um refeitório  

- Fazer uma sala para a coordenação  

- Fazer guarda de material esterilizado 

- Fazer mais 2 salas de centro cirúrgico 

- Ampliar o RPA para 5 leitos 

 

Equipamentos necessários para ampliação: 

- 02 mesa cirúrgica 

- 02 foco cirúrgico 

- 02 carrinho de anestesia  

- 02 monitor multiparamétrico 

- 02 ventilador pulmonar 

- 01 desfibrilador 

- 02 aspirador cirúrgico 

- 01 foco auxiliar 

- 03 maca para o RPA 

- 01 Aparelho de Ultrassonografia 
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MELHORIAS 

- Aquisição de 02 autoclaves de barreira 

- Aquisição de 01 termodesinfectora de barreira 

- Aquisição de 01 lavadora ultrassônica 

 

Sala de parto e pre-parto  

 

- sala de parto será transferido para a sala de medicação e feita a ampliação da sala  

- sala de pre parto transferida para os box de triagem após ampliação para compor 7 leitos 

 

Ampliação para 65 leitos 

 

- Após a transferência das salas de pré parto para os box de triagem as mesmas se tornarão 
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leitos e será feito a ampliação da área para comportar os 65 leitos com 6m² cada com no máximo 

6 leitos por sala. 

 

3ª. FASE – SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO, ENTRADA DE AMBULÂNCIAS, NOVAS 

ESPECIALIDADES, EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, LABORATÓRIO. 

- Reforma das salas de Preparo de Medicação e Regulação, unificando-as e transferindo a 

farmácia para este novo espaço. Isso faria com que o tempo entre a prescrição e a entrega da 

medicação, pela farmácia, tivesse uma grande redução, fazendo com que os box e poltronas 

tivessem um giro maior, aumentando o número de pacientes atendidos nas 24hs. 

- Alteração da entrada de ambulâncias, criando uma via de sentido único, fazendo com que as 

ambulâncias possam entrar, realizar manobras, embarcar/desembarcar pacientes, criando 3 

vagas de estacionamento no sentido diagonal para aguardar pacientes, sem atrapalhar o fluxo 

de outras ambulâncias. 

- Ampliação de médicos nas especialidades já atendidas em consultas eletivas. 

- Ampliação dos equipamentos de diagnóstico por imagem, instalando mais 02 aparelhos de 

ultrassonografia, 01 mamografia, 01 Tomografia Computadorizada. Isso melhoraria muito a 

qualidade no atendimento do Pronto Socorro e pacientes internos, dando melhor suporte aos 

médicos, além de poder realizar exames solicitados pelos médicos dos consultórios eletivos e 

pela rede básica dos municípios da região, que hoje, assim como Trindade recorrem a serviços 

em Goiânia. 

- Construção de UTI com 10 leitos neonatal. 

No Brasil, de acordo com dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e do 
Ministério da Saúde, o nascimento de bebês prematuros corresponde a 12,4% dos nascidos 
vivos. Logo, é notável a importância de Unidades de Tratamento Intensivo especiais para estes 
casos. 

Bebês prematuros já necessitam de cuidados e atenção especiais, mas bebês prematuros 
extremos demandam um zelo, empenho e protocolos específicos e multiprofissionais, além de 
toda tecnologia disponível de uma UTI Neonatal, para sua condição. Gestações de alto risco são 
as que maior têm chance de prematuridade. Assim, doenças como hipertensão e diabetes, 
grávidas de gêmeos, problemas no colo uterino, ausência de pré-natal, anomalias congênitas do 
bebê, fertilização in vitro e mães com idade menor de 17 anos e acima de 35 precisam ser 
observadas e orientadas pela equipe médica, pois podem levar ao nascimento prematuro do 
bebê. 

 Entretanto, mesmo com todo o empenho da equipe médica, quanto menor a idade gestacional, 
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maior é a taxa de mortalidade destes bebês. Além disso, aumentam os riscos de problemas 
respiratórios, gastrointestinais e infecções. 

A necessidade de leitos intensivos neonatais varia entre diferentes países e regiões de um 
mesmo país em razão do número de nascidos vivos, da qualidade da assistência pré-natal, da 
frequência de nascimentos prematuros e de baixo peso e do tempo de permanência sob 
cuidados intensivos neonatais. O número de leitos necessários aumentou, nos últimos anos, 
devido ao avanço na assistência aos recém-nascidos de alto risco. 

O Brasil e a macrorregião definida como área de atuação do HUTRIN, não sendo diferente dos 
países em desenvolvimento onde predominam os partos prematuros e de crianças com baixo 
peso ao nascer, desencadeados por más condições sociais, econômicas, infecções e um 
deficiente atendimento pré-natal. 

O Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria entende 
necessária a adequação do número de leitos de UTI neonatal à atual necessidade da população 
brasileira e as variáveis: (a) total anual de nascidos vivos com idade gestacional maior ou igual a 
22 semanas; (b) agravos/morbidades com indicação de cuidados intensivos neonatais e suas o 
prevalências, a partir das quais é obtido o número absoluto anual de nascidos vivos portadores 
de cada agravo/morbidade; (c) média de permanência em internação em UTI. Portanto, o 
Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que o 
quantitativo de leitos de UTI neonatal obedeça à proporção de no mínimo 4 leitos para cada 
1.000 nascidos vivos, distribuídos de forma regionalizada e num sistema hierarquizado de 
assistência perinatal. 

A perspectiva de meta de saída de internação hospitalar para clínica obstétrica para o HUTRIN 
após o primeiro ano de contrato é de 3141 e do segundo ao quarto ano a meta é de 3924 ao 
ano. Nesse contexto, existe a necessidade do HUTRIN na demanda de pelo menos uma unidade 
de terapia intensiva neonatal com 10 leitos.  

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

  

Resultados 

    

Objetivos 

Específicos 

ME

S1 

ME

S2 

ME

S3 

ME

S4 

ME

S5 

ME

S6 

ME

S7 

ME

S8 

ME

S9 

MES

10 

MES

11 

MES

12 

Análise 

Situacional 

Iniciar 

Adequação 

de novo 

perfil do 

Hospital   

                        



 

 

   1217 

Hutrin 

Início 

Implantação 

fase 1 – 40% 

dos serviços 

na unidade   

                        

1. 

Contratação 

e 

manutenção 

de Recursos 

Humanos 

1.1. 

Manutenç

ão do 

quadro 

funcional 

adequado 

às 

necessidad

es dos 

serviços 

                        

1.2. 

Garantir 

substituiçõ

es 

imediatas 

em caso de 

afastamen

to por 

licença 

médica, 

férias e/ou 

desligame

nto 

                        

2. 2.1.                         



 

 

   1218 

Capacitação 

e 

desenvolvim

ento de 

educação 

permanente 

Ampliação 

das 

possibilida

des de 

ação 

profissiona

l 

2.2. 

Aprimora

mento e 

atualização 

de 

conhecime

ntos 

técnico 

especializa

do  

  

    

                  

Implantação 

fase 

Recrutamen

to e Seleção   

                        

Inicio de 

Educação 

continuada   

                        

Implantação 

Analise de 

Fluxos e 

Processos 

de Gestão – 

Indicadores   

                        



 

 

   1219 

de 

Qualidade 

Implantação 

fase 2 – 50% 

dos serviços 

na unidade.   

                        

3. 

Acompanha

mento e 

avaliação 

dos 

Recursos 

Humanos 

3.1. 

Garantir 

controle 

do 

cumprime

nto da 

jornada de 

trabalho  

        

  

    

  

    

  

  

3.2. 

Promover 

a 

identificaç

ão, resgate 

e 

valorização 

de 

competênc

ias e 

habilidade

s 

profissiona

is.  

                  

Implantação 

fase 3 – 60%   
                        



 

 

   1220 

dos serviços 

na unidade. 

4. Atuação 

junto à 

população e 

órgãos 

competente

s em 

programas 

de 

informação 

e 

participação 

social 

4.1. 

Promoção 

da 

Educação 

em Saúde   

      

  

    

        

  

4.2. 

Fortalecim

ento do 

controle 

social 
  

            

                            

Implantação 

fase 4 – 80% 

dos serviços 

na unidade.   

                        

5. 

Estruturaçã

o de 

metodologi

as de 

gerenciame

nto dos 

processos 

de trabalho 

em saúde 

5.1. 

Implement

ações de 

rotinas, 

procedime

ntos e 

protocolos

. 

        

  

    

        

  

5.2. 

Instrument
              



 

 

   1221 

o de coleta 

de dados e 

processam

ento das 

informaçõ

es em 

saúde 

Avaliação 

das metas 

de 

desempenh

o   

    

  

  

  

      

  

      

Avaliação 

das metas 

de de 

produção 

quantitativa

s   

      

  

                

 

 

 

  



 

 

   1222 

PROPOSTA FINANCEIRA 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - OS MANUAIS DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS  

ANEXO II  - APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 

OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA DIRETORIA E COORDENAÇÕES. 

ANEXO III –  

 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS) NAS ÁREAS DE INTERNAÇÃO/ENFERMARIAS, UTI, CENTRAL DE 

ESTERILIZAÇÃO E BLOCO CIRÚRGICO. 

 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS) NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIO E EMERGÊNCIA.H) DESCRIÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES CLÍNICAS. 
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ANEXO II  - APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 

OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA DIRETORIA E COORDENAÇÕES. 



 

 

   1761 

- ANEXO III –  

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) 

NAS ÁREAS DE INTERNAÇÃO/ENFERMARIAS, UTI, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO E BLOCO 

CIRÚRGICO. 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) 

NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIO E EMERGÊNCIA.H) DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES 

CLÍNICAS. 
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 PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

O Hospital Hutrin desenvolve e implementa  Protocolos Assistenciais com o objetivo de melhorar 

os desfechos clínicos e permitir que mais pacientes beneficiem-se do conhecimento científico sobre 

as melhores práticas. 

Os protocolos assistenciais são desenvolvidos com base, sempre que possível, nas evidências 

científicas da literatura e na experiência do corpo clínico e adaptados aos recursos locais 

disponíveis. Estas recomendações buscam fornecer um fluxo padronizado para o manejo do 

paciente com determinada condição clínica e são elaborados por equipes multidisciplinares. 

OBJETIVOS: 

 Estabelecer um padrão assistencial baseado nas melhores práticas clínicas. 

 Otimizar os recursos assistenciais disponíveis. 

 Circunscrever a variabilidade das práticas clínicas. 

 Mensurar os resultados obtidos junto aos pacientes a partir das condutas assistenciais. 

 Utilizar os protocolos assistenciais como ferramenta de melhoria da qualidade assistencial 

PROTOCOLO AVC 

O acidente Vascular Cerebral ( AVC) é uma das principais causas de morte no mundo, sendo a 

principal no Brasil. A implementação de diretrizes clínicas é uma importante ferramenta de 

melhoria da qualidade do cuidado ao acidente vascular cerebral isquêmico. Atualmente, entre os 

possíveis tratamentos no cuidado do AVC com elevado nível de evidência científica ( CLASSE IA) , 

estão o uso de trombolítico e a internação em unidades de AVC Com o objetivo de atender o 

paciente com quadro de acidente vascular cerebral, o Hospital Hutrin implantará um protocolo 

assistencial multidisciplinar envolvendo os diversos serviços presentes na linha de atendimento 

este paciente durante todo o período de internação hospitalar. 

O paciente que chega ao serviço de Emergência é avaliado quanto à instalação de sintomas 

neurológicos para elegibilidade de tratamento trombolítico. 

PROTOCOLO SEPSE 

Antigamente chamada de septicemia ou infecção no sangue, a sepse hoje é mais conhecida como 

infecção generalizada. É uma doença de alta incidência e mortalidade na população, sendo uma 

das principais causas de internação nas unidades de terapia intensiva. 
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A resposta do corpo ao agente infeccioso leva a uma inflamação generalizada do organismo que 

pode vir a comprometer o funcionamento de vários dos órgãos e sistemas. Esse quadro é conhecido 

como disfunção ou falência de múltiplos órgãos. 

É uma doença que se não diagnosticada adequadamente e tratada precocemente apresenta uma 

alta mortalidade. Dados do Instituto Latino Americano da Sepse mostram que a mortalidade no 

Brasil, nos casos mais graves da doença, é de 46%. 

O diagnóstico da Sepse é, realizado pelo exame clínico, exames laboratoriais e de imagem. Os 

principais sintomas na vigência de um quadro infeccioso são: febre ou hipotermia, confusão mental 

ou alteração do nível de consciência, diminuição do volume urinário, falta de ar, hipotensão, 

taquicardia, entre outros. 

A avaliação médica é necessária para caracterizar a gravidade do caso e o diagnóstico, inclusive 

avaliando a necessidade de internação na unidade de terapia intensiva. As primeiras horas do 

tratamento são as mais importantes nos casos mais graves. O rápido tratamento com antibióticos, 

utilização de hidratação venosa, monitorização contínua e avaliação de exames laboratoriais são 

fundamentais para a boa evolução da doença. 

O Hospital Hutrind ira possuir um protocolo assistencial gerenciado de atendimento a sepse 

objetivando o diagnóstico e o tratamento precoce destes quadros, tendo resultados bastante 

satisfatórios quando comparados com dados brasileiros e mundiais. 

Os dados do hospital mostram uma redução de 25% na mortalidade esperada para este grupo de 

pacientes que internam na instituição. 

PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA 

Existe uma variedade de condições clínicas que se manifestam por dor torácica sendo primordial a 

identificação de situações que ofereçam risco eminente de morte. Como a síndrome coronariana 

aguda (SCA) representa 1/5 das causas de dor torácica e possui significativa morbi-mortalidade, a 

abordagem inicial é baseada no príncipio de identificar ou afastar este diagnóstico, definir 

necessidade ou não de internação ou transferência para unidade de tratamento intensivo e 

subseqüentemente o início de tratamento farmacológico e não farmacológico. 

Trata-se de um protocolo gerenciado para o atendimento a pacientes com queixas de dor torácica 

aguda, ou seja, sintomas compatíveis com a possibilidade de serem decorrentes de uma SCA ou de 

outras doenças cardiovasculares graves. A avaliação desse protocolo tem fundamental importância, 

principalmente quando nem o quadro clínico inicial e nem o eletrocardiograma (ECG) de admissão 
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são suficientes para definir o diagnóstico e o risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis no 

curto e no médio prazos. 

Os objetivos deste protocolo são: estabelecer ferramenta essencial de suporte à tomada de decisão 

das SCA , priorizar o emprego das melhores evidências da literatura atual, visando segurança, do 

paciente e efetividade do processo e estabelecer orientações durante a internação e na alta 

hospitalar que visem ajudar nas decisões clínicas. 

 

Os protocolos assistenciais de Urgência/Emergência da Hospital Hutrininicialmente são medidas 

adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, com o objetivo de servir de 

“guia” para os profissionais de saúde da Central de Regulação que atendem os pacientes do S.U.S.  

Tal medida visa melhorar a qualidade de atendimento às Urgências e Emergências e vem em 

consonância com outras medidas anteriormente adotadas como a implantação do SAMU, 

adequação de recursos materiais (desfibrilador, oxímetro, drogas), criação do Comitê Gestor de 

Urgência e dos diretores clínicos das Policlínicas e atuais UPAs, cursos e capacitação dos 

profissionais de saúde que atuam nas urgências Os protocolos apresentados estão adaptados a 

nossa realidade assistencial ,são baseados nas melhores evidências disponíveis e se baseiam nas 

diretrizes do ATLS; ACLS; “Brain Attack”; FCCS, e seguem os “ABCs” das respectivas áreas de atuação.  

 Protocolos de Atuação Médica não têm a intenção de servir como padrão inflexível de atendimento.  

Padrões de atenção médica são determinados com base nos dados clínicos conhecidos para cada 

caso individual e são sujeitos a mudança à medida que o conhecimento médico e a tecnologia 

avançam e novos padrões se desenvolvem.  

Estes parâmetros de prática devem ser considerados apenas como diretrizes. Adesão a eles não 

assegura um resultado satisfatório em todos os casos.  

A decisão última no que diz respeito a um procedimento clínico ou plano de tratamento em 

particular deve ser feito pelo médico tendo em vista os dados clínicos e as opções diagnósticas e de 

tratamento disponíveis .    

Esse guia deverá ser utilizado pelos médicos reguladores do SAMU e das Unidades Básicas de Saúde, 

e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para avaliar a necessidade dos recursos e as medidas 

iniciais adotadas, e tem o objetivo de padronizar diagnósticos e condutas. Esperamos que este guia 

auxilie e oriente os profissionais de saúde.  

A atualização deste guia e a sua implementação depende do esforço continuado de toda rede de 

atenção as urgências, certamente mais do que a elaboração e sim a sua implementação pelos 
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profissionais da rede de atenção as urgências trará benefícios inequívocos aos pacientes, ao sistema 

e aos profissionais da urgência.   

  

O ATENDIMENTO INICIAL ÀS URGÊNCIAS  

  

 O atendimento às urgências deve ser qualificado, pois todas as evidências mostram que o 

atendimento qualificado nos primeiros minutos/horas é fundamental para um obter o melhor 

resultado possível nas “verdadeiras urgências”.  

 As urgências mais frequentes no nosso meio (traumas, Sepse, emergências cardiovasculares 

– PCR, IAM, AVC, emergências respiratórias) têm a sua “hora de ouro” nos primeiros momentos do 

atendimento onde o atendimento qualificado baseado em protocolos é fundamental para a redução 

da morbimortalidade.  

Assim, as  Unidades de Saude, SAMU, devem estar preparadas para prestar atendimento qualificado 

às urgências, respeitando o seu nível de complexidade e promovendo  o acolhimento dos quadros 

agudos. Dentro da concepção de reestruturação do modelo assistencial atualmente preconizado, 

inclusive com a implementação do Programa de Saúde da Família, é fundamental que a atenção 

primária e o Programa de Saúde da Família se responsabilizem pelo acolhimento dos pacientes com 

quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura ou adstrição de clientela, cuja 

complexidade seja compatível com este nível de assistência.  

Não se pode admitir que um paciente em acompanhamento em uma unidade básica de saúde, por 

exemplo, por hipertensão arterial, quando acometido por uma crise hipertensiva, não seja acolhido 

na unidade em que habitualmente faz tratamento. Nesta situação se aplicaria o verdadeiro conceito 

de pronto atendimento, pois, numa unidade onde o paciente tem prontuário e sua história 

pregressa e atual são conhecidas, é possível fazer um atendimento rápido e de qualidade, com 

avaliação e readequação da terapêutica dentro da disponibilidade medicamentosa da unidade. 

Quando este paciente não é acolhido em sua unidade, por ausência do profissional médico, por falta 

de vagas na agenda ou por qualquer outra razão e recorre a uma unidade de urgência como única 

possibilidade de acesso, é atendido por profissionais que, muitas vezes, possuem vínculo 

temporário com sistema, não conhecem a rede loco regional e suas características funcionais e, 

frequentemente, prescrevem medicamentos não disponíveis na rede SUS e  de alto custo . Assim, o 

paciente não usa a nova medicação que lhe foi prescrita porque não pode adquiri-la e, tão pouco, 
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usa a medicação anteriormente prescrita e disponível na unidade de saúde, pois não acredita que 

esta seja suficiente para controlar sua pressão.   

Esta situação problema é apenas ilustrativa de uma grande gama de situações semelhantes, que 

acontecem diariamente, não apenas com hipertensos, mas com diabéticos, pacientes portadores 

de dor aguda e/ou crônica, cardiopatas, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, 

mulheres em acompanhamento ginecológico e/ou obstétrico, crianças em programa de 

puericultura e etc.  

O objetivo final da implantação dos protocolos de atendimento à urgência é criar o conceito de 

cadeia de sobrevivência, em que cada momento do atendimento ao paciente grave existe um tempo 

pré-estabelecido e atendimentos qualificados baseados em protocolos de atendimento de maneira 

que isso possibilite o melhor atendimento possível e redução da morbimortalidade dos pacientes 

graves.  

Outra questão, apesar dos avanços promovidos pela Regulação Médica com redução do numero de 

pacientes nas portas hospitalares. Os PAs dos hospitais em muitos momentos mostram-se 

superlotados e nem sempre existe capacidade para atendimento.   

   Assim, as Unidades de Saúde devem estar preparadas para estabilizar e manter pacientes até a 

disponibilização de macas/leitos nos hospitais de referência.  

  

Atribuições das Unidades de Saúde:  

  

Estas Unidades, integrantes do Sistema Urgências e Emergências e de sua respectiva rede 

assistencial, devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou crônicos agudizados.   

São estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e unidades de 

saúde da família e as Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências, com 

importante potencial de complacência da enorme demanda que hoje se dirige aos prontos socorros, 

além do papel ordenador dos fluxos da urgência. Assim, têm como principais missões:  

• Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, 

dentro dos limites estruturais da unidade e, em especial, os casos de baixa complexidade, à noite e 

nos finais de semana, quando a rede básica e o Programa de Saúde da  

Família não estão ativos;   
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• Descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média  

complexidade;   

• Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família;   

• Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade   

• Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré- 

hospitalar móvel.   

• Desenvolver ações de saúde através do trabalho de equipe interdisciplinar, sempre que 

necessário, com o objetivo de acolher, intervir em sua condição clínica e referenciar para a rede 

básica de saúde, para a rede especializada ou para internação hospitalar, proporcionando uma 

continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da 

população usuária (beneficiando os pacientes agudos e não-agudos e favorecendo, pela 

continuidade do acompanhamento, principalmente os pacientes com quadros 

crônicodegenerativos, com a prevenção de suas agudizações freqüentes);   

• Articular-se com unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, e com 

outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e 

efetivos de referência e contra-referência;  

• Ser observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a elaboração de estudos 

epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviço que contribuam para a 

avaliação e planejamento da atenção integral às urgências, bem como de todo o sistema de saúde.  

  

ATRIBUIÇÕES DA UBSS  

  

O atendimento à demanda espontânea e, em especial, às urgências envolve ações que devem ser 

realizadas em todos os pontos de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde, entre eles, os serviços 

de Atenção Primária, em especial as equipes de Saúde da Família.  

De uma forma geral, a atenção à demanda espontânea na Atenção Primária deverá ser baseada no 

acolhimento e na escuta qualificada à população, de forma a garantir um atendimento humanizado, 

a resolutividade dos serviços e a promoção da saúde da população. Deverá ter como parâmetros as 

diretrizes das políticas nacionais, em especial a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política 
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Nacional de Humanização (PNH), a Política Nacional de Promoção da Saúde e a Política Nacional de 

Atenção às Urgências, visando avançar na implementação do SUS.  

O acolhimento, segundo a PNH, deve ser entendido ao mesmo tempo como diretriz ética/política 

constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 

qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com responsabilização e 

resolutividade nos serviços.  

A Atenção Primária, de acordo com a PNAB, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação da manutenção da saúde. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial 

dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.  

A Atenção Primária tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família trabalha com práticas 

interdisciplinares desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela saúde da população a ela 

adstrita na perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a realidade local, 

identificando e valorizando as diferentes necessidades dos grupos populacionais e disponibilizando 

recursos para abordá-las.  

Pela sua organização, a Atenção Primária/Saúde da Família deve-se constituir como primeiro 

contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, contribuindo para a sua organização e 

atuando de forma integrada com os demais níveis de atenção. Esse contato não significa simples 

meio de encaminhamento aos demais níveis de atenção, pois, pelo fato de a Atenção 

Primária/Saúde da Família fazer parte de uma rede de atenção de cunho integral e 

longitudinal,mesmo quando referenciada a outro nível de atenção, continua sendo corresponsável 

e principal referência para a população adstrita.  

Torna-se necessário refletir sobre o acesso da população aos serviços de saúde de Atenção 

Primária/Saúde da Família e os possíveis fatores que possam favorecer ou dificultar a entrada do 
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usuário no sistema de saúde, como: número de usuários por equipe, organização da demanda, 

localização do estabelecimento, horários e dias de atendimento, infraestrutura adequada para o 

atendimento de demanda espontânea, entre outros. Em alguns serviços ainda é possível identificar 

práticas que resultam em restrição do acesso da população, com filas para o atendimento, 

distribuição de senhas, atendimento por ordem de chegada sem avaliação de risco e de prioridades 

e o não acolhimento das urgências nas unidades de saúde. Muitas vezes, os serviços são organizados 

a partir da oferta limitada de ações de saúde, sem levar em conta  

as reais necessidades da demanda, deixando de acolher as situações de urgência na Atenção 

Primária, comprometendo a resolutividade dos serviços.  

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, é fundamental que a Atenção 

Primária/Saúde da Família se responsabilize pelo acolhimento dos usuários com quadros agudos 

ou crônicos agudizados de sua área de cobertura, cuja complexidade seja compatível com esse 

nível de assistência. É atribuição e prerrogativa das Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família a 

atenção às urgências de baixa gravidade em todos os municípios brasileiros. Além disso, essa 

mesma Política considera as UBS como um dos componentes da rede de atendimento pré-

hospitalar fixo.  

  

ATRIBUIÇÕES DO SAMU E CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA  

  

Terminadas a avaliação primária e secundária nas unidades de saúde, podem ser identificados 

pacientes com lesões graves e potencialmente graves e também aqueles cujas necessidades 

excedam os recursos do serviço de saúde onde estão sendo atendidos.   

Deve ser contatada a Central de Regulação Médica, informando do caso, e saber se está disponível 

o transporte mediante unidade de suporte avançado ou se o próprio médico que atende deverá 

proceder ao transporte por meio de unidade de suporte básico. Neste segundo caso, a equipe de 

transporte, juntamente com o médico do serviço de saúde, não deve se esquecer de levar materiais 

para procedimentos de vias aéreas, ventilação, drenagem pleural, acesso vascular, soroterapia e 

medicações endovenosas, pois estes normalmente não estão disponíveis nas unidades de suporte 

básico.  

Os médicos ao transferir pacientes de qualquer unidade de saúde de menor complexidade para um 

hospital devem antes realizar os procedimentos necessários da reanimação da avaliação primária 
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como intubação traqueal, drenagem de tórax, controle do sangramento, acesso venoso e reposição 

volêmica, imobilização e outros que se fizerem necessários.    

A Central de Regulação Médica avalia a gravidade do caso e as necessidades do paciente, a partir 

das informações recebidas, despacha o melhor tipo de transporte disponível (unidade de suporte 

básico ou avançado) e direciona o paciente para o hospital apropriado naquele momento para 

atender o caso em questão.   

   

ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO E ALTA DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO E ATENÇÃO BÁSICA  

  

• Se apresente pelo nome que você é conhecido na Unidade e use o crachá;  

• Atenda os pacientes com respeito e educação. / Chame o paciente pelo nome, explique o 

diagnóstico que pode ser estabelecido naquele momento. / Veja se o paciente entendeu, tire as 

dúvidas do paciente e familiar;  

• Não banalize ou menospreze os sintomas, não passe para o paciente e para os familiares 

diagnósticos definitivos, quando ainda não é possível estabelecê-los. Ex.: ‘’É uma enxaqueca’’;  

• Demonstre para o paciente e familiar que o diagnóstico, no momento, pode ser inespecífico. 

Ex.: ‘’No momento, o quadro é de uma cefaleia, devemos manter um acompanhamento. O senhor 

deve utilizar esta medicação e a dor deve melhorar nas próximas horas’ ’oriente para o uso correto 

da medicação . O paciente é coresponsável pelo seu tratamento;  

• Suspeite sempre das condições mais graves primeiro (Diagnóstico Diferencial das Doenças 

Graves), lembre-se; quanto mais precoce, mais difícil o diagnóstico.  O diagnóstico médico nem 

sempre pode ser feito imediatamente na abordagem inicial, necessita de acompanhamento e 

seguimento do caso, etc.;  

• Encaminhe os casos crônicos que necessitam de acompanhamento para as respectivas 

UBS/USF de origem do paciente. Procure garantir o atendimento do paciente na Unidade de 

referência (fale com a enfermeira da classificação de risco, a gerente e assistente social);  

• Escreva os dados no prontuário corretamente. Anote dados negativos se considerar 

importante, isto significa que foi pesquisado esses dados. Ex.: Ausência de rigidez de nuca, ausência 

de sinais  neurológicos  localizatórios (Hemiparesia, pupilas  

isofotorreagentes...);  
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• Deixe o paciente orientado e à vontade para retornar a Unidade se houver dúvidas ou 

mudança no quadro;  

• Se você atender um paciente com queixas agudas (< 15 dias) ou subagudas (< 60 dias) que 

esta retornando a Unidade ou passou por várias Unidades em menos de 72 horas entre uma 

consulta e outra, considere que: o diagnóstico pode ser mais difícil (doenças com manifestações 

sutis ou atípicas), o paciente pode não estar utilizando as medicações adequadamente, etc. Na 

dúvida, mantenha o paciente na sala de observação e considere o encaminhamento;  

• Se você realizou algum procedimento médico, explique as possíveis 

consequências/complicações relacionadas à própria condição e o procedimento. Ex.: uma sutura no 

braço pode infectar deiscência dos pontos. Oriente onde o paciente deve retornar.  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

FLUXOGRAMA GERAL DO PACIENTE GRAVE NAS UNIDADES DE SAÚDE E UBSS  
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Identificação do Pacie nte Grave   

Instabilidade Hemodinâmica   
Instabilidade Respiratória   

Primeiras medidas terapêuticas para estabilização  
) ( Tratamento iniciado precocemente   

A - B - C   
  

Acionar 192  –   Central de Regulação Médica de Urgências   

Chegada da Unidade  
de Transporte SAMU   

Continuar o tratamento até a chegada  
da Unidade de Transporte / Preparar  

o paciente para o transporte   

Unidade definitiva   
Hospital   

Recomunicar em caso de  
melhora / piora si gnificante   
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P.C.R.  
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA  

  

É a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca, que pode ser reversível por intervenção 

imediata, mas leva à morte, na sua ausência. Ocorre de forma súbita e inesperada, em indivíduos 

sem doenças prévias ou naqueles com doenças incuráveis que evoluam para PCR, não por evolução 

natural da doença e, sim, por causas extrínsecas passíveis de reversão (AHA - ACC).   

Como identificar uma PCR?  

O diagnóstico deve ser feito com a maior rapidez possível e compreende a avaliação de três 

parâmetros: responsividade, respiração e pulso.  

OS C A B D DA RCP (AVALIAÇÃO PRIMÁRIA)  

•C (circulation): circulação;  

•A (airway): vias aéreas;  

•B (breathing): respiração;  

•D (defibrillation): desfibrilação ou drogas*.  

C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões torácicas  

A: Posicionar o paciente e abrir as vias aéreas  

B: Estabelecer duas ventilações  

  

Iniciar pelos menos 100   compressões/min.  RCP de boa Intercalando 2 

ventilações   
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 Qualidade  

PARA CADA 30 COMPRESSÕES DURANTE  

                2 minutos      

D: Aplicar o desfibrilador quando disponível   

1) Checa-se o ritmo: FV/TV, assistolia ou AESP;   

  

   TV Monomórfica  

   

   

   

   

   TV Polimórfica  

    

   

   

   TORSADES DE POINTES  

 

   

  

  

  

2) FV/TV: desfibrilar o paciente (1 choque de 200 joules e 360 no desfibrilador monofásico) - 

Reversão>85% dos casos. Persistindo FV/TV, repetir 1 choque de 360J a cada intervalo de 

ressuscitação cardiopulmonar (2 minutos).  

Observação: Os desfibriladores disponíveis na rede podem ser monofásicos, portanto, a carga para 

desfibrilação é de 360J. Para utilização de desfibriladores bifásicos a carga inicial será de 200J.  

  



 

1240 
  

 

  

O ABCD secundário:  

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com ambu e mascara elevar o tórax.  

B: Ventilação não-sincronizada para pacientes intubados, manter RCP 30:2 para pacientes não 

intubados  

C: Monitorização (eletrodos, oxímetro, manguito), acesso venoso, compressões torácicas (não 

sincronizadas), se o paciente estiver intubado.  

Não   

Sim   

Sim   

Não   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Não   

Respirando   
Colocar o paciente   
Em posição de recuperação   

) se não há trauma (   

Sem respiração   
Fazer duas respirações lentas   
Avaliar ci rculação   

Com Pulso   Sem Pulso   
Iniciar RCP   

FV/TV presente   
ao monitor?   

Algoritmo   
FV/TV   

Confirmar ventilação   
Determinar ritmo e  
causa da PCR   

Atividade   
Elétrica?   

Atividade  
Elétrica?   
sem pulso   

Assitolia   
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D: administração de drogas:   

PROTOCOLO FV/TV  

  

   Epinefrina   

    

    

  Amiodarona  

    

    

    

  Lidocaína  

    

  

Sulfato de Magnésio  

1 ap = 1 ml = 1 mg  

Dose: 1 mg cada 3 min  

  

1 ap= 3 ml= 50 mg/ml  

Dose: 300 mg IV bolus  

2ª dose: 150 mg após 5 min  

  

1 fr= 20 ml= 20 mg/ml  

Dose: 1,5 mg/Kg cada 3 min  

Dose máx: 3 mg/Kg  

  

1 ap (10%)= 10 ml= 0,1 g/ml  

Dose: 1 a 2 g IV bolus  
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PPPOEIE  

  

Assistolia: protocolo de linha isoelétrica (CAGADE)  

• Verificar se o monitor e o desfibrilador estão ligados   

• Verificar todas as conexões: dispositivo – cabos, cabos – paciente, dispositivo – pás – 

paciente.  

• Verificar GANHO ou SENSIBILIDADE selecionado no desfibrilador/monitor  

  

• Selecionar derivação e fazer uma rápida verificação do ritmo em cada derivação.  

  

• Quando monitor “EM PÁS” fazer uma rotação de 90 para verificar se há vetor de FV (pá do 

esterno superior direito para o esterno superior esquerdo; pá do ápice esquerdo para a borda 

inferior direita do esterno).  
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TRATAMENTO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE AESP/ASSISTOLIA -  

Hs e Ts  

Etiologia  Tratamento  

Hipovolemia  Fluídos  

Hipóxia  O2 a 100% (EOT)  

Hipercalemia / Hipocalemia  Bicarbonato / Repositor de potássio  

Hipotermia  Reaquecimento  

Acidose (Hidrogênio)  Bicarbonato  

Pneumotórax hipertensivo  Descompressão  

Intoxicações por drogas  Antagonistas  

Tamponamento cardíaco  Pericardiocentese  

Tromboembolismo pulmonar  Trombolíticos?  

IAM  PTCA-Trombólise  
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ALGORITMO DE ASSISTOLIA/AESP  

  

  

  

  

CABD Primário ABCD 

Secundário  

  

Confirmar assistolia em 

mais de uma derivação  
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RCP    
de boa qualidade   

Epinefrina 1 mg EV em  
bolus a cada 3 - 5  min.   

Considerar término dos  
esforços   
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O ECG / Bradiarritmias  
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Bradiarritmias  

  

Bradicardia:  

1) Absoluta – frequência cardíaca < 60bpm.  

2) Relativa – Frequência cardíaca menor que a desejada para uma condição  
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A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente adoeça, ou se  

alguma outra doença está “causando” a bradicardia.  

  

18   
  

1   

Não   Sim   

Não   Sim   

2   

3   

4   5   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bradicardias   
Lenta  ( bradicardia absoluta)= FC < 60bpm   

ou   
  Relati vamente lenta   ( FC maior que a esperada  

para a condição ou causa subjacente)   

Avalie ABC   
Fixe as vias aéreas de forma não invasiva   
Assegure - se de que um monitor/desfibrilador e steja  

disponível   
Avalie ABC secundários / é necessário manejo de vias  

aéreas?   
Oxigênio  –   acesso  –   IV  –   monitor  –   fluidos (MOV)   
Sinais vitais  –   oximetria de pulso, monitor de PA   
Obtenha e revise o ECG de 12 derivações   
Obtenha e avalie uma radiografia toráci ca feita com um  

aparelho portátil    
  Anamnese orientada ao problema    

  Exame físico orientado ao problema   
  Considere as causas (diagnósticos diferenciais)   

Sinais ou sintomas graves?   
Secundários à bradicardia?   

Bloqueio AV II de segundo grau?   
ou   

Bloqueio AV de terceiro grau?   

Seqüência de intervenção   
Atropina 0,5 a 1,0 mg   
MTC, se disponível   
Dopamina 2 - 20    g/Kg/min   
Epinefrina 2 - 10    g /min   

Observe     Prepare - se para colocar um marcapasso  
transvenoso   

  Se surgirem sintomas, use MTC até que o  
transvenoso seja colocado.   
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Efeitos Clínicos da Bradicardia (critérios de instabilidade)  

  

Sintomas: dor torácica anginosa, falta de ar, diminuição do nível de consciência, fraqueza, fadiga, 

intolerância a exercícios, tontura, vertigem e desmaios.  

Sinais: hipotensão, queda da PA em posição ortostática, sudorese, congestão pulmonar ao exame 

físico ou radiografia torácica, ICC franca ou edema pulmonar, dor torácica, síndrome coronária 

aguda.  

  

Tratamento  

  

A sequência de tratamento para bradicardia sintomática é:  

 Atropina (agente de escolha para tratamento inicial – exceto para bloqueio cardíaco de segundo 

grau Mobitiz II, bloqueio cardíaco de terceiro grau e pacientes submetidos a transplante cardíaco). 

Utilizar doses 0.5mg IV repetida a cada 3-5 minutos.  Se após a primeira dose não houver resposta 

não associe DOPR ou Adrenalina.   

Marca passo transcutâneo (disponível na USA do SAMU)  

• Dopamina: Após atingir dose máxima de atropina (0.04mg/Kg) adicionar uma infusão de 

dopamina (iniciar com 5g/Kg/min.) e aumentar a dose de infusão rapidamente (até 20g/Kg/min.)  

• Adrenalina: Se o paciente apresentar bradicardia grave com hipotensão, o fármaco de 

escolha é a adrenalina. A infusão de adrenalina também é indicada quando doses de mais altas de 

dopamina não fizerem mais efeito.  

OBS - As infusões de adrenalina são preparadas da seguinte maneira: Misturar 1 ampola de 1mg de 

adrenalina em 500 ml de solução salina normal, a fim de produzir uma concentração de 2g/ml. Isto 

pode ser infundido na velocidade de 1 a 5 ml/min.  

OBS - A infusão de Dopamina (Amps = 50mg/10ml) diluída em 240ml de SF0,9%.  

A importância da localização do infarto e bloqueio cardíaco  
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Infarto do VD  

Pacientes com infarto do VD ou inferior 

apresentam, freqüentemente, tono 

parassimpático excessivo. Os efeitos 

parassimpáticos provocarão a bradicardia, 

mas a hipotensão, se estiver presente, será 

devida mais provavelmente à hipovolemia 

que à bradicardia.  

  

 Fornecer uma prova de volume cuidadosa 

com soro fisiológico (250-500 ml em 15-30 

minutos).  

  

Esta ação pode salvar a vida destes 

pacientes.  

A baixa freqüência é na verdade uma 

bradicardia relativa: o coração devia bater 

mais rápido devido a baixa PA. O fluido em 

bolo aumenta as pressões de enchimento do 

VD, o que causa um aumento na força de 

contração do VD (lei de Starling).  

  

Os IAM inferiores geralmente produzem um 

bloqueio cardíaco ou terceiro grau, com um 

ritmo de escape juncional de complexo 

estreito.   

  

 Utilizar a atropina para aumentar a FC e a 

PA, se estes pacientes tornarem-se 

sintomáticos.  

 Se não houver resposta à atropina, 

fornecer dopamina ou epinefrina. O defeito 

de condução é freqüentemente passageiro. 

Um MTC “em espera” deve ser utilizado (e 

testado) para esses pacientes, enquanto se 

aguarda pelo marcapasso transvenoso ou 

pela solução do bloqueio.  
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BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE PRIMEIRO GRAU  

  

 

  

  

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ I)  

  

 

  

  

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ II)  

  

 

  

  
  
  
  
  

  
BLOQUEIO ATRIO - VENTRICULAR DE TERCEIRO GRAU    
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DOR TORÁCICA  
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            Dor torácica é uma queixa comum e causa igualmente frequente de procura à sala de 

emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estima-se que cerca de 1-5 % do total de 

atendimentos na emergência são devido à dor torácica e que 20 – 35% destes correspondam, a uma 

situação clínica de gravidade como Síndrome Coronariana Aguda (SCA).   

O grande desafio do emergencista é justamente diagnosticar os pacientes com alto risco de 

apresentarem uma SCA, além de outras etiologias menos frequentes, porém potencialmente fatais 

como Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e as Síndromes Aórticas Torácicas Agudas (SATA) e 

Pneumotórax Hipertensivo (PH) que juntas representam 1% dos  

casos.   

Contudo, o diagnóstico inicial da SCA no primeiro atendimento pode ser dificultado pelos seguintes 

fatos:   

1) Dos pacientes que realmente apresentam um infarto agudo do miocárdio (IAM), apenas a 

metade tem um eletrocardiograma com alterações clássicas como supra desnível de segmento ST 

(CSST) à admissão;   
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2) Menos da metade dos pacientes com IAM sem supra desnível de segmento ST (SSST) 

apresenta creatinoquinase-MB (CK-MB) elevada à admissão.  

Esses dados podem explicar porque, mesmo em centros de referência, 2 a 3 % de pacientes com 

IAM são indevidamente liberados da emergência, taxa que pode alcançar valores de até 10 a 20 % 

em alguns serviços, sendo que destes, 25% apresenta desfecho letal.    

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é o bloqueio da artéria pulmonar ou de seus ramos. Geralmente, 

ocorre quando um trombo venoso profundo se desloca de seu local e formação e viaja, ou emboliza, 

para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos pulmões. Os sintomas incluem dificuldade de 

respiração, dor torácica na inspiração e palpitações. Os sinais clínicos incluem dor torácica, baixa 

saturação de oxigênio sanguíneo (hipóxia), respiração rápida (taquipneia) e frequência cardíaca 

aumentada (taquicardia). Casos graves de embolia pulmonar não tratada podem levar a  

instabilidade circulatória e morte súbita.  

A Síndrome Aórtica Torácica Aguda (SATA) é uma das doenças de maior mortalidade que se 

conhece. A suspeita do diagnóstico da doença se baseia na história clínica com quadro de dor 

torácica aguda, que em geral se inicia retoresternal nas dissecções do Tipo A e se estende para a 

região interescapular na medida em que a dissecção progride distalmente. A dor, em geral, é de 

início súbito, intensa e pode ser acompanhada de sudorese e hipertensão. Hipotensão pode ocorrer 

quando há ruptura ou tamponamento cardíaco.  

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um sistema de válvula 

unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa sair. O pulmão do lado afetado é 

completamente colapsado, e a traquéia e o mediastino são deslocados para o lado oposto, 

comprometendo o retorno venoso e causando compressão do pulmão  

contralateral à lesão. (12) (13)  

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, que pode ser agravada com 

pressão positiva. Lesões traumáticas da parede torácica também podem ser causa de pneumotórax 

hipertensivo ocasionalmente. Não é incomum que a inserção de cateteres na veia subclávia ou 

jugular interna seja a causa de pneumotórax. (1) (2)  

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, hipotensão, desvio da 

traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio vesicular unilateral, turgência das veias do 

pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode surgir como uma  

conseqüência tardia da hipóxia. (1) (2)  
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CAUSAS DE DOR TORÁCICA  

  

  



 

1256 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1257 
  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Síndrome Coronária Aguda   

  
As 10 etapas da  avaliação do paciente com síndrome coronariana nas UPAs /  
UBS/ PS   

  
1)  Em pacientes com dor torácica aguda sugestiva de síndrome coronariana  
aguda realizar o ECG  de 12 derivações em menos de 10 minutos   
  
2)  Encaminhar o paciente para a sala de emergência e i niciar a utilização de  
M.O.V. (monitor, oxigênio e veia)  -   enfermeiro classificação de risco.   
  

  3) Análise de ECG pelo médico   
  
4)  Avaliação do caso clínico pelo médico   
  
5)  Classificar de acordo com os achados clínicos / eletrocardiográficos   
  
6)  Iniciar o tr atamento imediato em caso de síndrome coronariana aguda  
( MONAB )   
  
7)  Manter sob monitoramento constante (ECG, oximetrio, PA, Pulso )   
  

 Solicitar a regulação médica do SAMU 8)   
  

 Estar preparado para intercorrências enquanto estiver no aguardo (FV,  9) 
outras arr itmias)   
  

 Passar o caso para o médico do SAMU 10)   
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Avaliação imediata (<10 minutos)  

  

  

 Verifique os sinais vitais (manguito de PA automático/manual)  

 Meça a saturação de oxigênio  

 Estabeleça um acesso IV  

 Obtenha o ECG de 12 derivações (revisão por médico)  

 Faça anamnese e exame físicos breves e direcionados, concentre-se na elegibilidade para 

terapêutica fibrinolítica  

  

Os padrões eletrocardiográficos são analisados, permitindo identificar 4 grupos:   

1) Eletrocardiograma com supra desnível de ST:   

Presença de supra desnível de J-ST>0,1mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano 

frontal, ou >0,2mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano horizontal (V1 a V6).   

2) Eletrocardiograma com infra desnível de ST ou inversão de T:   

Presença de infra desnível de J-ST 0,1mV em pelo menos duas derivações contínuas, ou inversão 

isola de T em pelo menos duas derivações contíguas.   

3) Eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo:   

Em ritmo sinusal, presença de complexos QRS com duração 120ms, com morfologia QS ou rS em Vl 

e deflexão intrinsecóide 60ms em I, V5 ou V6, associado à ausência de onda Q nestas derivações.   

4) Eletrocardiograma normal ou inespecífico:  
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Ausência de qualquer alteração, ou presença de alterações de duração e morfologia QRS e/ou as 

alterações de posição de J – ST e T que não se enquadrem nas acima descritas, mesmo em presença 

de ondas Q patológicas consideradas antigas.  

  

Classificar os tipos de dores A, B, C,D:  

A abordagem inicial ao paciente com dor torácica consiste em se definir, através de uma breve 

história clínica, se o sintoma decorre de uma provável causa cardíaca ou de provável causa não-

cardíaca.  Para tanto, deve-se tentar classificar a dor em um dos seguintes tipos:   

2.1 – Tipo A (dor definitivamente anginosa)   

Dor torácica cujas características dão a certeza do diagnóstico de SCA, independentemente do 

resultado dos exames complementares.   

2.2 – Tipo B (dor provavelmente anginosa)   

Dor torácica cujas características sugerem SCA como principal hipótese diagnóstica, porém com 

necessidade de exames complementares para a confirmação do diagnóstico.   

2.3 – Tipo C (dor provavelmente não anginosa)   

Dor torácica cujas características não sugerem SCA como a principal hipótese diagnóstica, porém há 

necessidade de exames complementares para excluí-la.   

2.4 – Tipo D (dor definitivamente não anginosa)   

Dor torácica cujas características não sugerem SCA no diagnóstico diferencial etiológico.  

Pode ser subdividida em:   

D1= Possíveis doenças graves com diagnóstico etiológico não determinado;  D2 = Com diagnóstico 

etiológico determinado.   
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Sim   

2   3 4   

5   

6   

7   

  
  
  
  
  
  

  

Dor torácica sugestiva de  
isquemia   

Avaliação imediata (<10 minutos)   
Verifique os sinais vitais (manguito de PA  
automático/manual)   
Meça a saturação de oxigênio   
Estabeleça um acesso intravenoso IV   
Obtenha ECG de 12 derivações   ) revisão por médico (   
Faça anamnese e exame físico breves e direcionados:    
  
  

Tratamento geral imediato   
Oxigênio a 4 l/min   
Aspirina 160 - 325  mg   
Nitroglicerina SL   
Morfina IV (se a dor não ceder com a  
nitroglicerina)   
B -   beta bloqueada   
M nemônicos: “MONABs (Morfina,  
oxigênio, nitroglicerina e aspirina)   
  

O pessoal do SME pode  
realizar avaliação e  
tratamento imediato  
“MONA”), incluindo  ( 

ECG inicial de 12  
derivações, e rever as  
indicações e contra - 
indicações para  
terapêutica fibrin olítica.   

Avalie o ECG de 12 derivações inicial   

Elevação do ST ou BRE   
Novo ou supostamente  

novo: fortemente  
sugestivo de lesão   

( IAM com elevação de  

Depressão de ST ou inversão  
dinâmica de onda T: fortemente  

sugestivo de isquemia (angina instável  
de alto risco/ IAM sem elevação de  

Alterações não  
diagnósticas no segmento  

ST ou ondas T   
( angina instável de risco  

Referencia para Hospital de  
Referencia  via  SAMU     
( USA preferencialmente ).   

Referencia para Hospital de Referencia  
via SAMU.   

Referenciar  
para Hospital  
de Referencia  

via SAMU   
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Eletro Cardiograma  

  

     

  Supra do Segmento ST  

    

  

  Bloqueio de Ramo Esquerdo  

    

  

↑ ST  

BRE  

  ECG   
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 Supra do Segmento ST ou Inversão de T  

  

     

 Normal ou Inespecífico   

         

Morfina. Oxigênio, Nitrato, AAS, 

Beta bloqueador   

  

  

Dor Torácica – Infarto Agudo do Miocárdio   

    

Dor Torácica  – Não Infarto Agudo do Miocárdio   

  

    

SAMU – USA Suporte Avançado e USB                     

Suporte Básico   

  

Doenças Graves   

    

Tromboembolismo Pulmonar, Síndromes  

Torácicas Aórticas Agudas, Pneumotórax   

Hipertensivo    

  

  

  

  

Tratamento Geral Imediato (MONAB)  

  

  

  ↑ST/↓T  

  NL/Inesp  

  

Dças Graves  

TEP  

SATA  

PH  

  

  MONAB   

DT   
IAM   

DT   
Não - IAM   

SAMU  (USA  – USB)   
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• Oxigênio a 51/min. Utilizar uma máscara ou cânula nasal objetivando saturação de oxigênio 

maior que 90%.  

• Aspirina: Recomenda-se a utilização rotineira de aspirina (160 – 325mg) a todos os 

pacientes com IAM ou SCA.  

• Nitroglicerina: SL para desconforto contínuo no peito, se a pressão arterial sistólica for 

maior que 90mmHg e não houver outras contra-indicações. Dinitrato de isossorbida (isordil): 

administrar 5mg em intervalos de cinco minutos (dose máxima 15mg).  

• Morfina EV: Utilizar doses de 2 a 4mg em intervalos de cinco minutos, se necessário, aos 

pacientes que obtiverem um completo alívio da dor com nitroglicerina ou nitrato.  

• Betabloqueador EV: considere em pacientes estáveis com frequência entre 60 e  

100 bpm. Contra indicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA  

BRONCOESPASMO  
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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA  

  

A – Falência súbita das funções do trato respiratório:  

  

• Ventilação – Tipo II  

• Oxigenação – Tipo I  

  

A 1 – Causas:  

  

• Tipo I = Distúrbio V/Q (Pneumonias – TEP)  

               Alteração de difusão (Edema Agudo de Pulmão)  

               SHUNT (SDRA)  

• Tipo II = Depressão do drive respiratório   

                 Doenças neuromusculares  

                 Sobrecarga ventilatória (ASMA)  
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B – Quadro clínico  

  

• Dispnéia  

• Cianose  

• Alterações do nível de consciência  

• Alterações hemodinâmicas  

• Alterações da FR, uso de MM acessórios  

• Doença de base  

  

C – Diagnóstico laboratorial:  

  

• Oximetria de pulso  

  

D – Conduta:  

  

• Oxigenioterapia  

• Monitorização  

• Acesso venoso  

• Doença de base  

  

E – Oxigenioterapia  

  

• Máscara  

• Cateter nasal  

• Venturi  

• Máscara com reservatório   
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• Ventilação mecânica   

- Invasiva  

- Não invasiva  

  

  

BRONCOESPASMO  

  

Pneumopatias obstrutivas  

  

• Crise asmática  

• Agudização do DPOC  

  

Fisiopatologia:  

  

• Processo inflamatório crônico das vias aéreas  

  

Quadro clínico:  

  

• Dispneia  

• Tosse  

• Sibilos  

• Opressão torácica  

  

Tratamento:  
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A – Oxigenioterapia (se saturação de O2 < 90% )  

• Máscara, cateter nasal, venturi, máscara com reservatório  

B – Drogas broncodilatadoras inalatórias  

• Beta 2 adrenérgicos  = Fenoterol, Salbutamol  

• Parassimpatolíticos = brometo de ipratrópio  

C – Drogas brocodilatadoras sistêmicas  

• Aminofilina  

• Terbutalina  

D – Antiinflamatórios esteroidais  

• Parenterais = Hidrocortisona, Metil Prednisolona  

• Orais= Prednisona  

  

Conduta no Pronto Atendimento :  

  

1 – O2 se necessário, cuidado para pacientes DPOC com máscara de O2 com altas FiO2  

  

2 – Fenoterol 2,5 mg = 10 gt ( Máximo = 5 mg ou 20 gt )  

3 inalações seriadas 15/15 min  

  

3 – Avaliação clínica, senão ocorrer melhora:  

      Associar ipratrópio 20 – 40 gts ( 250 – 500 mg )  

      Inalações seriadas 30/30 min , 1 – 4 horas  

  

4 – Corticóide parenteral  

      Hidrocortisona após as 4 horas ou já a partir da primeira hora        Se necessário.  

      Dose = 5 mg/kg  
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5 – Aminofilina – Terceira linha     Dose = 5 mg/Kg , administrar EV em 30 minutos (  

Maximo = 250 mg ou 1 ampola )  

6 – Sulfato de magnésio (crise asmática grave)  

      Dose = 2 g em 30/40 minutos (2 amp. Sulfato Magnésio 10%)  

  

Se receber alta:  

  

• Prednisona 40 mg/dia por 7 dias  

• Inalações com Beta 2 agonista 4/4 horas por 48 horas  

  

Se necessário internar:  

  

• Manter todas as drogas utilizadas no PS  

• Se necessário Aminofilina, manter inicialmente em infusão contínua  

  

Se não tiver resposta com as medidas acima, evoluir com alteração do nível de consciência, 

exaustão, instabilidade hemodinâmica, fadiga = cuidados de CTI  

  

No atendimento da agudização do DPOC nunca esquecer que a infecção é o principal 

desencadeante.  

DPOC – Quando indicar antibioticoterapia?   

  

• Piora da dispnéia e alteração do escarro.  

  

Quais antibióticos podem ser utilizados?  
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• Abaixo dos 65 anos e sem comorbidades = Amoxicilina  

• Acima dos 65 anos e com comorbidades = Macrolídeos ou Quinolonas respiratórias.  

• Avaliar caso a caso, considerar a necessidade e encaminhamento para melhor avaliação 

(exames, especialistas)  

OBS: Iniciar a primeira dose de antibiótico nas primeiras 4 horas na UPA.  

  

         

  

Conduta- crise asmática no Pronto Atendimento  

  

  

 

  

  

AVALIAR A RESPOSTA ENTRE 1 E 4 HORAS  

  

  
  

Rápida avaliação da gravidade:   
Clínica, SaO 2   

Não consegue falar, exaustão,  
cianose, baixo nível de consciên cia   

Até três doses de   - agonista cada 10  
a 30 minutos, oxigênio 3 L/min se  
SaO 2      % ou SaO 92   2 indisponível   

Cuidados intensivos,  
considerar EOT   

Reavaliação da gravidade   

Boa resposta   
Sem sinais de  

gravidade   

Resposta parcial   
Redução dos sinais de  

gravidade   

Resposta ausente / pequena   
Persistência dos si nais de  

gravidade   

Piora   
Piorados sinais  
de gravidade   

Manter   
  2 via inalatória dois a cinco  

jatos a cada 4h por 48 h. Prednisona,  
ou equivalente, 1 a 2 mg/Kg, max 60  
mg via oral no PS e em casa por 7 a  
10   dias, referira o clínico /  
especialista   

   2 via inalatória a cada 30 a  
60  min até 4 h. associar  

ipratrópio.    
Prednisona ou equivalente,    

60  mg   

 2 
  via inalatória a cada 30 a 60  

min até 4 h. Associar  
ipratrópio.    

Prednisona ou equivalente, 60  
mg   
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DOSE DOS MEDICAMENTOS    

Aerossol dosimetrado (AD) + espaçador de grande volume:    

2  – agonista – cinco jatos; Ipratrópio – três jatos  

Nebulizador jato:  soro fisiológico 3 a 5ml, oxigênio 6 L/min, máscara bem adaptada à face 

(preferível bocal)  2-agonista-2,5 mg (10 gotas); Ipratrópico – 250 g (20 gotas). Pacientes graves 

podem beneficiar -se do dobro da dose usual.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parcial ou não resposta  

Sinais de gravidade ou asma de risco.  

  

Referenciar para internação via  

SAMU  

  

Boa   
Sem sinais de gravidade ou fatores de risco.    

Alta   
Continuar   2   via inalatória   

Dose alta, prednisona 40 a 60 mg, via oral, por 7 a  
10  dias. Referenciar para  AB ou AE.   
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CRISE HIPERTENSIVA / EDEMA AGUDO DE PULMÃO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Edema Agudo de Pulmão  

  



 

1273 
  

Síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, as alterações fisiopatológicas 

finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de fluídos nos espaços alveolares e intersticiais dos 

pulmões, resultando em hipoxemia, complacência pulmonar diminuída, trabalho respiratório 

aumentado e relação ventilação-perfusão anormal.  

  

Classificação etiológica do edema agudo de pulmão  

1. Causas hemodinâmicas  

• Insuficiência ventricular esquerda.  

• Obstrução da valva mitral (estenose mitral, mixoma de átrio esquerdo, trombose 

de átrio esquerdo).  

• Arritmias cardíacas.  

• Hipervolemia.  

  

2. Permeabilidade capilar alterada  Endotoxemia.  

• Infecção  (viral, bacteriana) pulmonar.  

• Quase afogamento.  

• Aspiração pulmonar.  

• Anafilaxia.  

• Síndrome do desconforto respiratório agudo.  

  

3. Pressão oncótica do plasma diminuída  

4. Excesso de pressão intrapleural negativa  Reexpansão de pneumotórax  

5. Miscelânea  

• Neurogênico, após traumatismo craniano.  

• Edema pulmonar de altitude.  

• Embolia pulmonar.  

  

Duas situações clínicas mais frequentes são reconhecidas, sendo a principal, a elevação da pressão 

hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão diastólica final do VE durante a falência 
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ventricular esquerda. Por isso, esse tipo de edema pulmonar é chamado de hemodinâmico ou 

cardiogênico.  

O segundo mecanismo de edema pulmonar é o aumento da permeabilidade da membrana 

endotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de proteínas do capilar para o 

espaço intersticial. Esse tipo de edema é chamado não cardiogênico.  

Um terceiro mecanismo de edema pulmonar ocorre por redução da pressão oncótica do plasma. 

Entretanto, mesmo uma diminuição acentuada dessa pressão pode não ser acompanhada de edema 

pulmonar, a menos que exista, concomitantemente, moderada  

elevação da pressão hidrostática capilar.  

  

  

Quadro Clínico  

  

  

O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o aumento da pressão 

hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 25mmHg.Pequenos acúmulos de líquido 

provocam taquipnéia, taquicardia e poucas crepitações grossas à ausculta pulmonar, como ocorre 

em pacientes portadores de insuficiência cardíaca prévia.  

Ex. Físico: Palidez, sudorese fria, cianose de extremidades, utilização da musculatura respiratória 

acessória com respiração superficial e ruidosa.  
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Exames Complementares  

  

  

• ECG: avaliar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia; arritmias; sobrecargas 

atriais e ventriculares que possam sugerir cardiopatias orovalvares ou hipertensão arterial 

sistêmica;   

• Radiografia de tórax: Avaliar área cardíaca, campos pulmonares (detectando-se edema 

intersticial e/ou alveolar.  

• Oximetro de pulso.  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Falência Miocárdica   

Aumento da pressão  
diastólica final do  

ventrículo esquerdo   

Aumento da pressão  
atrial esquerda   

Edema perivascular   

Alteração da relação  
ventilaçã o / perfusão   

Hipoxemia   

Cianose   

Qued a do DC   

Aumento da  
atividade simpática   

Queda do DC   

Vasoconstrição  
periférica   

Sudorese   

Aumento da pressão  
capilar pulmonar   

Hipertensão  
arteriolar pulmonar   

Edema intersticial   

Alteração na  
radiografia de tórax    

Esteriores pulmonares   

Aumento do líquido  
intra - alveolar   

Diminuição da  
complacência pulmonar   

Aumento do trabalho  
ventilatório   

Dispnéia   
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Tratamento  

  

  

As medidas fundamentais incluem:  

  

• Oxigênio: Melhor administrado através de máscara facial com reservatório, podendo atingir 

fração inspiratória de oxigênio próximo a 100%.  

• Vasodilatadores: O uso de nitratos sublinguais a cada 5 -10 minutos é de grande valor. 

Mediante PA sistólica > 90mmHg, pode-se utilizar nitroglicerina na dose de 0.3 a 0.5 

microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 0.1 microgramas/Kg/min, pode 

ser utilizado na ausência de resposta terapêutica com a nitroglicerina.  

• Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm efeito imediato por 

aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos diminuem a pré-carga antes de induzir 

diurese.  

• Morfina: na dose de 1 – 2mg administradas a cada 1 a 2 minutos atuam reduzindo a pré-

carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a ansiedade. A posição sentada é 

preferencial na abordagem do paciente em edema agudo de pulmão. Tal posição facilita a 

movimentação do diafragma pela ação da gravidade, diminuindo o trabalho respiratório.  

      Ventilação mecânica invasiva e não invasiva (CPAP, BIPAP), se disponível.  

   

  

  

  

  

Emergências Hipertensivas  

  

Definições e Dilemas  

  

Existem inúmeras definições para os termos crise hipertensivas, emergências hipertensivas e 

urgências hipertensivas. De uma maneira geral, o conceito de crise hipertensiva engloba um 
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espectro de situações clinica quem tem em comum uma pressão arterial (PA) elevada e potencial 

de lesão em órgãos-alvo.  

O termo pressão arterial acentuadamente elevada deve ser utilizado em vez de crise hipertensiva, 

uma vez que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro (P S) com PA acentuadamente 

elevada não apresenta, de fato, um risco de eventos cardiovasculares em curto prazo muito maior 

do que hipertensos não controlados acompanhados ambulatoriamente. Alguns autores consideram 

um nível de PA diastólica maior que 120 mmHg como parte da definição; entretanto, o nível da PA 

tem importância secundaria visto que podemos ter lesão aguda de órgãos-alvo com pressões 

diastólicas menores que 120 mmHg, particularmente nos indivíduos que não são hipertensos 

crônicos como na eclampsia e nas glomérulo nefrites agudas. Por outro lado, hipertensos crônicos 

não tratados podem apresentar pressões diastólicas maiores que 120 mmHg sem nenhum sintoma 

ou evidencia de lesão aguda em órgão-alvo. Por exemplo, em um individuo normotenso, uma 

pressão arterial média (PAM) de 60 mmHg é suficiente para manter um fluxo sanguíneo constante, 

já para um hipertenso, a mesma PAM de 60 mmHg pode estar associada a uma diminuição 

importante do fluxo sanguíneo em órgão nobres. Em indivíduos normotensos, o fluxo é constante 

até PAM de cerca de 150 mmHg, acima da qual há aumento do fluxo sanguíneo com possível 

extravasamento de liquido para o intravascular e instalação de encefalopatia hipertensiva. Em 

hipertensos crônicos este limite é superior, encontrando-se em PAM acima 200 mmHg.  

Outro aspecto das definições é a diferenciação entre urgências e emergências hipertensivas. As 

emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de vida, 

que necessitam redução imediata da PA (não necessariamente para níveis normais). Tais 

emergências devem ser tratadas inicialmente nas UBSs e UPAs,  e a seguir encaminhadas para o 

hospital (preferencialmente numa unidade de terapia intensiva). Já as urgências hipertensivas são 

situações em que existe risco potencial de lesão de órgãoalvo, como por exemplo, pacientes que já 

apresentam alguma lesão de órgão-alvo prévia (infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou 

insuficiência cardíaca) e que, portanto, apresentam um risco maior de novas complicações e curto 

prazo na vigência de PA acentuadamente elevada. Muitas vezes, as urgências hipertensivas 

necessitam apenas de ajuste ou introdução de anti-hipertensivos e acompanhamento ambulatorial 

precoce, sem necessidade de internação; outras vezes, observação de curta duração na UBS e UPA 

pode ser necessária.  

 Nestes casos, nos parece que o mais importante é o empenho do médico em conseguir um 

acompanhamento ambulatorial precoce e aumentar o grau de entendimento do paciente de que 
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este apresenta uma doença grave com risco de sérias complicações e necessidade de 

acompanhamento médico adequado (encaminhar para UBSs ou atenção especializada).  

Existem ainda as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento acentuado da PA é 

desencadeado por dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto (tonturas, malestar), ansiedade, 

abandono do tratamento ou uma associação destes fatores.  

Este grupo de paciente é provavelmente o responsável pela maior parte dos que procuram um 

pronto-socorro (P S) com PA acentuadamente elevada.  

Não há, entretanto, estudos epidemiológicos de prognóstico que validem esta classificação em 

termos de incidência de complicações e eventos adversos em curto prazo. Desta forma, esta 

classificação é apenas uma convenção e não se baseia em dados epidemiológicos e sim em 

suposições e dados fisiopatológicos. De fato, a grande maioria dos pacientes de P S com PA 

acentuadamente elevada não apresenta sintoma referente á hipertensão e não tem lesão 

rapidamente progressiva de órgãos-alvo em curto prazo. O risco de desenvolver infarto agudo do 

miocárdio (IAM) ou acidente vascular cerebral (AVC) é pequeno em curto prazo.   

Assim, de uma maneira simplificada, convenciona-se categorizar pacientes com PAD > 120 mmHg 

ou PAS > 180 mmHg como tendo PA acentuadamente elevada; a emergência hipertensiva será 

definida pela presença de lesão aguda de órgãos-alvo com risco iminente de vida e pelo risco em 

curto prazo de desenvolver lesões agudas de órgãos-alvo.  

As principais dificuldades do manejo da PA acentuadamente elevada no P S englobam uma serie de 

perguntas para o medico emergencista.  

1) A paciente esta estável?  

2) Que investigação adicional deve-se realizar?  

3) O paciente necessita de intervenção imediata?  

4) Qual a intervenção mais adequada?  

5) O paciente necessita de internação em enfermaria, UTI, ou pode ir de alta para 

acompanhamento ambulatorial?  

6) Se sair de alta, em quanto tempo deve ser visto no ambulatório?  

  

Epidemiologia  
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           A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é muito comum nos países ocidentais. Estimase que a 

prevalência de HAS seja de 20% a 25% da população. A HAS essencial é a principal causa, e um 

grande número de pacientes desconhece ser hipertenso. Além disso, uma parcela considerável dos 

hipertensos não apresenta um controle adequado da PA.  

Estima-se que de 1% a 2% dos hipertensos apresenta crise hipertensiva a cada ano, esta incidência 

é maior em negros, idosos e em hipertensos sem controle adequado da PA.   

O principal motivo que leva ao descontrole pressórico é: falta de acompanhamento com medico de 

atendimento primário e problemas com álcool e uso de drogas ilícitas foram identificados como 

fatores de risco para apresentação ao P S com crise hipertensiva.   

A tendência temporal é de queda na incidência das crises hipertensivas nestas populações, atribuída 

em parte a um melhor controle da PA em virtude de melhor aderência e entendimento da 

necessidade do tratamento.   

A hipertensão maligna incide em cerca de 1% dos hipertensos, sendo duas vezes mais frequente em 

homens.  

Em pacientes brancos, até 80% dos casos de hipertensão maligna são causados por hipertensão 

secundaria, principalmente se a apresentação ocorre antes de 30 anos. Em pacientes negros, a 

hipertensão essencial é a principal causa de hipertensão maligna (cerca de 82%), inclusive em 

pacientes mais jovens. Não temos dados nacionais que permitam uma estimativa das causas de 

hipertensão maligna na população mulata. Em relação a emergências hipertensivas em geral, 

estima-se que de 23% a 56% dos pacientes, a depender da população estudada, apresentam uma 

causa secundaria de hipertensão arterial.  

  

Avaliação Inicial  

  

A avaliação inicial deve incluir uma historia e um exame físico sucintos e alguns exames 

complementares. Em pacientes com quadro nitidamente emergencial, deve-se dar prioridade a uma 

pronta intervenção terapêutica em detrimento de uma historia clinica detalhada e estudos 

diagnósticos demorados. Tais itens da abordagem nas emergências hipertensivas podem ser 

realizados a partir do momento em que o paciente estiver estável.  

A historia deve incluir duração e gravidade da hipertensão previamente existente, presença de lesão 

previa de órgão-alvo (insuficiente cardíaca, doenças coronariana, insuficiência renal, doença 
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cerebrovascular),uso de medicações anti-hipertensivas, grau de aderência ao tratamento e controle 

da PA, uso de outras substancias, como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, 

presença de sintomas específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas 

incluem dor torácica (isquemia miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou lombalgia (dissecção 

de aorta), dispneia (insuficiência cardíaca – ICC), sintomas neurológicos focais, cefaleia, convulsões 

e alterações do nível de consciência.  

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares e nervoso central. A PA deve 

se medida com o paciente deitado e em pé (se possível) para avaliar depleção volêmica e nos dois 

braços. Os pulsos devem ser verificados. O exame cardiovascular deve buscar por sinais de ICC como 

taquipnéia, estase jugular, crepitações pulmonares, B, ictus desviado, hepatomegalia, edema de 

membros inferiores e de dissecção de aorta como pulsos assimétricos, medidas significativamente 

diferentes da PA nos dois braços, sopros cardíacos e abdominais, massas pulsáteis. O exame 

neurológico deve avaliar o nível de consciência e orientação, sinais de irritação meníngea, campo 

visual e sinais neurológicos focais.  

Exames complementares importantes incluem um ECG para avaliar a presença de isquemia 

miocárdica; RX de tórax para avaliar área cardíaca, congestão pulmonar e sinais de dissecção de 

aorta; e glicemia capilar (dextro) para avaliar hipoglicemia em casos de alteração do nível de 

consciência. Outros exames serão solicitados conforme indicação clinica.  

  

Manejo Geral  

  

Os pacientes com uma emergência médica (dispneia, intensa, edema agudo de pulmão, dor 

precordial, palidez, sudorese, alteração do nível de consciência e ou sinais focais) devem ser 

encaminhados á sala de emergência e a tratamento iniciado concomitantemente á avaliação clinica 

complementar mais minuciosa. De uma maneira geral, considera-se que a PA deve ser reduzida em 

questão de minutos a uma  hora nas emergências hipertensivas. A redução inicial não deve 

ultrapassar 20% a 25% da PA média inicial. Em termos práticos, não se deve reduzir de imediato a 

PA diastólica para menos de 100 mmHg a 110 mmHg. Para tanto, devem ser utilizadas, de 

preferência drogas anti-hipertensivas de uso parenteral e com monitorização constante da PA. Já 

pacientes que se apresentam com quadros menos dramáticos com queixas como cefaleia, tontura, 

ansiedade, dores torácicas inespecíficas, dispneia (sem  a observação objetiva de dispnéia) e PA 
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acentuadamente elevada, devem ser examinados clinicamente para excluir lesão aguda de órgãos-

alvo, bem como avaliados quanto ao risco de desenvolvimento de lesão de órgãos-alvo em curto 

prazo, medicados com sintomáticos e observados no P S (preferencialmente num local silencioso e 

com pouca luminosidade) com avaliação posterior.   

Nestes casos, a solicitação de exames complementares deverá se feita com base na suspeita clinica 

após historia e exame físico.Este grupo de pacientes apresenta , na maioria das vezes, pseudocrise 

hipertensivas e urgências hipertensivas, e menos comumente uma emergência 

hipertensiva.Entretanto, é importante ressaltar que este grupo de pacientes deve ser avaliado 

adequadamente para que não se liberem para acompanhamento ambulatorial pacientes com 

emergências médicas não suspeitadas.  

Pacientes com cefaléia tensional, enxaqueca ou outras cefaléias primárias associadas a aumento 

acentuado da PA devem receber analgésicos e sintomáticos com reavaliação posterior. Pacientes 

com sintomas sugestivos de ataque de pânico ou muito ansiosos devem receber um sedativo 

(benzodiazepínico) e ser reavaliados posteriormente. Pacientes com tontura devem ser 

minuciosamente avaliados para se descartar doença cerebrovascular vertebrobasilar, medicados 

com sintomáticos e reavaliados periodicamente.  

    

 Emergência Hipertensiva  

É definida como situação na qual ocorre elevação importante da PAS, associada ou não a lesão de 

órgão alvo irreversível.  

  

 Urgência Hipertensiva  

São situações em que a PAS está elevada, com PAD > 120 mmHg, porém são mínimas ou mesmo 

não se observam lesão de órgão alvo.  

  

Emergências Hipertensivas  

  

 Encefalopatia hipertensiva  

 Dissecção de aorta  

 Edema agudo de pulmão  
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 Infarto agudo do miocárdio  

 Hipertensão intracraniana  

 Eclampsia  

 Feocromocitoma  

  

Conduta Inicial nos Pacientes com Emergências Hipertensivas  

  

 Monitorização cardíaca, PAMNI e oximetria  

 Acesso venoso  

 Iniciar o tratamento farmacológico  

  

Conduta Inicial nos Pacientes  

  

 Objetivo – rápida e gradual redução da PAS. Nas emergências hipertensivas esta redução 

deverá ser obtida imediatamente, no máximo com 1 hora da chegada a Unidade de Saúde.  

 Redução de 25% da PAM  

 Redução da PAD para 100 a 110mmHg nas 2 a 6 horas iniciais do tratamento, até níveis de 

PAS normais em alguns dias  

 Redução imediata em 15 a 20 min da admissão na suspeita de dissecção de aorta e/ou EAP. 

Utilizar B bloqueador + nitroprussiato para dicecção de aorta   

 Alcançar e manter a PAS 180X100mmHg em 6 a 12 horas da admissão no AVCI ou H  
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TAQUIARRITMIAS  
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Taquicardias  

  

As decisões sobre o tratamento de taquicardias clinicamente significativas exigem que os médicos 

perguntem e respondam a duas questões – chave:  

1. O paciente está estável ou instável? Com sinais e sintomas importantes devidos a 

taquicardia?  

Em geral, as taquicardias estáveis são tratadas com fármacos (pelo menos inicialmente) ao passo 

que as taquicardias instáveis exigem cardioversão imediata.  

  

2. A questão do ECG: O complexo QRS é largo ou estreito?  

Isto é importante primariamente porque orienta a escolha da farmacoterapia.  

  

Princípios de novos tratamentos para arritmias  

  

• Antiarrítmicos são também pró-arrítmicos.   

• Um antiarrítmico pode auxiliar, mais de um pode ser nocivo. O uso de dois ou mais 

antiarrítmicos aumenta o risco de complicações da função e do ritmo cardíaco.  

• Os antiarrítmicos podem agravar o estado de um coração debilitado. Se o paciente com 

taquicardia sintomática tem a função miocárdica deteriorada, a maioria dos antiarrítmicos agravará 

a função cardíaca.  

• A cardioversão elétrica pode ser a intervenção de escolha ou um “segundo antiarrítmico”. 

Vale o critério “instável x estável, respectivamente”.  

• Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. As novas diretrizes estabelecem uma 

prioridade maior na identificação da arritmia, se o tempo e estado clínico permitirem.  



 

1285 
  

  

  

Taquicardia estável  

  

 A taquicardia estável refere-se à condição em que o paciente apresenta:  

• FC > 100bpm  

• Nenhum sinal ou sintoma significativo causado por aumento da freqüência cardíaca.  

• Uma anormalidade cardíaca subjacente que gera o ritmo (p.ex., febre e exercício são 

condições sistêmicas, não condições cardíacas).  

• O algoritmo oferece 4 classes ou quadros de triagem para taquicardia estável:  

1. Fibrilação / Flutter atrial  

2. Taquicardias de complexo estreito  

3. Taquicardias de complexo largo de tipo desconhecido  

4. Taquicardias ventriculares ( monomórfica ou polimórfica)  

Se em algum momento o paciente começa a se tornar hemodinamicamente instável o médico deve 

alterar o protocolo para “Taquicardia Instável” e iniciar a preparação para cardioversão 

sincronizada.  
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ALGORITMO– TAQUICARDIA COM PULSO*  
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TAQUICARDIA COM PULSO   

-   Estabilização clínica: ABC pri mário e secundário;   
-   Monitorização: PA, ritmo, oximetria e O2 s/n   

Há instabilidade?   
( confusão, hipotensão,  
dor torácica, dispnéia)   

Em todos os  
Momentos:    
-   garanta as vias  
aéreas e acesso EV.   
-   Considere CVE   
-   Trate causas  
reversíveis (6H e  

T 5 )   

Imediata   
CVE   

sincronizada   

NÃO   Algoritmo   
37.3   

-   Acesso venoso e coleta de exames;   
-   Obter ECG de 12 derivações   

Avaliar duração do QRS   

QRS estreito  
) (<  0,12 seg   QRS  ≥ 0,12 seg   

Algoritmo 37.2  
Taquicardio  
QR S Estreito   

Avaliar o ritmo   

Quatro possibilidades   Irregular   Regular   

TV ou    
ritmo incerto   TSV com aberração   

de conduç ão   

-   Amiodarona:    
  150  mg EV em 10  
min e repetido s/n   
  máximo: 2,2g em 24h   

-   Prepare para CVE  
sincronizada (Algoritmo  

37.3)   

-   Algoritmo  
taquicardia complexo  
estreito   

A) FA com condução aberrante   
       -   Algoritmo 37.2   
B) TV polifórmica recorrente   
       -   consulta com especialista   
C) Torsades de pointes: dar  
magnésio EV: 1 a 2g , 5 a 60  
min   
D)  FA com pré - excitação  
( WPW )   
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ALGORITMO – TAQUICARDIA COM QRS ESTREITO *,**  

  

 

  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

QRS < 0,12 segundos   

O ritmo é irregular?   

  
NÃO   

  
SIM   

Taquicardia de QRS estreito com RR  
regulares   

Avaliar reversão da arritmia   

Persiste   Reverteu   

Hipóteses:    
-   Flutter   atrial   
-   Taquicardia atrial ectópica   
-   Taquicardia juncional   

Inicialmente:   
-   Tente manobra vagal   
-   Dê adenosina: 6mg IV em  bolus:   
repetir 12 mg e novamen te mais 12  
mg   

-   1 ª hipótese: TS V p/reentrada   
-   Observação e pode - se repetir a  
adenosina   
-   Considere medicações com  
maior duração: betabloqueador  
cuidado com asma e DPOC),  ( 

diltiazem e verapamil   

Imediato:  Controlar a FC  
( diltiazem, verapamil ou  
betabloqueador)   
-   Tratar a causa de base   

Nome   : Taquicardia de QRS estreito e ritmo  
irregular   
-   1 ª hipótese: FA   
-   Outras:  flutter  ou taquicardia atrial  
multifocal   

Imediato:  Controlar a FC  
diltiazem, verapamil ou  ( 

betabloqueador)   
Cuidado:   Doença pulmonar  
betabloqueador) e disfunção de VE  ( 

( todos )   
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* Baseado no Suporte Avançado de Vida 2005: http//www.circulation.org e 

http//www.aha.org  

**Em todos os momentos, avalie vias aéreas, respiração, acesso EV; considere CVE e trate 

fatores reversíveis (6H e 5T)  

53  

ALGORITMO – CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA*  
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Taquicardia   
) sinais e sintomas sérios relacionados com a taquicardia (   

-   Se a freqüência ventricular for > 150bpm, prepare - se para cardioversão imediata.   
-   Pode - se fazer um rápido teste medicamentoso baseado nas arritmias específicas.   
-   Geralmente não é necessário a cardiov ersã o imediata se a FC for  ≤ 150 bpm.   

Tenha disponível à beira do leito   
-   Monitor de saturação de oxigênio   
-   Equipame nto de apiração   
-   Via EV   
-   Equipamento de intubação   

Faça pré - medicação sempre que possível**   

-   TPSV   
-   Flutter   

-   FA   
-   TV polifórmica   

-   TV polifórmica   

Dose de energia monofásica  
escalonada (ou equivalente de energia  
bifásica) de 50 J, 100 J, 200 J, 300 J,  

360  J   

Dose  de energia monofásica  
escalonada (ou equivalente de energia  

bifásica) de 200 J, 300 J, 360 J   
Dose de energia mono fásica  
escalonada (ou equivalente de energia  
bifásica) de 100 J, 200 J, 300 J, 360 J   

Observações importantes:   
1.   Fique atento para a possível necessidade de ressincronizar o equipamento após cada cardioversão.   
2.   Se houver demora na sincronização e o quadro clí nico for crítico, aplique choque não - sincronizado imediatamente   
3.     A TPSV e o  flutter   atrial geralmente respondem a baixos níveis de energia. Inicie com 50 J.   
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Taquicardias Instáveis  

  

  

 A taquicardia instável existe quando o coração bate rápido demais para a condição cardiovascular 

do paciente. Tal elevação da frequência cardíaca reduz o período de diástole entre os batimentos, 

impedindo que sangue suficiente flua para o coração. Um volume sanguíneo reduzido nos 

ventrículos significa que o volume sistólico também é reduzido. O termo “bater rápido demais” 

também implica em “bater de forma ineficiente”. A força e a coordenação das contrações 

ventriculares são insuficientes para manter o volume sistólico.  As chaves para o tratamento de 

pacientes em taquicardia instável são: o reconhecimento rápido de que o paciente está 

significativamente sintomático ou, até mesmo, instável; e o reconhecimento rápido de que os sinais 

e sintomas são causados pela taquicardia.    
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Algoritmo para taquicardia instável: cardioversão sincronizada  
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OBS: Nunca esquecer de apertar o botão Sinc do aparelho para a realização de cardioversão 

sincronizada  

  

  

  

1   

2   

3   

4   

5   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Taquicardia   

Com sinais e sintomas importantes relacionados à taquicardia   

Se a freqüên cia ventricular for > 150 bpm, prepare - se para  
cardioversão imediata. Pode - se fazer um rápido teste com  
medicamentos, baseado nas arritmias específicas. Geralmente não é  
necessária a cardioversão imediata, se a FC for      bpm. 150   

Tenha disponível à beira d o leito   
Monitor de saturação de oxigênio   
Equipamento de aspiração   
Via IV   
Equipamento de intubação   

Faça pré - medicação sempre que possível   
Midazolam 5mg ou 0,05  –   ,1mg/kg 0   

Cardioversão sincronizada   

TV                                           Dose de en ergia monofásica   
TPSV                                       (ou dose de energia bifásica   
FA                                           clinicamente equivalente)   
Flutter atrial                            de 100 J, 200 J, 300 J, 360 J   
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• A taquicardia sinusal não é uma forma de taquicardia sintomática. Não é uma arritmia e não 

irá responder à cardioversão.  

• O Flutter atrial produz tipicamente uma FC próxima a 150bpm. Frequências tão altas muitas 

vezes provocam sintomas e a cardioversão é frequentemente necessária. A cardioversão do flutter 

atrial pode ser freqüentemente atingida com níveis de energia menores (50J) do que os necessários 

para outras arritmias.  

• O algoritmo para cardioversão sincronizada recomenda uma sequência padrão de níveis de 

energia para a cardioversão sincronizada: 100J – 200J – 300J – 360J (quando desfibriladores 

monofásicos).  

• As duas exceções são o flutter atrial, que responde com frequência a níveis de energia mais 

baixos (tais como 50J), e a TV polimórfica que frequentemente necessita de níveis de energia mais 

baixos.   
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EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS AVC - COMA – CEFALÉIA  
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Atendimento Inicial do Paciente com AVC  

  

1) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas  

A) Nível de consciência (escala de coma de Glasgow).  

B) Inspeção de orofaringe: prótese dentária, alimentos, corpo estranho, reflexo do vômito e 

deglutição.  

C) Remoção de corpo estranho/ prótese dentária, aspiração de secreções,  

D) Posicionamento do paciente  

Elevação do mento e da cabeceira 30° em caso de rebaixamento do nível de consciência.  

Caso contrário, manter cabeceira a 0°.  

E) Oferecer O2 por máscara ou cateter nasal se saturação for menor que 92%.  

F) Intubação orotraqueal dos pacientes com rebaixamento do nível de consciência pela 

incapacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas e/ou lidar com secreções.  
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2) Respiração: ventilação e oxigenação  

  

A) Pacientes incapazes de respirar: ventilação ambu/ máscara, ambu/tubo orotraqueal ou 

ventilação mecânica.  

B) Pacientes com respiração espontânea: verificar frequência, profundidade e eficiência.  

C) Oxímetro de pulso; suporte de O2 para atingir saturação igual ou superior a 95%. Excluir 

possíveis erros de medida: doença vascular oclusiva, hipotensão, envenenamento por monóxido de 

carbono.  

OBS: Oxímetro não avalia a ventilação.  

  

3) Circulação:  

  

A) Verificar pulso e pressão arterial (MMSS direito e esquerdo) DD: AVE x dissecção de aorta.  

B) Tratamento agressivo da hipotensão arterial. Reposição de 500 a 1000ml de SF0,9%.Repetir 

se necessário.  

C) Monitorização cardíaca e eletrocardiograma: ritmo e função cardíaca podem ser afetados 

pela liberação de catecolaminas durante AVE (alterações inespecíficas  

ECG, arritmias cardíacas, ICC e IAM)  

D) Tratamento das arritmias: risco de repercussões hemodinâmicas.  

  

Escala de Cinccinati  

Avaliação de trauma craniano/ raquimedular:  

A) Pesquisar hemotímpano, sinal de Battle, equimose periorbitária, pontos dolorosos no escalpo e 

coluna cervical, espasmo paraverebral.  

  

Cuidados gerais:  

Evitar uso de soluções de glicose a 5%  

Controle da hipertermia com dipirona e/ou paracetamol.  
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Administrar tiamina 100mg (IV) para alcoólatras e desnutridos.  

Evitar sonda nasogástrica ou sondagem vesical se houver indicação de trombólise.  

  

  

Abordagem Neurológica  

  

História clínica:  

  

A) Tempo de início dos sintomas  

B) Traumatismo crânioencefálico no início dos sintomas.  

C) Crise convulsiva antecedendo ou acompanhando os sintomas.  

D) Uso de anticoagulantes orais  

E) Sintomas sugestivos de IAM  

F) Dispnéia  

G) Sintomas sugestivos de Hemorragia intracraniana  

H) Rigidez de nuca  

I) Intolerância a luz  

J) Náuseas e vômitos  

Diagnóstico diferencial  

  

A) Paciente comatoso, confuso ou afásico: desafio diagnóstico  

B) Crises convulsivas: período pós-ictal ?  

C) Condições metabólicas: hiperglicemia e hipoglicemia. Considerar também  

distúrbios do sódio sérico e encefalopatias ?  

D) Hematoma subdural e tumores  
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E) Migranea com déficit transitório ou persistente (diagnóstico de exclusão)  

F) Infecções: abcessos e meningoencefalite  

G) Abuso de drogas  

H) Encefalopatia hipertensiva  

  

Diagnóstico topográfico:  

A) Hemisfério dominante: habitualmente esquerdo  

Afasia  

Desvio do olhar conjugado para esquerda  

Hemianopsia homônima direita  

Hemiparesia/ hemiplegia a direita  

Hemi-hipoestesia/ anestesia a direita  

B) Hemisfério não dominante: habitualmente direito Negligencia ou “extinção”  

Desvio do olhar conjugado para direita  

Hemianopsia homônima esquerda  

Hemiparesia/ hemiplegia a esquerda  

Hemi-hipoestesia/ anestesia a esquerda  

C) Tronco cerebral: Sintomas bilaterais ou cruzados Hemiparesia ou quadriparesia  

Hemi-hipoestesia ou perda sensitiva nos 4 membros  

Anormalidades na movimentação ocular  

Disfagia  

Vertigem ou tinitus  

Soluços ou alterações respiratórias  

Incoordenação axial ou apendicular  

  

Etiologia:  
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A) Sintomas sugestivos de AVE hemorrágico:  

Cefaléia intensa  

Instalação súbita  

Sinal focal (hemorragia intra-parenquimatosa)  

Rebaixamento do nível de consciência  

Náuseas ou vômitos  

Diplopia horizontal  

Papiledema ou hemorragias retinianas B) Sintomas sugestivos de hemorragia subaracnóide (HSA):  

Todos os anteriores  

Dor cervical e/ou rigidez e nuca  

Ausência de sinais focais  

  

Manejo da Pressão Arterial  

Regulação da perfusão cerebral  

Pressão de perfusão cerebral = pressão arterial média – pressão intracraniana  

       PPC  = PAM – PIC  

PPC (normal) = 70 a 95 mmHg PPC > ou = 140 (edema cerebral)  

PPC < 50 (isquemia global cerebral.  

Controle da Glicemia  

A) Hipoglicemia: administrar glicose hipertônica a paciente com glicemia menor que 60 mg%.  

B) Hiperglicemia: controle rigoroso nas primeiras  horas, com medidas da glicemia capilar 

horas, tratar com insulina regular(simples) se glicemia for maior que 250 mg%.  

  

Controle de Convulsões  

A) Diazepam (Amp. Com 10 mg): 10 mg EV, infundir 5 mg por minuto, até dose máx. de 30 mg.  

B) Fenitoína (Amp. Com 250 mg):Utilizar após controle com benzodiazepinico, Diluir em SF 

0,9%, na dose de 15 a 20 mg/Kg, infundir 50 mg/min.  
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C) Infusão contínua de Midazolam fenobarbital EV(só nos hospitais)  

D) Pentobarbital (somente com monitorização da PIC nos casos de AVE).  

  

Controle da Hipertensão Intracraniana  

A) Quando houver evidencias de edema cerebral o tratamento deve ser iniciado precocemente 

e mantido por no mínimo 5 dias.  

B) Manitol a 20 %: Dose de ataque de 1 g/Kg de peso, seguida por dose de manutenção de 0,25 

a 0,5 mg/Kg  ,in bolus,a cada 4 horas.  

  

Tratamentos Específicos (Uso hospitalar) A) Antiagregantes plaquetários:  

Se não houver contra-indicações ou possibilidade do uso de trombolíticos, introduzir AAS ( 200/ 325 

mg/dia) nas primeiras 48 horas(utilizar nas Unidades de Saúde se o paciente não for transferido).  

B) Trombolíticos  

Rt-PA (actilise®): Dose 0,9 mg/Kg, dose máx. 90 mg, dose de ataque de 10 % e o restante em 60 min.  

C) Heparinização: considerar possibilidade nos casos de AVE cardioembólicos com alto risco de 

recidiva ou em evolução em que não exista possibilidade de trombólise  

Dose inicial de 80 U/Kg, seguida de infusão de 18U/Kg/h. Diluir 7500U de heparina em 150 ml de SF 

e correr em bomba de infusão contínua. Aferir TTPa de 6/6 horas até 2 medidas estáveis 

consecutivas; depois medir a cada 24 horas.  

  

TTPa = 1.2 x controle  80U/Kg bolus, aumentar a infusão 4U/Kg/hora  

TTPa = 1.2 a 1.5 x controle  40U/Kg em bolus, entào aumentar infusão 2U/Kg/hora  

TTPa = 1.5 a 2.3 x controle  Sem alteração  

TTPa = 2.3 a 3.0 x controle  Diminuir infusão em 2 U/Kg/hora  

TTPa > 3 x controle  Parar infusãopor 1 hora, então reiniciar com diminuição de 

3U/Kg/hora  
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Destino do paciente  

  

a. Após medidas de estabilização, solicitação do serviço de  regulação e transporte  

(SAMU)  

b. Notificação na ficha de encaminhamento.  

  

  

Protocolo de Atendimento do Paciente em Coma  

  

1- Considerações Gerais   

  

2- Importantes Informações para diagnóstico e conduta   

  

3- O Exame do Paciente em Coma   

  

  

1- Considerações Gerais   

  

Essa é uma condição extremamente grave que exige uma abordagem clínica inicial com medidas 

gerais.   

A- Avaliação da ventilação, se necessário, intubar imediatamente.   

B- Correção de distúrbios hemodinâmicos.   

C- Venóclise e coleta de sangue para exames laboratoriais rotineiros e especiais.   

D- Administrar tiamina e glicose, conforme algoritmo.   

E- História clínica detalhada – com ênfase em questões sobre: trauma, intoxicações, 

alcoolismo, uso de drogas; doenças prévias como: diabetes, epilepsia, hipertensão, cardiopatias, 

cirrose, insuficiência renal.   

F- Exame clínico – sinais de trauma, infecções, lesões cutâneas por administração de drogas 

intravenosas, coloração da pele e das mucosas, sinais clínicos de doenças sistêmicas.   

G- Proteja os olhos, controle a agitação, instale sonda vesical e nasoenteral, evite complicações 

relacionadas com a imobilidade (profilaxia de trombose venosa profunda),  



 

1305 
  

inicie a profilaxia da úlcera de stress.   

  

  

2- Importantes informações para o diagnóstico e conduta do paciente em coma   

  

  

1- A avaliação neurológica do paciente em coma, requer uma sistemática que permita um 

diagnóstico rápido e um tratamento adequado.   

2- Para que haja comprometimento do nível de consciência, é necessário que exista uma das 

seguintes alternativas:   

a) Lesão anatômica ou funcional da formação reticular mesencefálica.   

b) Disfunção bilateral dos hemisférios cerebrais.   

c) Lesões associadas dessas duas estruturas.   

  

3- As condições que produzem as alternativas acima são as seguintes:   

a) Lesões supratentorias que comprimem ou deslocam o diencéfalo ou o tronco encefálico 

(tumor cerebral, AVC, hematoma subdural e outras).   

b) Encefalopatias metabólicas, tóxicas ou infecciosas, as quais comprometem difusamente 

ambos os hemisférios cerebrais (hipo/hiperglicemia, uremia e outras).   

c) Lesões expansivas ou destrutivas infratentoriais, que promovam dano ou compressão à 

formação reticular mesencefálica (hemorragia e infarto cerebelar, neoplasias e outras).  4- É 

importante o diagnóstico diferencial com os distúrbios psiquiátricos que cursam com ausência de 

resposta.   

5- A chave para o diagnóstico consiste em:   

a) Interpretação adequada dos sinais que refletem o comprometimento dos diversos níveis do 

encéfalo.   

b) Determinar qual das condições citadas no item 3 pode ser a responsável pelo quadro atual 

do paciente. A tabela 1 indica os correspondentes sinais e sintomas característicos.   

  

Tabela 1- Características clínicas das condições que determinam o estado de coma  
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1-Massas ou lesões supratentoriais que 

comprimem ou deslocam o diencéfalo ou 

tronco cerebral:   

2- Massas infratentoriais ou lesões que causam 

coma:   

a) Sinais de disfunção progressiva 

“rostrocaudal”.   

b) Sinais que traduzem o 

comprometimento de uma  determinada 

região do encéfalo.   

c) Posturas assimétricas com ou 

sem estímulos.   

a) História anterior de disfunção do tronco 

encefálico   

b) Rápida instalação do coma.   

c) Sinais de comprometimento do TE 

proce-dendo ou concomitante. (Paresias ou 

paralisias de nervos cranianos).   

d) Aparecimento precoce de disfunção 

neuro-vegetativa.   

    

    

  

  

3- Coma de origem metabólica, tóxica ou 

infecciosa:   

4- Distúrbios psiquiátricos causando falta de 

resposta aos estímulos:   

a) Confusão mental e estupor 

precedendo os sinais motores.   

b) Sinais  motores,  quando 

 presentes, freqüentemente  

simétricos.   

c) Reações pupilares usualmente 

conservadas.   

d) Asterixis, mioclonias, tremores e 

convulsões são comuns.   

e) Hiper ou hipoventilação são 

freqüentes.   

a) Fechamento ativo das pálpebras.   

b) Pupilas reativas ou dilatadas 

(cicloplégicas).   

c) Reflexo óculo-vestibular fisiológico.   

d) Tônus motor inconsistente ou normal.   

e) Eupnéia ou hiperventilação são usuais.   

f) Nenhum reflexo patológico está 

presente.   

g) EEG normal.   
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EOT = Entubação Orotraqueal  

PAS = Pressão Arterial Sistólica  

ECG = Escala de Coma Glasgow  

  

Sim   

Não   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Estado de Coma   

Vias aéreas pérvias   
ECG > 8   

PAS < 90 mmHg   

Acesso Venoso   

SF 0,9% 1000 ml EV  
rá pido   

Dextro < 90   

Glicose 50% 50 ml   
+   

Tiamina 100 mg   

Exame neurológico   
) Glasgow + pupilas + reflexos (   

Ligue 192   
Central de Regulação Médica de Urgências   

EOT   
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c) Estabelecidos os prováveis mecanismos do estado de coma,  o medico da UPA deve 

estabelecer o diagnóstico de coma, estabilizar o paciente , investigar a natureza etiológica dentro 

da sua capacidade de resolução e ativar a regulação médica quando necessário.  

Na tabela 1, subitem 4, observe as características clínicas dos distúrbios psiquiátricos que 

mimetizam o estado de coma.   

  

3- O Exame Neurológico do Paciente em Coma   

  

a) Avaliação do nível de consciência (com e sem estímulo) – descrever com detalhes:   

- Resposta verbal   

- Abertura ocular  - Resposta motora   

b) Ritmo respiratório   

c) Fundoscopia   

d) Nervos cranianos  - Exame das pupilas   

- Motricidade ocular  extrínseca:  oftalmoplegias  supranucleares,  nucleares 

 e internucleares; observação de movimentos espontâneos como nistagmo, opsoclonus, 

bobbing ocular.   

- Reflexo óculo-cefálico (olho de boneca) e óculo-vestibular (prova calórica).   

- Reflexo córneo-palpebral.  - Reflexo de tosse- Resposta motora   

e) Motricidade   

- Movimentos involuntários   

- Força muscular   

- Tônus e posturas anormais (decorticação, descerebração)   

- Reflexos profundos e superficiais   

f) Sinais de irritação meningo-radicular   

g) Avaliação autonômica (midríase, taquicardia e hipertensão à estimulação álgica).   

Obs.: referir o escore da escala de Glasgow.   
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Protocolo de Atendimento a Pacientes com Cefaleia na Unidade de Emergência  

Introdução:   

  

De todos os estados dolorosos que atingem os seres humanos a cefaléia é sem dúvida uma das 

queixas mais comuns nas unidades de emergência. A cefaléia pode estar associada a diversas 

condições, como trauma de crânio, intoxicação alcoólica, depressão, tumor cerebral ou representar 

uma cefaléia primária como a enxaqueca, havendo estimativas de que 90% dos homens e 95% das 

mulheres tenham cefaléias por ano.   

Determinar características da dor deve ser prioridade na anamnese dirigida, assim como obter 

informações sobre fenômenos premonitórios, padrão de início, localização, duração, intensidade, 

irradiação, frequência, sintomas associados, tipo de dor assim como fatores agravantes e de 

alívio, medicamentos já utilizados e seu padrão de consumo. Os demais elementos da anamnese 

também são importantes, como o interrogatório sistemático e os antecedentes. O exame físico e o 

neurológico podem confirmar o diagnóstico sugerido pela anamnese.   

Existe uma classificação atual elaborada em 1988 pela Sociedade Internacional de Cefaleia que é 

abrangente, porém, ainda necessita de ajustes. A cefaleia pode estar na dependência de uma 

patologia orgânica intracraniana ou extracraniana, ou de uma doença sistêmica. Nesses casos, ela 

pode ser o primeiro sintoma e único por um certo intervalo de tempo e que se pode chamar de 

cefaleia sintomática. As cefaleias sintomáticas de doença primariamente neurológica são, 

habitualmente, de instalação aguda (hemorragias cerebrais e meníngeas, meningites e 

meningoencefalites) ou subaguda (abscessos cerebrais) e frequentemente estão associadas com 

vômitos e febre. Podem, contudo, ter um início insidioso, com aumento progressivo da intensidade 

da dor, o que é característico das neoplasias intracranianas.   

Frequentemente, a dor de cabeça decorre de mecanismos fisiopatogênicos nem sempre totalmente 

elucidados e que são desencadeados por fatores variados, às vezes múltiplos ou desconhecidos 

pelos pacientes. Nesses casos a dor de cabeça é a queixa principal, constituindo-se na própria 

doença. É o caso da enxaqueca, da cefaleia tensional e da cefaleia em salvas que tem características 

próprias.   
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Em crianças e adolescentes, o início abrupto de cefaleia severa é frequentemente causada por 

infecção do trato respiratório superior ou por enxaqueca. Atenção especial deve ser dada em 

crianças com dor em região occipital. Tumores cerebrais e hemorragia intracraniana são raros em 

crianças e quando presentes são acompanhados de múltiplos sinais neurológicos.   

Estudos retrospectivos no Brasil demonstram que a Dipirona promoveu alívio da dor em cerca de 

80% dos casos em que foi utilizada. É, portanto, droga barata, eficaz e, a nosso ver, segura, sendo 

necessários estudos duplo-cegos, randomizados, adotando os critérios de melhora dos sintomas 

mais utilizados em pesquisas atualmente, para avaliação de seu real papel no tratamento das 

cefaleias agudas.   

   

  

         

   

    

    

  

     

  

Sintomas e sinais de alerta  

  

Anamnese (Sinais de alerta)  

  

Dor de início após 50 anos   

Instalação súbita  

Piora progressiva (duração, frequência e/ou intensidade)   

Piora com tosse, esforço excessivo e/ou atividade sexual.  

Confusão mental  

Perda de memória, distúrbios visuais.  

Tontura intensa, vômitos.  
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Dist. da coordenação motora e do equilíbrio  

  

Exame Físico (Sintomas de Alerta)  

  

Hipertensão e febre Alteração de consciência S.I.M.  

F.O.: papiledema, hemorragia  

Anisocoria e/ou pupilas pouco reativas, queda da pálpebra.  

Hipoestesia em face ou membros  

Fraqueza muscular  

Assimetria de ROT  

Resposta plantar anormal  

Incoordenação e desequilíbrio  

Alteração do pulso carotídeo Resumo:  

• As principais etiologias da cefaléia são a enxaqueca (cefaléia vascular) e cefaléia tensional.  

• Caracterize o quadro clínico. Procure sinais e sintomas de alerta.  

• Na ausência de sinais e sintomas de alerta. Use analgésicos. Considere a avaliação do 

neurologista.  
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                            Sim   

  
                          

Não   

  
             

  
                                                     

  

  

  

  

Cefaléia Aguda   

Sinais e sintomas de  
alerta   

Analgesia   

Considerar  
avaliação  

neurologista   

Ligar 1 92   
Central de Regulação Médica de Urgências   

                                      
                                        Dipirona / Paracetamol   
                                        Dipirona + Decadron   
Drogas disponíveis        AINE/tramadol   
                                         

Sem  
melhora   
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VENTILAÇÃO MECÂNICA ABORDAGEM INICIAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA:  

  

Indicação:  

• Pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda com alteração do nível de consciência ou 

instabilidade hemodinâmica.  

• Do contrário, ventilação mecânica não invasiva  pode ser uma opção- CPAP ou  

BIPAP  

• Tratamento de suporte, sempre deverá ser tratada a doença base.  

  

Entubação orotraqueal  

  



 

1314 
  

O ventilador mecânico   

• Pneumático  

• Micro processado  

  

Noções básicas de ventilação mecânica:  

  

• Mais fisiológico possível  

• Inspiração = Assistido / Controlado  

• Inversão Ins/Expiração = Ciclagem  

- Fluxo  

- Pressão  

- Volume  

- Tempo  

• Métodos convencionais de VMI  

- Assistido controlado  

- SIMV  

- PSV  

- CMV  

• Parâmetros programáveis  

- FR 12 – 14   

- Fluxo Inspiratório 40 – 60 l/min  

- Tempo Inspiratório 0,85 – 1,2 seg  

- Relação I : E = 1: 2  

- Volume corrente 6 – 8 ml/kg  

- PEEP = Fisiológico = 6  
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- FI O2  iniciar com FIO2 de 100%, reduzir assim que possível (Não exceder 60%, se possível)  

• Alarmes  

• Aula prática –Ventilador Mecânico Inter 5  
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ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMATIZADO  
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Avaliação Primária  

  

A avaliação primária é designada para identificar lesões que devem ser imediatamente tratadas e 

iniciar o tratamento assim que elas forem identificadas. Assim que o paciente chega, todos os 

agentes de saúde devem assegurar-se de estarem protegidos contra a transmissão de doenças 

infecciosas transmitidas por secreções.  

  

A- Vias aéreas e proteção da coluna vertebral.  

  

Considerações diagnósticas  

  

• A obstrução da via aérea pode matar em 3 minutos.  

• Os traumas craniano, facial, do pescoço e as lesões por inalação são potencialmente 

causadores de perda de via aérea.  

• Os pacientes que conseguem falar em geral não precisam imediatamente de manutenção 

das vias aéreas.  

• A respiração ruidosa muitas vezes indica obstrução das vias aéreas.  

• Os pacientes com Escala de Coma de Glasgow < 9 em geral precisam de proteção das vias 

aéreas.  

• As lesões laríngeas podem ser sutis; a rouquidão ou a voz fraca pode indicar lesões graves.  

  

Considerações terapêuticas  

  

• Prática das habilidades para manter a proficiência.  

• O levantamento do queixo e a protrusão da mandíbula e das vias aéreas por acesso 

orofaríngeo às vezes são úteis.  
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• Ter sistema de aspiração disponível(bico de aspirador rígido).  

• Se o bloqueio muscular for necessário para a intubação, assegure-se de que há condições 

para obter  de uma via aérea cirúrgica.  

• Pacientes sedados não respondem; o exame neurológico não será possível.  

• Confirme o posicionamento do tubo.  

• Assegure-se de que o tubo é adequado (geralmente entre 7 e 8).  

Precauções  

  

• Antecipe os problemas, incluindo falha de equipamento.  

• Não falhe em reconhecer um potencial comprometimento das vias aéreas.  

• Não confunda a ventilação difícil por problemas de vias aéreas.  

• Em crianças, o uso de tubos muito pequenos pode obstruir o clearance de secreções.  

• A movimentação dos pacientes pode deslocar o tubo, resultando em mau posicionamento.  

• Preparação para uma possível e inadvertida extubação no transporte dos pacientes.  

• Um paciente agitado pode estar hipóxico.  

Deve haver proteção da coluna vertebral até que a lesão tenha sido descartada por radiografia ou 

exame clínico em pacientes com potencial risco de lesões da coluna vertebral. A proteção completa 

requer que a coluna esteja totalmente imobilizada, da cabeça até o dedo do pé.  

  

Considerações diagnósticas  

  

• As fraturas potenciais da coluna devem ser imobilizadas antes do seu diagnóstico; imobilize 

antes e diagnostique depois.  

• O diagnóstico da fratura de coluna não deve preceder o restabelecimento das funções vitais 

do paciente.  

• Os acidentes automobilísticos e as quedas estão mais comumente associados a lesões de 

coluna.  

• A evidência de paralisia equivale à instabilidade da coluna .Imobilize.  
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• A avaliação das funções motoras e sensitivas não é possível após o uso de bloqueadores 

musculares.  

• Observe os movimentos das extremidades antes da administração e documente  

as alterações.  

  

Considerações terapêuticas  
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A proteção da coluna requer que esta esteja inteiramente imobilizada.  

• Os pacientes devem ser fixados à prancha para sua proteção.  

• A imobilização manual do pescoço do paciente durante a movimentação do paciente é 

aconselhável.  

• A imobilização na posição neutra, sem tracioná-la, é o objetivo durante o atendimento 

inicial.  

  

Precauções  

  

• Os colares cervicais macios não oferecem proteção adequada.  

• Confiar apenas na utilização de colares semi-rígidos é insuficiente para a proteção completa 

da coluna.  

• A utilidade da prancha é para se obter facilidade de mover o paciente sem que ocorra a 

movimentação excessiva da coluna.  

• Os socorristas devem estar atentos para aqueles pacientes que estão impacientes e 

combativos.  

• O coma e um nível de consciência alterado estão frequentemente associados à lesão de 

coluna.  

• As crianças e os idosos têm risco de lesão de coluna sem anormalidades  

radiológicas.  

  

B - Respiração e ventilação  

  

Uma troca gasosa inadequada significa uma via aérea inadequada.  

Considerações diagnósticas Condições  Achados clínicos frequentemente associados  

 

Pneumotórax hipertensivo  Ausência de murmúrio vesicular, hipertimpanismo à percussão, 

estase jugular, desvio de traquéia (contralateral)  
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Hemotórax maciço  Ausência de murmúrios vesiculares,desvio de traquéia, macicez à 

percussão, instabilidade hemodinâmica  

Tórax instável  Movimentos paradoxais do tórax (vistos em ventilação sem 

pressão positiva)  

Pneumotórax aberto  Sucção da parede torácica  

Tamponamento cardíaco  Instabilidade hemodinâmica, sensação iminente de morte,  

estase jugular (a menos que tenha depleção de volume), sem resposta à infusão de volume ou 

resposta transitória  

 

  

Considerações terapêuticas  

  

• As condições apresentadas anteriormente são diagnosticadas pelo exame físico e são 

manejadas sem a confirmação da radiografia de tórax.  

• O oxigênio é essencial para a vida, é um inotrópico potente e deve ser administrado com 

liberdade.  

• A utilização dos tubos endotraqueais e de tórax é o tratamento definitivo para 85 a 90% de 

todas as lesões torácicas potencialmente tratáveis de imediato.  

• O dreno de tórax colocado no quinto espaço intercostal anterior a linha axilar média em 

geral é adequado para o tratamento imediato.  

• O hemotórax maciço geralmente necessita de transfusão sanguínea.  

• A oximetria é muito útil para assegurar ventilação adequada.  

• A ausência de murmúrio ventilatório em um paciente com alterações hemodinâmicas 

requer descompressão torácica imediata com agulha seguida de drenagem torácica.  

• Após qualquer intervenção, reveja a adequação da ventilação mecânica.  

• Confirme a posição adequada dos tubos através da ausculta e com radiografia, se 

necessário.  

• O tamponamento cardíaco pode ser retardado por infusão de volume ou pericardiocentese, 

mas em geral necessita de esternotomia ou toracostomia.  
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Precauções  

  

• Não espere a confirmação radiológica na suspeita diagnóstica antes de iniciar o tratamento.  

• A oximetria de pulso é menos eficiente em pacientes com baixa perfusão, com manguito de 

pressão próximo à monitorização, em pacientes hipotérmicos ou quando localizados em 

extremidades com pulso diminuído.  

Os drenos de tórax podem ser removidos inadvertidamente durante a movimentação ou o 

transporte do paciente; planejar-se para contingências e a segurança dos tubos apropriadamente.  

  

Manejo de vias aéreas  

  

 Podem aparecer intercorrências quando a intubação é indicada e o manejo pode ser difícil. Quando 

isso acontece, técnicas alternativas para o manejo da via aérea têm sido propostas.  

  

Cricotireoidotomia cirúrgica  

  

 A cricotireoidotomia cirúrgica no campo pré-hospitalar tem sido utilizada por equipes médicas 

durante anos. As equipes médicas que têm permissão para esse procedimento têm demonstrado 

uma necessidade e um desejo limitado de utilizá-lo.  

Intubação de sequência rápida: quando os médicos são bem-treinados e experimentados na técnica 

de intubação, o uso adjuvante dessa técnica de seqüência rápida fornece uma intubação segura em 

um pequeno grupo de pacientes que de outra forma não teriam suas vias aéreas estabilizadas. Estes 

podem ser pacientes com comportamento não-colaborativo devido à hipoxia, ao trauma de crânio, 

à hipotensão, ou a uso de drogas e álcool.  

Ventilação através de um cateter transtraqueal percutâneo (cricotireoidotomia percutânea): a 

ventilação realizada através de um cateter transtraqueal percutâneo possui as seguintes vantagens: 

não requer paralisia, como a intubação de seqüência rápida; é menos invasiva que a 

cricotireoidotomia cirúrgica; é de fácil acesso a inserção; requer o mínimo de treinamento e 

equipamentos básicos.  
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C - Circulação  

  

O choque inicialmente é um diagnóstico clínico. Considere todos os pacientes traumatizados que 

manifestam sinais de choque como portadores de choque  

hemorrágico, até que se prove o contrário.  

  

  

Considerações diagnósticas  

  

• Avalie o paciente observando sinais de perfusão tecidual inadequada (palidez, frio, pele 

pegajosa, enchimento capilar diminuído, alteração do nível de consciência, débito urinário 

inadequado [< 0,5 mL/Kg/hora para adultos e < 1mL/hora para crianças], fraqueza ou pulso fraco).  

• A taquicardia é o sinal mais comum de choque hemorrágico.  

• Encontre a origem do sangramento.  

• Examine cada parte do corpo do paciente: frente, costas e lados, da cabeça aos pés.  

• Realize palpação para dor pélvica.  

• Inspecione extremidades em busca de fraturas.  

• Se houver estase jugular, procure por uma origem no tórax: hemotórax, pneumotórax 

hipertensivo ou tamponamento.  

• A celiotomia ou a toracostomia podem ser necessárias para diagnóstico e controle de 

hemorragia, envolvendo o cirurgião precocemente.  

• Considere eventos prévios ao trauma, como infarto agudo do miocárdio ou AVC, como 

etiologia do choque.  

• A resposta transitória, como visto em pacientes que melhoram depois voltam a piorar ou 

que não respondem antecipadamente, pode indicar perda sanguínea ou diagnóstico incorreto 

(considerar causas torácicas).  

• Para pacientes que não respondem a intervenções, considere a  necessidade de intervenção 

cirúrgica.  
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• Os pacientes com choque neurogênico puro geralmente têm extremidades quentes e 

freqüência cardíaca normal ou baixa.  

• Os pacientes com choque séptico em geral têm extremidades quentes.  

  

Considerações terapêuticas  

  

Pare o sangramento  

• Aplique pressão direta.  

• Os sangramentos arteriais em tecidos abertos podem ser ligados se visualizados e isolados.  

As lacerações de couro cabeludo podem ser temporariamente fechadas com  

suturas de pele.  

Fechamento do volume pélvico em pacientes com fraturas em livro aberto e cisalhamento vertical  

• Junte as pernas uma à outra  

• Um lençol amarrado bem-apertado em volta da pelve pode ser efetivo.  

  

Restauração da circulação do volume sanguíneo ao normal.  

• Inicia-se com dois acessos venosos calibrosos; o acesso periférico é preferível.  

• Todos os fluidos devem ser aquecidos, se possível.  

• Adultos: bolus de cristalóide 1-2 litros de SF 0,9% ou Ringer Lactato.  

• Crianças: bolus de cristalóides 20 mL/Kg infundidos rapidamente.  

  

Outros pontos importantes  

  

• Imobilização de fraturas.  

• Reexpansão dos pulmões com dreno de tórax quando necessário.  
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• Em respondedores transitórios (pacientes que respondem inicialmente e depois piora, ou 

aqueles que não respondem à intervenção), considere um diagnóstico alternativo (tamponamento, 

trauma raquimedular ou necessidade de intervenção cirúrgica).  

  

Precauções  

  

• Não dependa da pressão arterial como único indicador de choque.  

• As crianças demonstram queda da pressão arterial como último indicador clínico de choque.  

• As crianças que demonstram hipotensão têm perda significativa do volume sanguíneo e 

requerem transfusão precocemente.  

• Os idosos podem estar em choque grave com pressão arterial relativamente normal.  

• Os atletas têm reserva hemodinâmica significante e podem não demonstrar os sinais 

clássicos de choque.  
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Um feto pode estar em sério risco com sinais vitais maternos relativamente normais.  

• O uso crônico de medicação pode mascarar os sinais clássicos de choque (βbloqueadores, 

digitais, bloqueadores de canal de cálcio, etc.).  

• Planejamento para intercorrências durante o transporte ou a movimentação do paciente 

(no caso de piora do quadro hemodinâmico do paciente durante transporte ou perda do acesso 

venoso ou o seu não-funcionamento).  

• Os idosos devem ser tratados com métodos agressivos, mas com cuidado; a monitorização 

invasiva, o acesso venoso central ou o cateter de artéria pulmonar podem ser úteis.  

• Os vasopressores têm função limitada na normalização inicial dos índices de perfusão do 

paciente.  

• O bicarbonato de sódio não tem função na ressuscitação do paciente com choque 

hemorrágico.  

• A restauração da perfusão corrige a acidose metabólica.  

• A pericardiocentese não é sempre efetiva em limitar a fisiopatologia do tamponamento; a 

intervenção cirúrgica em geral é necessária. O procedimento é recomendado por pessoas 

experimentadas.  

  

D - Incapacidade  

  

A base do exame neurológico é essencial em determinar a deterioração da função neurológica e a 

assimetria no exame pode indicar a necessidade de intervenção neurocirúrgica de emergência.  

    

Considerações diagnósticas  

  

• Determine o tamanho da pupila, a reatividade e a velocidade de reação em  

resposta à luz.  

• Determine movimentação motora grosseira e simetria do movimento.  

• Se houver assimetria durante o exame, a presença de hemorragia intracraniana extra-axial 

é suspeitada e a intervenção cirúrgica pode ser necessária.  
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• Um diagnóstico preciso não é necessário nesse ponto da avaliação.  

Documente os achados.  

A hipóxia e a hipotensão são causas que induzem à lesão cerebral secundária e é essencial preveni-

las e corrigi-las rapidamente assim que identificadas.  

  

Considerações terapêuticas  

  

• Assegure-se da oxigenação cerebral e da perfusão.  

• Repita o ABC descrito anteriormente se for necessário.  

• Pare o sangramento de tecidos escalpelados.  

• Uma deterioração no escore da Escala de Coma de Glasgow requer medidas em reduzir a 

pressão intracraniana e manter a oxigenação e a perfusão cerebral.  

• Envolva precocemente o neurocirurgião.  

• Verifique os passos secundários para diminuição da pressão intracraniana.  

  

Precauções  

  

• A hipotensão raras vezes é causada por lesão traumática isolada do cérebro! Procure outra 

origem, em geral choque hemorrágico.  

• Não atribua mudanças no status mental a álcool e drogas durante o atendimento primário. 

Exclua hipóxia e má perfusão tecidual.  

• Um exame neurológico detalhado não é necessário durante o atendimento primário.  

• Os pacientes sedados não têm uma avaliação neurológica adequada no exame físico.  

• O coma e a alteração do nível de consciência estão associados com lesão de coluna cervical.  

• Os pacientes com ECG < 9 geralmente necessitam de proteção de vias aéreas.  

• A reavaliação neurológica com frequência é essencial.  

  

E - Exposição e controle ambiental (prevenção da hipotermia)  
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A hipotermia é potencialmente letal para pacientes traumatizados!  

  

Considerações diagnósticas  

  

• Retire toda a roupa do paciente. Se as lesões não puderem ser vistas, elas não podem ser 

diagnosticadas.  

• Determine a temperatura do paciente.   

  

Considerações terapêuticas  

  

• A hipotermia é mais fácil de prevenir do que de tratar.  

• O controle da hemorragia é a medida mais efetiva para prevenir a hipotermia.  

• Mantenha tudo aquecido; o paciente, com cobertores aquecidos, e o quarto, e utilize fluidos 

e derivados sanguíneos aquecidos.  

A tabela descreve diversos procedimentos úteis no atendimento primário para monitorar a resposta 

do paciente e a ressuscitação e identificar fontes de sangramento das cavidades do corpo que são 

obscuras (p.ex., tórax, abdome e pelve). Os procedimentos para especificar lesões são realizados 

durante o atendimento secundário e não devem impedir esforços em restaurar as funções vitais ao 

normal.  

  

Regras gerais  

  

 Não realize o atendimento secundário até que as funções vitais do paciente estejam normais ou 

demonstrem melhora.  

• Repita o atendimento primário para os pacientes que pioram durante a avaliação 

subsequente.  

• A ressuscitação nunca deve ser retardada para que se obtenha um teste diagnóstico 

especializado.  
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• O controle imediato da hemorragia é a chave do manejo do choque hemorrágico; portanto, 

considere a possível necessidade de intervenção cirúrgica.  

• A decisão de transferir o paciente é geralmente tomada durante o atendimento primário, 

quando as necessidades do paciente excedem a capacidade da equipe de atendimento ou da 

instituição. Uma vez que a decisão de transferir foi tomada, todos os esforços devem ser 

direcionados para tal; realizar melhora dos parâmetros vitais do paciente com todos os recursos 

locais disponíveis, evitar  
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testes diagnósticos adicionais que não seriam adicionais à ressuscitação e apenas retardariam o 

processo de transferência, planejar as intercorrências que dariam o processo de transferência e 

promover instrução e equipamento adequados para a equipe de transferência, a fim de que possam 

lidar com os problemas encontrados.  
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Tabela 5.1 Procedimentos diagnósticos.  

  

Procedimento  

Descompressão gástrica  Reduz, mas não elimina o risco 

de aspiração. A distensão 

gástrica e o atraso no 

esvaziamento gástrico 

geralmente acompanham a 

lesão principal. A distensão 

gástrica pode resultar em 

deterioração hemodinâmica, 

especialmente em crianças e 

idosos. A disposição do tubo 

gástrico através do esôfago e 

do estômago vista no raio X 

pode sugerir lesão aórtica ou 

diafragmática (p.ex., desvio do 

Fraturas faciais, 

especialmente na face média. 

Fratura da base de crânio e 

fratura do cribiforme – use a 

rota oro gástrica.  

O posicionamento pode 

causar vômitos.  

Tenha aspiração disponível. A 

descompressão 

 gástrica  é 

essencial para pacientes 

intubados e ventilados 

mecanicamente.  

Racional   Precauções   
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tubo para a direita ou vê-lo no 

hemitórax esquerdo).  

Sonda vesical  Diagnóstico – hematúria ou uso 

de cistograma. A determinação 

do débito urinário é uma 

monitorização útil do índice de 

perfusão. Aliviar a distensão 

vesical pode mudar o exame do 

abdome. O alívio da pressão 

vesical pode levar a alterações 

hemodinâmicas em alguns 

pacientes.  

Lesão uretral – sangue no 

meato uretral, hematoma 

perineal e escrotal, fratura 

em livro aberto ou 

cisalhamento vertical, 

próstata móvel ou flutuante.  

Realize o exame retal antes da 

inserção do cateter. As 

alterações uretrais e a 

hiperplasia benigna de 

próstata podem dificultar ou 

impossibilitar o 

posicionamento do cateter –

não force o cateter. Obtenha 

um uretrocistograma 

retrógrado se necessário.  

Monitor eletrocardiográfico e 

eletrocardiograma  

Monitoriza o ritmo e a 

freqüência cardíaca. Ajuda na 

detecção de anormalidades no 

traçado cardíaco (p. ex., infarto, 

hipertrofia ventricular 

esquerda, distúrbios da 

condução, etc.).  

Nenhum outro conhecido 

além de falha de 

equipamento.  
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Oximetria de pulso  Leitura contínua da oxigenação da hemoglobina  e da  freqüência 

cardíaca.  Permite  detecção precoce  da  dessaturação  do oxigênio. 

 Pode  ser  útil  em determinar a perfusão periférica – pode ajudar na avaliação de 

pacientes com suspeita de lesão vascular.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Não coloque o sensor na extremidade distal de um manguito de pressão – a insuflação do manguito 

resultará em oclusão temporária do fluxo sanguíneo e levará ao disparo do alarme sonoro. Menos 

confiável em pacientes hipotérmicos.  
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Atendimento Secundário  

  

Esse atendimento é realizado após o primeiro e a ressuscitação está no caminho do sucesso. No 

entanto, o atendimento secundário não pode ser finalizado antes que o paciente tenha sido 

submetido à cirurgia para controle da hemorragia. O atendimento secundário inclui a história e um 

exame físico da cabeça aos pés feitos rapidamente para evitar o atraso do atendimento definitivo. 

Adjuntos do atendimento secundário são utilizados quando necessário, se a instabilidade 

hemodinâmica recorrer, o atendimento primário deve ser retomado.  

  

História  

  

Uma “AMPLA” história é obtida do paciente pelos primeiros socorristas antes que estes percam a 

oportunidade, e a história também é obtida da família.  

Alergias: o toxóide tetânico, o contraste e os antibióticos podem ser usados precocemente nos 

pacientes traumatizados e podem causar reações adversas em pacientes alérgicos.  

Medicações: os sedativos, as drogas ilícitas, os anticonvulsivantes e a insulina podem causar 

mudança do nível de consciência. A trombopatia anticoagulante pode piorar a lesão cerebral e, por 

outro lado, aumentar o sangramento. Os colírios que levam à midríase e à miose podem afetar o 

exame das pupilas.  

Doenças prévias: as doenças crônicas como o diabete, a doença aterosclerótica do coração, a 

falência renal, a obesidade mórbida e a imunossupressão podem ser comorbidades. Crianças com 

menos de 2 anos e adultos com mais de 55 têm especial destaque quando traumatizados.  

Última refeição: o álcool e as lesões podem causar retardo do esvaziamento gástrico e todos os 

pacientes devem ser tratados mesmo se o estômago estiver cheio.  

Eventos associados com a lesão: a hipo e a hipertermia podem afetar o tratamento. Os mecanismos 

de lesão são importantes para determinar o tipo de lesão.     

  

Lesões específicas  

Crânio: os dois pontos principais no tratamento do trauma de crânio são a oferta máxima de 

oxigênio suplementar (incluindo o manejo apropriado das vias aéreas) e a manutenção da pressão 
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de perfusão cerebral. Isso inclui evitar procedimentos desnecessários que possam aumentar a 

pressão intracraniana, como intubação nasotraqueal. A pressão sanguínea deve ser mantida com a 

reposição de fluidos para preservar a pressão de perfusão cerebral.  

  

Coluna vertebral: o cuidado básico é imobilizar qualquer paciente envolvido em trauma com 

mecanismo de lesão que possa resultar em lesões na coluna. Com imobilização correta, 15% das 

lesões secundárias da coluna podem ser prevenidas.  

  

Tórax: o controle da via aérea e o fornecimento máximo de oxigênio suplementar são necessários 

para o tratamento de lesões torácicas. O pneumotórax aberto deve ser tratado com curativo tipo 

válvula. O pneumotórax hipertensivo deve ser reconhecido e tratado no campo com descompressão 

com agulha (cateter intravenoso calibroso, linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal). A 

agulha é deixada no local e, se o transporte for prolongado, uma válvula pode ser confeccionada 

com o dedo de uma luva colocado na ponta do cateter.  

  

Abdome: o cuidado definitivo do paciente com trauma abdominal hemorrágico é a rápida 

intervenção cirúrgica no hospital. A evisceração deve ser coberta com uma compressa úmida e não 

se deve tentar recolocar o órgão na cavidade. Objetos empalados devem ser mantidos no lugar e só 

devem ser retirados se for absolutamente necessário para o transporte do paciente.  

  

Pelve: pacientes com suspeita de lesões de pelve devem ser imobilizados de forma apropriada e 

rapidamente transportados para o hospital. O paciente hemodinamicamente instável pode se 

beneficiar do uso de enfaixamento compressivo com lençol e cruzamento dos membros inferiores.  

  

Extremidades: os perigos no encontro do TME com o paciente com trauma de extremidade são dois. 

Primeiro, o TME não deve se distrair no manejo básico do paciente com aspecto terrível, mas não-

crítico, das lesões de extremidades. Segundo, lesões de extremidades que ameaçam a vida não 

devem ser subestimadas. A fixação segura do paciente na prancha, na posição supina, pode 

efetivamente sustentar e fixar cada osso e junta.  
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Algoritmo do atendimento inicial ao traumatizado  

  

 

Etapa 3: Circulação e   Não  Identifique e controle o perfusão adequada?   

  sangramento  

 Restaure o volume  sanguíneo  

C   

 ? Taquicardia  ? Necessidade de intervenção cirúrgica  

 ? Mudança do nível de consciência  

 ? Cor da pele e temperatura  

  ? Enchimento capilar  Reveja parâmetros  

? Débito urinário de perfusão  

  

Etapa 4: Incapacidade   

 (avaliação neurológica  )  

D  ? Tamanho, reatividade, simetria das pupilas  

Não   

Não   

Não   

Etapa 1: Vias  aéreas  
protegidas     

Coluna vertebral protegida?   

Etapa 2: Adequada  
ventilação e respiração?   

Confirmação    
da posição do tubo   

Aspiração   
Anteriorização do queixo   
Extensão da mandíbula   
Via aérea difícil   
Via aérea definitiva   
Via aérea cirúrgica   

Colar cervical semi - rígido   
Prancha longa com estofa mento   
Paciente fixado à prancha   

? Via aérea pérvia   

? Desvio de traqueia   

? Expansibilidade torácica simétrica   

? Ausculta torácica simétrica   

? Percussão anormal   

? Necessidade de dreno de tórax   
? Tu bo endotraqueal posicionado, O 2 

  
? Necessidade de ventilação mecanica   

Reavalie índices de  
troca gasosa,  
oximetria de pulso    

A   

B   
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 ? Determine a escala de coma de Glasgow  

 ? Simetria motora/sensitiva  

 Documente os achados  

(continuação)  

  

  

Etapa 5: Remova todas as roUnidades de Saúde   do paciente e o proteja da hipotermia  

  

  

 Cobertores  aquecidos  

Fluidos aquecidos  

Quarto aquecido  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A monitorização periódica dos sinais vitais durante o 

atendimento secundário é crucial!  
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 VIAS AÉREAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Controle das vias aéreas  
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As recomendações do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS, Advanced Trauma Life Support) 

enfatizam a importância do manejo imediato das vias aéreas associado à imobilização da coluna 

cervical como prioridade inicial do paciente traumatizado.   

  

Conduta na abordagem das vias aéreas para vítimas de trauma  

  

Suspeita de lesão da coluna cervical  

  

Todos os pacientes politraumatizados devem ser manejados como se apresentassem lesão da 

coluna cervical. Não é necessária uma radiografia da coluna cervical para a realização de intubação 

orotraqueal de emergência, e a imobilização é mantida até que posteriormente seja descartada a 

lesão na coluna cervical. Na cena do trauma, a coluna cervical é imobilizada com colar do tipo 

Philadelphia e o corpo é colocado em uma prancha de imobilização.     

Apoios laterais são utilizados ao lado da cabeça, e a região frontal é imobilizada com uma fita adesiva 

colada à prancha. A partir do momento que o paciente esteja imobilizado pelo protocolo do ATLS, 

o movimento do pescoço está reduzido a 5% do  

habitual.   

O colar cervical do tipo Philadelphia (Semi-Rigido) quando usado isoladamente não imobiliza 

adequadamente a coluna cervical, pois restringe os movimentos laterais em 50% e a extensão em 

30% do normal.  

  

Manejo das Vias Aéreas Sem Intubação  

  

A administração de oxigênio; a desobstrução manual das vias aéreas; a sucção de secreções, sangue 

e debris da boca e faringe; ou o uso de cânulas ora e nasofaríngeas lubrificadas ou de máscaras 

laríngeas podem permitir o transporte de pacientes traumatizados respirando espontaneamente 

até um centro de atendimento de trauma, porém, não garantem a via aérea e nem protegem do 

bronco aspiração.  

  

Algoritmo para o manejo das vias aéreas.  
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   NECESSIDADE IMEDIATA DE CONTROLE DEFINITIVO DA VIA AÉREA  

    

                                                       Oxigenar - Ventilar  

   

                Apnéia                                                                              Respirando  

   

     Intubação orotraqueal                                                          Intubação orotraqueal       com 

imobilização e                                                              ou nasotraqueal com       alinhamento manual                         

imobilização e alinhamento        da coluna cervical                                                             manual 

da coluna cervical*  

                                                    Lesão maxilofacial                                                               grave  

   

   

            Intubação                                      Intubação                                   Intubação             Não 

realizável                              impossível                                  impossível  

   

                        

                                                                                                           Uso de drogas adjuntas  

   Métodos                                                                                                       

   Alternativos                                                                           Intubação orotraqueal  

  

                                                                                                                                                                                                                                                    Intubação                                                                                                                      

impossível                                                          

                                                       Via aérea cirúrgica  
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Manejo da Via Aérea com Intubação Orotraqueal  

  

Intubação orotraqueal   

  

A intubação orotraqueal com seqüência de intubação rápida (SIR) e alinhamento da coluna cervical 

(ACC) da coluna cervical é a técnica mais confiável e rápida de se obter uma via aérea segura em 

pacientes em apnéia ou instáveis. O paciente é cuidadosamente colocado em posição supina, com 

a cabeça neutra. A oximetria deve ser monitorizada. A porção anterior do colar do tipo Philadelphia 

(ou todo o colar) deve ser removida, pois ela reduz a abertura da boca. Um assistente deve realizar 

a ACC do pescoço com as mãos posicionadas abertas na lateral da face do paciente, os dedos fixando 

o processo mastóide para resistir a extensão da coluna cervical imposta pela laringoscopia. 

Normalmente, o assistente se coloca à esquerda do médico que está realizando a intubação. O 

paciente é pré-oxigenado se estiver respirando, e, com a perda da consciência, a pressão 

cricóide(manobra de Sullick) pode ser aplicada por um segundo assistente localizado à direita. A 

pressão cricóide deve ser mantida até que o sucesso da intubação seja confirmado. O assistente que 

estiver realizando a pressão cricóide deve usar a outra mão para amparar a porção posterior da 

coluna cervical do paciente, pois essa pressão pode causar deslocamento das vértebras cervicais 

quando for aplicada sem o apoio posterior do colar Philadelphia. A hipnose é alcançada com o uso 

endovenoso de midazolan, propofol ou etomidato, e o bloqueio neuromuscular com succinilcolina. 

O surgimento de fasciculações musculares no paciente indica o início do bloqueio. O paciente é 

intubado com a lâmina de laringoscópio curva (Macintosh), desenhada para ser inserida no lado 

direito da boca do paciente, deslocando a língua para a esquerda. A ponta da lâmina é locada na 

valécula na base da língua, então é aplicada uma tração para cima.   

A repetição de tentativas malsucedidas pode causar edema na laringe, sangramento, obstrução de 

vias aéreas e hipoxia grave. Após aspiração orofaríngea, o médico pode usar uma máscara laríngea 

ou ambú para ventilar o paciente durante o tempo necessário para se providenciar um acesso 

cirúrgico à via aérea (com ou sem ketamina para analgesia/anestesia). A máscara laríngea é uma 
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opção para médicos menos experientes ou via aérea difícil. Os pacientes devem estar com o nível 

de consciência rebaixado para possibilitar seu uso.  

Os bloqueadores neuromusculares não devem ser utilizados por médicos inexperientes. Um 

paciente em coma geralmente pode ser intubado sem o uso de sedativos ou paralisantes. A via 

aérea pode ser inspecionada com ACC para acessar a dificuldade de intubação antes de se usar um 

paralisante neuromuscular. A intubação orotraqueal em pacientes acordados poderá ser utilizada 

quando a perda da via aérea causada pelo bloqueio neuromuscular for uma preocupação do 

médico. Em pacientes pediátricos, a intubação com o paciente acordado é impossível e a 

nasotraqueal, às cegas, é muito raramente bem-sucedida devido ao ângulo nasofaríngeo agudo. 

Crianças pequenas podem apresentar lesões de coluna cervical com radiografias cervicais normais, 

e a intubação orotraqueal direta, com ACC e hipnóticos com ou sem paralisantes, é a melhor 

maneira de se obter uma via aérea segura. Crianças mais novas têm o occipício maior, causando 

flexão do pescoço em posição neutra. Uma toalha dobrada deve ser colocada embaixo dos ombros 

antes da intubação. O tamanho do tubo endotraqueal adequado para crianças é calculado com a 

seguinte fórmula: TOT = 4 + idade/4.  

  

   

  

  

  

   

    

    

  

     

Farmacologia na Intubação  

  

Medicações utilizadas:  
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• Midazolam: benzodiazepínico, sedativo, hipnótico, produz amnésia anterógrada. É 

reversível com Flumazenil (antídoto). Pode apresentar depressão respiratória e hipotensão em 

idosos e pacientes hipovolêmicos. Dose: 0,1 mg/Kg, com início de ação em 1 minuto. Pode ser 

repetida a dose inicial, se pouco resultado inicial. Pode, por si só, sedando, facilitar a intubação, ou 

precederá a aplicação do relaxante. Duração aproximada de 30 minutos;  

• Etomidato: hipnótico e sedativo não barbiturico, não promove depressão cardiovascular. 

Pode promover insuficiência adrenal com uso prolongado. Dose 0,3 mg/Kg.  

• Lidocaína: usada endovenosa, na dose de 1,5 mg/Kg, 2 a 3 minutos antes da intubação, 

diminui os efeitos cardiovasculares e sobre a pressão intracraniana provocados pela intubação 

orotraqueal;  

• Atropina: na dose de 0,01 mg/Kg endovenosa, atenua os efeitos vagais em crianças 

adolescentes e adultos vagotônicos;  

• Succinilcolina: bloqueador muscular despolarizante de mais rápido início (60 segundos) e 

curta ação (5 minutos). Paraefeitos: fasciculações musculares, elevação das pressões intragástrica, 

craniana e ocular. Contra-indicações: insuficiência renal crônica, paralisias crônicas, doenças 

musculares crônicas, grande-queimados com horas de evolução e pacientes com graves lesões 

musculares por esmagamento podem desencadear hipercalemia fatal. Pode provocar hipertermia 

maligna. Dose de 1 a 2 mg/Kg endovenoso;  

  

    

  

    

Vias Aéreas - Exemplo de Protocolo para intubação de seqüência rápida  

  

1. Garantir a disponibilidade do equipamento necessário.  

a. fonte de oxigênio  

b. máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional de tipo e tamanho apropriados  

c. máscara de fluxo unidirecional   

d. laringoscópio com lâminas  

e. cânulas traqueais  
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f. material para via aérea cirúrgica e alternativa  

g. medicações da ISR  

h. material para fixar o tubo traqueal após a intubação  

i. material para aspiração  

2. Garantir, no mínimo um, mas preferencialmente dois acessos venosos adequados.  

3. Pré-oxigenar o paciente usando máscara de fluxo unidirecional ou máscara associada a 

balão dotado de válvula unidirecional com 100% de oxigênio. Préoxigenar de preferência por 3 a 4 

minutos.  

4. Instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso.  

5. Se o paciente estiver consciente, considerar  o uso de agentes sedativos.  

6. Considerar a administração de agentes sedativos e lidocaína, se houver suspeita ou 

confirmação de trauma craniencefálico (TCE).  

7. Após a administração de curares, fazer a manobra de Sellick (pressão na cricóide) para 

diminuir o risco de aspiração.  

8. Confirmar a localização no tubo imediatamente após a intubação. A monitoração cardíaca 

contínua (ECG) e a oximetria de pulso são necessárias durante e após a ISR. A localização do tubo 

deve ser verificada periodicamente durante o transporte e sempre que o paciente for movimentado.  

9. Podem ser necessárias doses repetidas de relaxantes musculares para manter a curarização.  

10. Confirmar a localização do tubo.  

11. Se as tentativas repetidas de intubação forem malsucedidas, considerar a possibilidade de 

via aérea alternativa ou cirúrgica.  

  

Controle Cirúrgico da Via Aérea  

  

Cricotireoidotomia  

  

A cricotireoidotomia é o procedimento de escolha para pacientes com indicação de intubação 

orotraqueal nos quais ela não foi possível de ser realizada por alguma razão. É contra-indicada em 

pacientes pediátricos devido ao risco aumentado de estenose subglótica. Essa contra-indicação é 
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relativa, depende da idade do paciente e da disponibilidade de outras opções aceitáveis para o 

manejo da via aérea.  

A membrana cricotireóidea subcutânea é localizada pela palpação, a laringe é estabilizada e uma 

pequena incisão (transversal ou vertical) é feita na altura da membrana. Após a confirmação da 

posição da membrana com a ponta do dedo, a membrana é incisada e dilatada. Apesar do uso do 

cabo do bisturi para esse fim,  é preferível o uso de uma pinça hemostática. Quando a incisão estiver 

adequadamente dilatada, um tubo comum de traqueostomia nº 7 ou 8 é inserido no lúmen. Os 

tubos utilizados no espaço cricotireóideo não devem ultrapassar o tamanho 7 ou 8 em um adulto 

médio. Tubos menores devem ser utilizados em pacientes menores, especialmente mulheres. A 

cricotireoidotomia é descrita como um procedimento tecnicamente simples, mas essa facilidade 

está provavelmente superestimada em situações de emergência de via aérea. Em pacientes com a 

anatomia cervical alterada por hemorragia ou edema, ou que estejam hipoxêmicos e agônicos, esse 

procedimento  

está longe de ser trivial.   

 A cricotireoidotomia pode ser feita com agulha de abocath 12 a 16 perfurando a membrana 

cricotiroidea, a seguir conectando a uma fonte de oxigênio com alto fluxo (15 ls/min) e conectado a 

um orifício lateral ou em Y.  

  

Métodos Alternativos de Abordagem a Via Aérea  

  

Existem atualmente disponíveis métodos alternativos para abordagem a via aérea difícil.  

Os instrumentos hoje disponíveis são a máscara laríngea e tubo laríngeo e podem ser úteis quando 

a Intubação Orotraqueal não é realizável pelo médico assistente.   
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CHOQUE  

NO  

TRAUMATIZADO  
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Diagnóstico clínico do choque  

  

 Os achados clínicos de choque hemorrágico compensado incluem hipotensão postural, diaforese, 

agitação e palidez por vasoconstrição cutânea. A taquicardia é comumente observada nos pacientes 

em choque hemorrágico. Entretanto, estudos clínicos de freqüência cardíaca na admissão de 

pacientes com perda substancial de sangue têm revelado de forma consistente que a freqüência 

cardíaca varia muito.  

 Os pacientes com perda significativa de sangue são compensados por reflexos neuroendócrinos, os 

quais causam vasoconstrição da circulação cutânea. A vasopressina plasmática – um poderoso 

vasoconstritor cutâneo – aumenta seus níveis no paciente hipovolêmico. Uma manifestação clínica 

de choque é a pele fria, pálida, e o enchimento capilar lentificado do leito subungueal após serem 

comprimidos.  

 Os pacientes gravemente hipotensos apresentam com freqüência depressão do nível de 

consciência, uma sensação de morte, e podem estar agitados. Os pacientes em choque profundo 

estão inconscientes e devem ser submetidos à intubação endotraqueal e ventilação mecânica; 

contudo, a intubação apresenta riscos. Os hipovolêmicos podem apresentar queda ainda maior da 

pressão arterial com ventilação com pressão positiva ou, raras vezes, sofrerem parada cardíaca. 

Para pacientes adultos em choque, volumes correntes menores de 5 mL/Kg, estabelecer frequências 

respiratórias de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto é recomendado.  

  

Ressuscitação do choque hemorrágico  

    

Os pacientes traumatizados hipovolêmicos precisam de duas intervenções: a reposição da volemia 

e o controle da hemorragia. Os pacientes adultos hipotensos com frequência têm aumento da 

pressão sistólica após infusão rápida de 2 L de solução cristaloide de SF 0,9% ou RL. As crianças 

devem receber um bolus de 20 mL/Kg. A resposta da pressão sanguínea à tentativa inicial de 

ressuscitação deve ser determinada. Os pacientes que permanecem hipotensos deverão ser 

rapidamente avaliados para determinar se a hemorragia persiste. Simultâneo a isso, um segundo 

bolus de infusão de líquido eletrolítico balanceado é apropriado. Aqueles pacientes que não 
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respondem ao segundo bolus em geral necessitarão de cirurgia para controlar a hemorragia, bem 

como de transfusão de sangue do tipo O ou de sangue específico.   

   Novas diretrizes devem ser estabelecidas para o uso da solução hipertonica  

  

Identificação do local e sangramento  

  

Hemorragia significativa em pacientes traumatizados ocorrerá em cinco localizações, e cada sítio 

apresenta considerações específicas para o diagnóstico e a hemostasia. Os cinco locais são a 

hemorragia externa, o sangramento intracavitário dentro do espaço pleural ou dentro da cavidade 

peritoneal, o sangramento dentro do músculo e do tecido subcutâneo por contusão ou fratura e o 

sangramento para dentro do retroperitôneo, geralmente causado por uma fratura da pelve.  

1) Hemorragia externa: a hemorragia externa por feridas pode ser óbvia e a compressão direta 

em geral controla o sangramento. Se o sangramento ocorrer em extremidade distal, um cuff inflado 

de pressão arterial na região proximal pode cessar o sangramento, enquanto o paciente é 

prontamente transportado para melhores recursos de uma sala de cirurgia para a exploração da 

ferida e o reparo ou a ligadura dos vasos com sangramento. As lacerações com sangramento ativo 

por escalpo podem ser melhor conduzidas com sutura rápida, que será revisada mais tarde.  

2) Espaço pleural: o sangramento dentro do espaço pleural por grandes artérias ou aorta, na 

maioria das vezes, é rapidamente fatal. O sangramento torácico pelo pulmão, ou pelos vasos 

menores da parede torácica, como os ramos intercostais ou a artéria mamária interna, produz 

hemotórax. Uma radiografia de tórax ou uma ultrasonografia de pleura oferece pronto diagnóstico. 

Um guideline comumente aceito para sugerir toracostomia é a perda inicial de mais de 20 mL/Kg de 

sangue, ou sangramento contínuo em um ritmo excedendo 2 a 3 mL/Kg/h.  

3) Cavidade peritoneal: a perda de sangue intra-abdominal substancial pode ocorrer sem 

sinais externos evidentes. Um hemoperitônio pode ser prontamente identificado com lavado 

peritoneal diagnóstico, ultra-sonografia ou, em hospitais nos quais elas estão imediatamente 

disponíveis, tomografias computadorizadas. A laparotomia é o procedimento de escolha nos 

pacientes em choque com hemoperitônio significativo.  

4) Fraturas de extremidades: o volume da perda de sangue para dentro de extremidades ou 

em camadas musculares do tronco pode ser enganoso. Grandes hematomas subfaciais em 
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extremidades e no dorso estão geralmente associados com fraturas; contudo, litros de sangue 

podem ser perdidos em contusões.  

5) Espaço retroperitoneal: litros de sangue podem ficar contidos no espaço retroperitoneal 

nos pacientes com fratura de pelve, lesões renais ou ruptura de vasos lombares. Pacientes em 

choque com suspeita de hemorragia ativa por ruptura arterial associada com fratura de pelve são 

melhor conduzidos por angiografia diagnóstica ou embolização transvascular.  

Pacientes traumatizados por lesões penetrantes ou contusas atendidas em UPAs/PSs ou unidades 

que não dispõe de equipe ou sala cirúrgica deverão ser encaminhados para os hospitais de 

Referência.  

   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CHOQUE NO  

TRAUMATIZADO  
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Choque neurogênico Lesão da medula espinal  

  

A lesão da medula espinal até o nível da vértebra cervical ou torácica pode causar denervação 

simpática. O choque neurogênico é a conseqüência da perda súbita do tônus motor. Sem tônus alfa-

adrenérgico nos vasos arteriolares ocorre vasodilatação, levando à queda da resistência vascular 

sistêmica. A resposta hemodinâmica é a queda da pressão sistólica e diastólica e a redução do débito 

cardíaco. A vasodilatação dos vasos venosos aumenta sua capacitância, que já é um reservatório 

substancial, e o tratamento é a expansão do volume intravascular. Os pacientes hipotensos com 

choque neurogênico não terão caracteristicamente taquicardia; terão pulsos periféricos fracamente 

palpáveis e exibirão leitos ungueais rosados com bom enchimento capilar. Esses pacientes têm 

ampla pressão de pulso, e pacientes hipotensos podem estar alerta. Freqüência cardíaca abaixo de 

100 bpm, mesmo bradicardia sinusal, ocorre em pacientes com choque neurogênico e é atribuída 

ao tônus vagal não-compensado em áreas cronotrópicas do coração em pacientes que perderam a 

inervação simpática.  

Muitos pacientes adultos com choque neurogênico responderão à infusão endovenosa de 2 L de 

solução eletrolítica balanceada. A expansão de volume pode repor as perdas causadas pela 

hemorragia, e também “encher” as reservas venosas dilatadas..  

  

TCE  

  

 A lesão não deve ser considerada inicialmente a causa primária de hipotensão em pacientes 

politraumatizados, mesmo que a lesão do tronco cerebral possa causar instabilidade cardiovascular. 

Além disso, perdas maiores de sangue por lacerações por escalpo ou fratura facial aberta podem 

ocorrer.  

 O único problema no paciente traumatizado com lesão cerebral fatal é a preservação da pressão 

de perfusão adequada até os órgãos poderem ser armazenados para transplante. A perda de 

reflexos normais mediados pelo tronco cerebral leva à hipotensão irreversível e arritmias cardíacas. 

Os doadores devem ter perfusão adequada dos órgãos doados para que estejam funcionantes após 

o transplante. Os doadores de órgãos devem receber fluidos intravenosos e sangue para tratar o 

choque. A utilização criteriosa de vasopressores pode estar indicada; contudo, essas drogas 

vasoconstritoras podem comprometer a adequação dos órgãos para transplante.  
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Choque compressivo/Obstrutivo  

  

O choque compressivo ocorre quando o débito cardíaco está baixo devido à pressão extrínseca do 

coração ou dos pulmões por líquido, ar ou sangue, reduzindo o fluxo da veia cava durante o 

enchimento diastólico das câmaras direitas do coração.  

  

Pneumotórax hipertensivo  

  

 O pneumotórax hipertensivo ocorre quando o ar fica encarcerado no espaço pleural entre o pulmão 

e a parede torácica, atingindo uma pressão suficiente para comprimir os pulmões e desviando o 

mediastino. Muitos pacientes com pneumotórax hipertensivo também apresentam hemotórax. O 

diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é suspeitado no exame clínico do paciente hipotenso que 

tem tórax hipertimpânico à percussão do tórax anterior, ausência de murmúrio vesicular ipsilateral, 

desvio da traquéia para o pulmão lesado, distensão das veias do pescoço, trauma penetrante ou 

contusão no tórax são suficientes para causar fratura dos arcos costais. Embora muitos pacientes 

com pneumotórax hipertensivo possuam achados facilmente identificáveis na radiografia de tórax, 

pacientes com liberação da aderência pleural à parede torácica raramente desenvolvem bolsas de 

ar não-evidentes na radiografia de tórax de rotina. Estes podem ser identificados com TC de tórax. 

Em situações nas quais um dreno torácico não pode ser inserido, o pneumotórax hipertensivo pode 

ser descomprimido de emergência com uma agulha de grosso calibre inserida no segundo  no quarto 

espaço intercostal, na linha hemiclavicular. A hipotensão pode reverter drasticamente quando o ar 

é drenado através da agulha. O tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo é a inserção de 

um dreno de tórax no 4º ou 5º espaço intercostal.  

  

Tamponamento cardíaco  

  

 O tamponamento cardíaco é a causa de choque por compressão das câmaras cardíacas, limitando 

o enchimento ventricular. Três fatores influenciam na magnitude do choque que se desenvolve em 
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um paciente com tamponamento: (1) volume de sangue no saco pericárdico, (2) complacência do 

pericárdio, e (3) pressão venosa central (PVC).  

 Achados clínicos são hipotensão, distensão das veias cervicais e hipofonese de bulhas cardíacas em 

um paciente extremamente ansioso. Em pacientes estáveis, uma ultra-sonografia confirmará o 

diagnóstico de líquido no saco pericárdico. As características ecocardiográficas mais estabelecidas 

de tamponamento cardíaco incluem compressão atrial direita e colapso ventricular diastólico 

direito. Um ecocardiograma trasesofágico pode ser realizado durante laparotomia ou toracotomia 

e melhora a visualização posterior do coração.  

 O tratamento da maioria dos pacientes com suspeita de tamponamento cardíaco deverá iniciar 

com a infusão endovenosa de 500 a 1.000 mL de solução eletrolítica balanceada e a avaliação da 

resposta hemodinâmica. Em pacientes muito graves com lesão penetrante de tórax, que perderam 

os sinais vitais em minutos da chegada na emergência e cujo ritmo cardíaco está com contrações 

agônicas, intubação orotraqueal e toracostomia antero-lateral esquerda imediata são indicadas.  

 Uma abordagem diagnóstica e terapêutica alternativa quando a ultrasonografia não está disponível 

é a realização de uma janela pericárdica subsifóide. Esse procedimento tem baixa morbidade e pode 

ser seguramente realizada por um cirurgião para estabelecer se a suspeita diagnóstica de 

hemopericárdio está correta. A janela pericárdica deverá ser realizada com o paciente anestesiado 

e com o equipamento e a equipe prontos para o procedimento com exploração do coração. A 

indicação de anestesia geral no paciente com tamponamento cardíaco que está parcialmente 

compensado pode precipitar hipotensão profunda ou parada cardíaca. Então, antes da 

administração de drogas e da instalação de ventilação com pressão positiva em um paciente com 

suspeita de tamponamento cardíaco, é, prudente ter o paciente completamente preparado e 

vestido e a equipe cirúrgica preparada para o procedimento de emergência.   

Durante a laparotomia, tanto a pericardiotomia subxifóide quanto a transdiafragmática pode ser 

usada. Quando a janela subxifóide drena o sangue pericárdico, o tamponamento é descomprimido 

e em geral há tempo para prosseguir com esternotomia mediana, oferecendo excelente exposição 

do coração.  

  

Choque cardiogênico  
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Em termos fisiológicos, choque cardiogênico é a circunstância de débito cardíaco baixo apesar do 

volume diastólico final ventricular, que deverá estar adequado para conceder ao ventrículo uma 

contração vigorosa e a eleição de um volume sistólico amplo. Em situações clínicas, o choque 

cardiogênico pode refletir várias influências adversas concomitantes, incluindo déficit miocárdico 

importante, disfunção valvar e arritmias. A perfusão para órgãos múltiplos está inadequada no 

choque cardiogênico, incluindo a orferta de oxigênio ao miocárdio, que exacerba a falência da 

performance miocárdica. A combinação de falência de bomba cardíaca e redução da perfusão 

coronariana é um insulto sincronizado que pode piorar de forma rápida, causando a morte.  

  

Contusão miocárdica  

  

Enquanto a contusão cardíaca pode ocorrer comumente em pacientes com trauma importante no 

dorso, a contusão cardíaca é um exemplo de contusão cardíaca que raras vezes é a causa de 

disfunção miocárdica grave e choque em pacientes traumatizados hospitalizados. O diagnóstico de 

contusão cardíaca é confirmado pelo início súbito de anormalidades no ECG da admissão ou 

hipotensão que não é explicada pelas lesões. Os achados de autópsia em pacientes que morreram 

com lesão cardíaca incluem lacerações do coração, ruptura de valvas, hematoma miocárdico 

transmural, ou, raras vezes, evidência de oclusão de artéria coronariana principal induzida 

traumaticamente. Os pacientes muito instáveis com contusão cardíaca têm sido tratados por balão 

intra-aórtico durante períodos de hipoxia, associada à cirurgia, e falência de bomba cardíaca 

refratária.  

  

Choque séptico  

  

Pacientes lesados podem chegar a Unidade de Saúde em choque causado por infecção. Essa rara 

circunstância é causada com freqüência pelo atraso entre a lesão e o início do tratamento. A morte 

por choque séptico em pacientes traumatizados em geral ocorre dias a semanas após a admissão 

hospitalar, e muitas vezes está associada com falência de múltiplos órgãos. Infecção grave, 

particularmente quando associada à bacteremia, pode ser uma causa de choque rapidamente letal 

com achados cardiovasculares característicos, se a administração de líquidos não for rápida e 
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vigorosa: hipotensão, débito cardíaco elevado e resistência vascular sistêmica baixa. O choque 

séptico é categorizado como distributivo, um termo que enfatiza que, apesar da oferta aumentada 

de oxigênio às células pela circulação hiperdinâmica, a disponibilidade de oxigênio aos sítios de 

metabolismo aeróbico está prejudicada.  

A ressuscitação de pacientes em choque séptico envolve três passos. Primeiro, o fluido intravenoso 

é infundido para restaurar o volume intravascular e otimizar as pressões de enchimento diastólico 

final dos ventrículos direito e esquerdo. A ressuscitação de líquidos é acompanhada por soluções 

isotônicas. Segundo, já que a contratilidade miocárdica está prejudicada em pacientes com choque 

séptico, o suporte inotrópico geralmente é necessário. O terceiro tratamento para choque séptico 

que pode ser necessário para pacientes com uma RVS irreversivelmente baixa é o uso de 

vasoconstritores, os quais aumentam a pressão arterial sistêmica média.  

  

  

Sinais associados aos diversos tipos de choque    

Sinais  Hipovolêmico  Neurogênico  Séptico  Cardiogênico  

Temperatura da pele  Fria, pegajosa  Quente, seca  Fria, pegajosa  Fria, pegajosa  

Coloração da pele  Pálida, cianótica  Rosada  Pálida, rendilhada  Pálida, cianótica  

Pressão arterial  Diminuída  Diminuída  Diminuída  Diminuída  

Nível de consciência  Alterado  Mantido  Alterado  Alterado  

Enchimento capilar  Retardado  Normal  Retardado  Retardado  
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Abordagem do Choque no Traumatizado nas Unidades de Saúde  

Ministério da Saúde - MS  
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Hemorragia digestiva  

  ou RL  Acionar Central de    Regulação de Urgências –  

   SAMU 192  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Considerações sob Hemorragia digestiva alta  

  

 O tratamento de pacientes com suspeita de hemorragia digestiva alta começa com uma avaliação 

inicial para determinar se a hemorragia é aguda ou crônica. A hemorragia aguda é reconhecida por 

uma história de hematêmese, vômitos em borra-decafé, melena ou sangramento pelo reto, 

enquanto que o paciente com hemorragia crônica pode apresentar-se com sinais e sintomas 

associados com anemia e nenhuma história clara de perda de sangue. Uma parte crítica da 

avaliação inicial é a avaliação do estado fisiológico do paciente para aferir a gravidade da perda 

de sangue. A seqüência no manejo da hemorragia consiste em (1) ressuscitação, (2) diagnóstico e 

(3) tratamento, nesta ordem. inserida após a ressuscitação para determinar se a hemorragia está 

ativa.Uma sonda nasogástrica deve ser inserida, até que o aspirado gástrico esteja claro. Para 

pacientes com hemorragia volumosa do trato GI superior, agitação ou estado respiratório 

alterado, a intubação endotraqueal é recomendada antes de endoscopia. Foi demonstrado que a 

endoscopia precoce identifica a origem da hemorragia em pacientes com sangramento contínuo 

ativo e pode alcançar o controle precoce da hemorragia.   
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Abordagem à Hemorragia Digestiva Alta  

  

Definições:  

  

Ruptura de Mallory-Weiss: uma ruptura proximal da mucosa gástrica após tosse, esforços para 

vomitar ou vômitos. O sangramento geralmente é autolimitado, leve e passível de manejo 

conservador.  

Erosão de Dieulafoy: infreqüentemente encontrado, esse problema descreve a hemorragia de uma 

artéria submucosa aberrante localizada no estômago. Essa hemorragia é frequentemente 

significativa e exige diagnóstico imediato por endoscopia, seguido por terapia endoscópica ou 

operatória.  

Malformação arteriovenosa (AV): uma pequena lesão mucosa localizada ao longo do trato GI. O 

sangramento em geral é abrupto, mas a velocidade da hemorragia normalmente é lenta e 

autolimitada.  

Esofagite: erosões da mucosa freqüentemente resultantes de refluxo gastresofágico, infecções ou 

medicamentos. Os pacientes se apresentam com mais freqüência com hemorragia oculta, e o 

tratamento consiste na correção ou profilaxia das causas subjacentes.  

Sangramento de varizes esofágicas: veias ingurgitadas da região gastresofágica, que podem ulcerar 

e levar a uma hemorragia volumosa; relacionada à hipertensão porta e à cirrose.  

  

Abordagem clínica  

  

As origens de hemorragia digestiva alta podem ser categorizadas como varicosas e não-varicosas. 

As fontes comuns de hemorragia não-varicosa incluem úlceras duodenais (25%), erosões gástricas 

(25%), úlceras gástricas (20%) e rupturas de Mallory-Weiss (7%). Até 30% dos pacientes com 

hemorragia têm múltiplas etiologias identificadas durante a endoscopia. Em adição, todos os 

estudos indicam que uma proporção de casos não tem nenhuma causa endoscopicamente 

discernível, e esses casos são associados com um desfecho excelente. As causas raras de hemorragia 

digestiva alta incluem neoplasias (benignas e malignas), malformações AV e erosões de Dieulafoy. 

O sangramento tende a ser autolimitado em aproximadamente 80% de todos os pacientes com 
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hemorragia digestiva alta. O sangramento contínuo ou recorrente acontece em 20% dos pacientes 

e é o principal contribuinte para mortalidade. A mortalidade global associada com essa hemorragia 

é 8 a 10% e não tem mudado ao longo das últimas décadas. Existem diferenças notáveis nas taxas 

de ressangramento e mortalidade que dependem do diagnóstico na endoscopia. A mortalidade do 

paciente com hemorragia digestiva alta aumenta com ressangramento, idade avançada e nos 

pacientes que desenvolvem hemorragia no hospital. Vários preditores clínicos e estigmas 

endoscópicos têm sido identificados com o desenvolvimento do sangramento recorrente.  

O uso de AINEs contribui para o desenvolvimento de úlceras gástricas induzidas por AINEs. Todos 

os AINEs produzem lesão mucosa. O risco de desenvolver uma úlcera é relacionado á dose. Cerca 

de 2 a 4% dos usuários de AINEs têm complicações do trato GI anualmente. Mais ou menos 10% 

dos pacientes que tomam AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As úlceras induzidas 

por AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As úlceras induzidas por AINEs têm uma 

incidência aumentada de sangramento, com úlceras gástricas e duodenais, tendo de 10 a 20 e de 5 

a 15 vezes mais razões de risco, respectivamente.  

A endoscopia do trato GI superior estabelece um diagnóstico em mais de 90% dos casos e avalia 

a atividade atual do sangramento. Ela auxilia a direcionar a terapia e predizer o risco de 

ressangramento. Além disso, permite a terapia endoscópica. A hemostasia endoscópica pode ser 

alcançada de várias maneiras, incluindo termoterapia com uma sonda de aquecimento, 

eletrocoagulação multipolar ou bipolar e injeções de etanol ou adrenalina. A endoscopia pode 

demonstrar sangramento, varizes esofágicas, sangramento gastroduodenal ou nenhuma 

hemorragia. Para o sangramento não-varicoso, a hemostasia endoscópica é normalmente obtida 

com o uso de injeções de adrenalina, seguidas por terapia térmica. A hemostasia permanente 

acontece em cerca de 80 a 90% dos pacientes. Uma vez que o sangramento esteja controlado, é 

utilizada a terapia a longo prazo com os agentes anti-secretores, como os bloqueadores H2 ou 

inibidores da bomba de prótons, para tratar a doença subjacente.   
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Tabela: Risco de ressangramento com base na origem.  

  

Fonte  Ressangramento (%)  

Varizes esofágicas  

Câncer gástrico  

Úlcera gástrica  

Úlcera duodenal  

Erosão gástrica (gastrite)  

Ruptura de Mallory-Weiss  

60  

50  

28  

24  

15  

7  
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Sem fonte identificável  2,5  

  

  

Tabela: Fatores associados com o aumento da taxa de ressangramento e da mortalidade.  

  

Clínicos  

   Choque na admissão  

   História prévia de sangramento requerendo transfusão  

   Hemoglobina < 8g/dL na admissão  

   Necessidade de transfusão de ≥ 5 U de concentrado de hemácias  

   Sangramento continuado, observado no aspirado gástrico  

   Idade acima de 60 anos (mortalidade aumentada, sem aumento no ressangramento)  

Endoscópicos  

   Vaso visível na base da úlcera (50% de risco de ressangramento)  

   Porejamento de sangue brilhante a partir da base da úlcera  

   Coágulo aderido na base da úlcera  

   Localização da úlcera (prognóstico pior quando localizada perto de artérias grandes, p. ex., no 

bulbo duodenal posterior ou na curvatura menor do estômago)  
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Considerações sob Hemorragia Digestiva Baixa  

  

A eliminação de fezes de coloração escura e de coágulos de sangue geralmente indica sangramento 

agudo de uma fonte do trato GI inferior (distal ao ângulo de Treitz). Fezes de coloração escura 

representam uma mistura de material fecal e sangue, indicando que a fonte do sangramento está 

localizada proximamente ao segmento retal inferior e ao ânus. A passagem de coágulos de sangue 

pode ocorrer com um breve sangramento de uma fonte do trato GI superior. A introdução de uma 

sonda NG é útil durante a avaliação inicial de um possível sangramento do trato GI superior, embora 

até 16% dos pacientes possam apresentar um aspirado NG sem sangue, mesmo com sangramento 

do trato GI superior originado no duodeno. Em pacientes adultos de meia idade e mais velhos, as 

causas mais prováveis de sangramento agudo do trato GI inferior são a diverticulose, a 

angiodisplasia e a neoplasia, sendo essas lesões geralmente indolores.   

Quando o sangramento do trato GI inferior ocorrer na presença de dor abdominal, deve ser 

vislumbrada a possibilidade de intestino isquêmico, doença intestinal inflamatória, intussuscepção 

ou aneurisma abdominal roto. Após a ressuscitação, o principal objetivo no tratamento de um 

paciente com sangramento agudo e contínuo do trato GI inferior é a localização do sangramento 

(colonoscopia, angiografia mesentérica e/ou cintilografia com hemácias marcadas com 

radioisótopos).  
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Sim   

Sim   

Não   

Não   

+   -   

Sinais de He morragia   
Digestiva    

Hematemese   
Enterorragia   

Nível de consciência  
9) Glasgow <  (   

PAS < 90   
P  ≥   100   

Acesso veno so   
Abocath 14 - 20     
1  L de SF 0,9%   

SNG   
Lavagem gástrica com SF  

0 ,9% 1.000 ml   

HD 
A   

Ranitidina EV   

HDA  
HDB   

Central de    
Regulação de  

Urgências  -   192   

Considerar EOT    
Ventilação Mecânica   

Acesso venoso  -   Abocath 12 - 20     
2  L de SF 0,9%   
O 2   –    Ls/min 10   

Central de    
Regulação de  

Urgências  -   192   



 

1364 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 TRAUMA TORÁCICO  
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O traumatismo torácico é responsável por 25% das mortes dos politraumatizados, em serviços de 

emergência. A cada 100 pessoas com trauma isolado de tórax, 12 vão a óbito. Muitas dessas mortes 

ocorrem já no hospital e poderiam ser evitadas se o diagnóstico e o devido tratamento fossem 

realizados precocemente e de forma eficiente.  

O trauma torácico ocorre, principalmente, em homens entre 20 e 50 anos e ao contrário do que 

muitos imaginam, o tratamento cirúrgico não é o mais comum nesses casos. Menos de 10% dos 

traumatismos contusos de tórax necessitam de intervenção cirúrgica. A maioria desses pacientes 

pode ser tratada com procedimentos simples.  

Traumas de tórax ocorrem por três mecanismos principais. O mais comum é a aceleração e 

desaceleração brusca do corpo. O melhor exemplo disso é o acidente automobilístico. O segundo 

mecanismo mais comum é a compressão do corpo, onde a força exercida sobre este exceda a 

capacidade de resistência das estruturas ósseas. E por fim, impactos de alta velocidade, onde a 

violência excede a tolerância viscosa do órgão atingido. Esse último difere da aceleração e 

desaceleração por ser localizado, sendo causado, por exemplo, por projéteis de arma de fogo e 

armas brancas.  
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A maioria dos traumas torácicos tem repercussão no sistema respiratório, causando problemas 

ventilatórios e/ou na difusão dos gases. As principais conseqüências disso são: hipóxia, hipercapnia 

e acidose.  

A hipóxia tecidual é a oferta inadequada de oxigênio aos tecidos que pode ser causada por 

desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e por alterações nas relações pressóricas intratorácicas 

(pneumotórax aberto ou hipertensivo).  

A hipercapnia é o aumento na concentração de dióxido de carbono no sangue. As duas causas 

principais de hipercapnia são o comprometimento da relação ventilaçãoperfusão e a 

hipoventilação. A hipóxia é mais importante agudamente.  

  

Exame primário das lesões com risco de vida  

  

O exame primário tem por função minimizar os riscos à vida do paciente traumatizado, através da 

avaliação das vias aéreas, respiração e circulação, a qual estabelece critérios de prioridade de 

atendimento.  

A avaliação deve ser feita na seguinte ordem:  

 Vias aéreas  

- Ausculta do fluxo aéreo pela boca e nariz do paciente para avaliar a permeabilidade da via 

aérea e existência de movimentos respiratórios.  

- Detectar a presença de triagem (retração dos espaços intercostais) por obstrução brônquica 

ou traqueal.  

- Verificar se há corpos estranhos obstruindo a orofaringe, principalmente em pacientes 

inconscientes.  

 Respiração – observar e avaliar os movimentos respiratórios e a qualidade da respiração 

através da exposição do tórax do paciente, ausculta e palpar. Caso haja lesão torácica, teremos 

sinais importantes, porém sutis, de hipóxia, como aumento da freqüência respiratória e mudança 

no padrão dos movimentos respiratórios. A cianose é um sinal tardio de hipóxia, porém, sua 

ausência não indica oxigenação tecidual adequada e uma via aérea permeável.  

  

 Circulação  
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- avaliar a qualidade, freqüência e regularidade do pulso do paciente.  

- Avaliar a pressão arterial através da pressão do pulso. Em pacientes hipovolêmicos, o pulso 

estará fino e fraco.  

- Avaliar a circulação periférica através da palpação e observação da pele quanto á 

temperatura e coloração, comprimindo a ponta dos dedos para avaliar a perfusão sanguínea.  

- Verificar a distensão das veias do pescoço, que pode não estar evidente em pacientes 

hipovolêmicos.  

- Instalar um monitor cardíaco no paciente, a fim de se detectar arritmias, com possibilidade 

aumentada em pacientes com hipóxia e/ou acidose, vítimas de trauma torácico. Além disso, 

pacientes com tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, hipovolemia profunda ou 

ruptura cardíaca podem apresentar atividade elétrica sem pulso (AESP), manifesta no ECG por 

presença de ritmo cardíaco em paciente sem pulso identificável.  

  

Identificação das 6 Lesões torácicas com risco de vida no exame primário  

  

1) Obstrução das Vias Aéreas  

  

A obstrução das vias aéreas é uma lesão com alto risco de vida discutida.  

2) Pneumotórax  

  

Denomina-se pneumotórax a coleção de ar entre os folhetos visceral e parietal da pleura. A pressão 

negativa ente os folhetos é fundamental para que ocorra a expansão pulmonar. No pneumotórax, 

essa pressão negativa é abolida, dificultando a respiração.  

Quando fluido, sangue ou pus também estão presentes, fala-se em hidropneumotórax, 

hemopneumórax ou piopneumotórax, respectivamente.  

O pneumotórax pode ser simples, hipertensivo ou aberto. Trataremos aqui dos dois últimos.  

  

Pneumotórax hipertensivo  
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No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um sistema de válvula 

unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa sair. O pulmão do lado afetado é 

completamente colapsado, e a traquéia e o mediastino são deslocados para o lado oposto, 

compromentendo o retorno venoso e causando compressão do pulmão contralateral à lesão.  

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, independentemente da etiologia, 

que é, mais comumente, a ventilação com pressão expiratória final positiva, a ruptura de uma bolha 

enfisematosa ou o trauma contuso de tórax com lesão ao selada do parênquima. Lesões traumáticas 

da parede torácica também podem ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é 

incomum que a inserção de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa de 

pneumotórax.  

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, hipotensão, desvio da 

traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio vesicular unilateral, turgidez das veias do 

pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode surgir como uma conseqüência tardia da hipóxia.  

O pneumotórax hipertensivo deve ser tratado imediatamente ao ser diagnosticado, introduzindo-

se uma agulha no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular no hemitórax lesado. 

Converte-se então a lesão num pneumotórax simples. Procede-se à avaliação repetida. O 

tratamento definitivo é feito pela inserção de um dreno no quinto espaço intercostal na linha axilar 

média.  

Pneumotórax Aberto ou “Ferida Torácica Aspirativa”  

  

Quando há um grande ferimento da parede torácica, amplo o suficiente para permitir que o ar passe 

livremente, fala-se em pneumotórax aberto. As pressões intratorácica e atmosférica rapidamente 

se igualam na vigência de tal lesão.  

A incidência de pneumotórax aberto em ambiente civil é menor que 1%. Embora quaisquer 

ferimentos por arma de fogo ou arma branca tecnicamente produzam pneumotórax, os tecidos da 

parede torácica se justapõem, fechando a lesão.  

Se a abertura é maior ou igual a 2/3 do diâmetro da traquéia, o ar passará preferencialmente pelo 

ferimento, provocando um ruído característico como “traumatopnéia”.  

Ocorre grave distúrbio ventilatório devido ao colapso do pulmão no hemitórax afetado, levando à 

hipóxia. Há desvio do mediastino para o lado contralateral e dificuldade de expansão do outro 



 

1369 
  

pulmão devido à competição entre o fluxo da abertura traqueobrônquica e o fluxo da abertura 

pleurocutânea.  

O tratamento inicial é feito com um curativo quadrangular extenso o suficiente para cobrir todas as 

bordas do ferimento fixado em três de seus lados. Essa fixação faz com que o curativo funcione 

como uma válvula que deixa o ar sair na expiração, mas oclui o ferimento durante a inspiração. A 

fixação dos quatro lados pode causar pneumotórax hipertensivo, a menos que o tórax seja drenado. 

Qualquer curativo oclusivo pode ser usado temporariamente.  

O hemitórax lesado deve ser drenado assim que possível, em local longe do ferimento, que 

geralmente necessita ser fechado cirurgicamente.  

  

Hemotórax maciço  

  

No hemotórax maciço há acúmulo rápido de mais de 1,5 L de sangue na cavidade pleural. A pressão 

torácica torna-se positiva, colapsando o pulmão e desviando a traquéia e o mediastino, complicando 

a grande perda de sangue. As veias do pescoço podem estar túrgidas devido aos efeitos mecânicos 

ou colapsadas pela grave hipovolemia. Há macicez à percussão e ausência de murmúrio vesicular 

do lado lesado.  

A causa principal são os ferimentos penetrantes que dilaceram vasos sistêmicos ou hilares.  

É tratado inicialmente por reposição ou volume, infundindo-se cristalóide rapidamente através de 

dois acessos venosos calibrosos, e descompressão da cavidade torácica simultaneamente, através 

de drenagem no quinto espaço intercostal. Sangue tipo específico deve ser administrado assim que 

possível. Um volume drenado imediatamente de 1,5 L ou mais é altamente sugestivo da necessidade 

de toracotomia, bem como quando há menor débito inicial, mas 200 mL ou mais são drenados por 

hora durante quatro horas.  

  

Tórax instável  

  

Está presente em 10% a 20% dos casos de trauma, sendo caracterizado pela falta de continuidade 

óssea da parede torácica, determinando uma mobilidade paradoxal durante o ciclo respiratório. A 
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mortalidade é alta, aproximadamente 50% sendo mais pronunciada em pacientes acima de 60 anos 

e rara em crianças, devido à maior complacência das costelas.  

As maiores repercussões provêm da lesão pulmonar subjacente, que, juntamente com a dor 

associada à restrição dos movimentos respiratórios, contribuem para hipóxia do paciente. Este 

respira com dificuldade, possuindo movimento torácico assimétrico e desordenado, e à palpação 

detectam-se movimentos respiratórios anormais e crepitação.  

O tratamento inicial inclui correção da hipovolemia e administração de oxigênio umidificado. Caso 

não haja hipotensão sistêmica, faz-se necessário controle da administração intravenosa de 

cristalóides para evitar a hiperidratação. Alguns pacientes podem ser tratados sem o uso do 

ventilador, no entanto, a prevenção da hipóxia é de suma importância em pacientes traumatizados.  

  

Tamponamento cardíaco  

  

No tamponamento cardíaco há acúmulo rápido de sangue no saco pericárdico. O aumento da 

pressão intrapericárdica reduz o enchimento diastólico. Como o pericárdio é inelástico, mesmo 

pequenos volumes de líquido podem ocasionar o tamponamento. A diminuição da pressão intra-

aórticas causa redução de fluxo coronariano, com prejuízo do metabolismo cardíaco.  

O tamponamento cardíaco se manifesta pela “tríade de Beck”: aumento da pressão venosa com 

ingurgitamento das veias do pescoço, queda da pressão arterial e abafamento das bulhas cardíacas. 

O ingurgitamento pode não estar presente devido á hipovolemia. Pode haver pulso paradoxal, uma 

diminuição da PA de mais de 10 mmHg durante a inspiração. O pneumotórax hipertensivo, 

particularmente do lado esquerdo, pode mimetizar o tamponamento cardíaco e a diferenciação é 

feita pelo timpanismo à percussão, presente apenas no pneumotórax. O aumento da pressão 

venosa na inspiração durante a respiração espontânea (sinal de Kussmaul) reflete o comportamento 

paradoxal desta na vigência de tamponamento cardíaco.  

  

Lesões torácicas potencialmente letais suspeitadas durante o exame físico secundário e Raio X de 

tórax  

Consideram-se como lesões potencialmente letais:  

• Contusão pulmonar;  
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• Contusão miocárdica;  

• Ruptura aórtica;  

• Ruptura traumática do diafragma;  

• Laceração traqueobrônquica;  

• Laceração esofágica.  

  

Tais lesões não são óbvias durante o exame físico inicial. O diagnóstico necessita de um elevado 

índice de suspeição. No entanto, se passarem despercebidas, tais lesões podem comprometer a vida 

do paciente.  

  

Outras indicações pra inserção do dreno de tórax  

  

 Pacientes que necessitam de anestesia geral para tratamento de outras lesões nos quais se 

suspeita de lesão pulmonar significativa.  

 Pacientes que necessitam de ventilação compressão positiva, nos quais se suspeita de lesão 

torácica importante.  

 Pacientes com lesão pulmonar grave que precisam ser transferidos por transporte aéreo ou 

terrestre.  

  

Concluindo, é alta a incidência de trauma torácico entre os politraumatizados, muitas vezes 

associado a grande risco de morte, devendo ser sempre suspeitado. A identificação e o tratamento 

simples com a inserção de um dreno de tórax e precoce as lesões são essenciais. Lesões com risco 

imediato de vida devem ser diagnosticadas já no exame primário e tratadas prontamente, 

permitindo que se continue à avaliação. Algumas lesões com risco de vida potencial que podem não 

ser identificadas no exame primário devem ser diagnosticadas e tratadas durante o exame 

secundário.  

  

  

  



 

1372 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1373 
  

  

  

  

  

  

  

Avaliação do exame primário no trauma de tórax.  

 

  

  

Considerar   

  
  

Traumatizado   

  A   

O 2   12  Ls/min   
Via aérea pérvea  

Reposição volêmica  
de sinais   de choque   

Trauma Torácico   

Pneumotórax    
Hipertensivo   

Hemotórax   
Maciço   

Tórax   
Instável   

Tamponamento   
Cardíaco   

Pneumo   
Aberto   

Punção no 2º  
espaço   Analgesia   

Curativo de três  
pontas   

Considerar Punção de  
Marfan ou Janela  

PPericardicaPericardia 
onsadi ra   

Transporte/transferência   

Drenagem de Tórax   
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TRAUMA CRANIENCEFÁLICO  

Atendimento Inicial  
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O Traumatismo de crânio é responsável pela maior parte das mortes nas vítimas de acidentes de 

trânsito no nosso meio. A atenção primária do tratamento para doentes com suspeita de ter trauma 

craniencefálico grave deve ser de prevenir a lesão cerebral secundária. Estes pacientes devem 

receber oxigenação adequada e manutenção da pressão arterial suficiente para garantir a pressão 

de perfusão do cérebro, são estas maneiras as mais importantes para limitar o dano cerebral 

secundário. Após a aplicação dos ABCDE é crucial que se identifique em lesões de massa que 

necessitam de intervenção cirúrgica, isto é conseguido da melhor maneira pela realização de 

Tomografia do crânio. É importante que dados como a idade do doente, mecanismo de trauma, 

tempo decorrido do trauma, condições respiratória e cardiovascular, lesões associadas e 

tratamento da hipotensão e hipóxia, sejam relatados pelos médicos que prestam o primeiro 

atendimento aos pacientes com lesão de crânio.  

 No traumatismo de crânio após as medidas iniciais de ressuscitação serem estabelecidas deve-se 

avaliar o nível de consciência e a reação das pupilas. Esse exame consiste em avaliar a Escala de 

Coma de Glasgow e a resposta pupilar ao estímulo doloroso. Os pacientes com Escala de Glasgow 

inferior a 9, devem ter a sua via aérea superior protegida pela realização de intubação traqueal. O 

nível do Glasgow e a resposta pupilar devem ser avaliados antes da utilização de sedativos ou 

curarizantes.  

 Nos pacientes portadores de traumatismo craniencefálico após a priorização das vias aéreas e 

restabelecimento da pressão arterial e de outros sinais de hipoperfusão serem corrigidos através da 

oxigenação e reposição volêmica, deve-se comunicar através do acionamento da Central de 

Regulação Médica do SAMU – 192, demonstrando a gravidade do caso.   

Nos pacientes com traumatismo craniencefálico leve que não apresentam perda de consciência, 

intoxicação por álcool e drogas significativa, fratura de crânio, perda de líquor pelo nariz ou ouvido, 
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traumatismos significativos associados, falta de acompanhante confiável em casa, vômitos, cefaléia 

e crise convulsiva são candidatos a receber alta com orientações. Nos demais casos os pacientes 

devem ser encaminhados para avaliação em hospital com capacidade para avaliação e segmento 

desses pacientes.  

O tratamento adequado de um doente com TCE começa com intervenções que obedecem a uma 

seqüência priorizando o tratamento de lesões que comprometam a vida identificadas no exame 

primário. Uma vez tratadas as alterações, o doente deve ser rapidamente imobilizado e 

transportado para o hospital mais próximo com recursos para atender casos com TCE.  

  

A-Vias Aéreas  

  

Doentes com rebaixamento do nível de consciência podem ser incapazes de proteger sua via aérea. 

Um estudo retrospectivo tem documentado diminuição da taxa de mortalidade em doentes com 

TCE que foram submetidos a intubação traqueal no atendimento pré-hospitalar. Assim todos os 

doentes com TCE grave (escore de Escala de Coma de Glasgow 8 ou menos) são candidatos a 

intubação traqueal, embora isto possa ser desafiador quando se trata de doentes agressivos, 

quando cerram os músculos da mandíbula (trismo), na presença de vômitos, e devido à necessidade 

de manter a coluna cervical do doente alinhada e imobilizada. O uso de agentes bloqueadores 

neuromusculares (curarizantes) como parte do protocolo da seqüência de intubação rápida pode 

facilitar o procedimento de intubação. Com base em estudos com animais, uma dose intravenosa 

de lidocaína (1 mg/Kg) pode evitar o aumento da PIC durante a intubação. A intubação nasotraqueal 

às cegas pode ser uma técnica alternativa, mas a presença de trauma na região medial da face é 

contra-indicação, deve-se evitar laringoscopias prolongadas, principalmente se o tempo de 

transporte for curto. O uso de cânula orofaríngea e ventilação com máscara facial, associada a balão 

dotado de válvula unidirecional ou ventilação transtraqueal percutânea, são alternativas possíveis.  

  

B-Respiração  

  

Todos os doentes com suspeita de TCE moderado/grave devem receber oxigênio suplementar. O 

uso de oximetria de pulso é de extrema importância, pois a hipóxia pode piorar o quadro 
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neurológico. A concentração de oxigênio pode ser titulada quando se usa a oximetria de pulso; no 

entanto, a saturação de oxigênio (SaO2) deve ser mantida em 95% ou mais. Se a oximetria de pulso 

não está disponível, o oxigênio deve ser fornecido por máscara facial unidirecional para os doentes 

que apresentam respiração espontânea. Para os doentes intubados, deve ser mantida a 

concentração de oxigênio de 100% (FiO2 de 1,0) com uso de máscara facial associada a balão dotado 

de válvula unidirecional. Se persistir a hipóxia mesmo com a oferta de oxigênio, o socorrista deve 

tentar identificar e tratar todas as prováveis etiologias, incluindo aspiração e pneumotórax 

hipertensivo. Uso de válvulas de pressão expiratória final positiva (PEEP) pode ser considerado para 

melhorar a oxigenação, no entanto, níveis de PEEP maiores do que 15 cm H2O podem produzir 

aumento da PIC.  

Como a hipocapnia e a hipercapnia podem agravar a lesão cerebral, o socorrista deve manter taxas 

normais de ventilação quando o doente com TCE estiver sob ventilação assistida – 10 respirações 

por minuto (RPM) para adultos, 20 RPM para crianças e 25 RPM para bebês. Hiperventilação muito 

agressiva produz vasoconstrição cerebral que, por sua vez, leva à diminuição da oferta de oxigênio 

para o cérebro. Tem sido demonstrado que hiperventilação profilática de rotina piora o quadro 

neurológico e não deve ser utilizada.  

  

C-Circulação  

  

Tanto a hipóxia quanto a hipotensão são causas importantes de lesão cerebral secundária, portanto 

devem-se prevenir e tratar estas condições. O controle da hemorragia é essencial. Pressão direta 

sobre o local ou curativos compressivos devem ser aplicados em qualquer hemorragia externa. 

Ferimentos complexos no couro cabeludo podem produzir sangramento externo significativo. 

Alguns chumaços de gaze colocados sobre o local e fixados com bandagem elástica tornam-se um 

curativo compressivo efetivo para controlar o sangramento; no entanto, esta compressão não deve 

ser aplicada em fraturas abertas ou com afundamento de crânio a menos que haja hemorragia 

significante, porque a compressão pode agravar a lesão cerebral e levar a aumento da PIC. Uma 

discreta pressão direta sobre o ferimento também pode limitar o tamanho de hematomas extra 

cranianos (couro cabeludo). Manejo delicado e imobilização em prancha longa, mantendo 

alinhamento anatômico, pode minimizar a perda sanguínea intersticial no local da fratura.  
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Como a hipotensão piora ainda mais a isquemia cerebral, devem-se adotar medidas-padrão para 

combater o quadro de choque. Em doentes com lesão cerebral traumática, a combinação de hipóxia 

e hipotensão está associada com taxa de mortalidade de cerca de 75%. Na presença de choque e 

suspeita de sangramento interno importante, o transporte rápido para um centro de trauma tem 

prioridade com relação à lesão cerebral. O choque hipovolêmico e o neurogênico devem ser 

tratados por reanimação com soluções cristalóides isotônicas; no entanto o transporte não deve ser 

retardado para que se estabeleça um acesso venoso. Embora a avaliação do volume sanguíneo seja 

muito difícil no ambiente pré-hospitalar, o socorrista deve fazer com que o doente retorne ao estado 

de volume circulatório normal (euvolemia).   

Para preservar a perfusão cerebral, devem-se utilizar recursos para manter pressão sanguínea 

sistólica de pelo menos 90 a 100 mmHg; entretanto a reposição volêmica excessiva pode levar a 

sangramento interno descontrolado, aumento do edema cerebral e da PIC,portanto cuidado na 

reposição volêmica do traumatizado. Para doentes adultos com TCE e sinais vitais normais, sem 

suspeita de outras lesões, devem-se administrar fluidos intravenosos em velocidade não maior que 

125ml/h, e ajuste se surgirem sinais de choque.   

  

D-Incapacidade - Avaliação neurológica  

  

Intervenções neurocirúrgicas para inserir dispositivos para monitoração da PIC ou drenagem de 

hematomas intracranianos não são realizadas no atendimento préhospitalar. Como tem sido 

enfatizado, o tratamento pré-hospitalar da lesão cerebral traumática consiste primariamente em 

medidas que visam reverter e prevenir fatores que causem uma lesão cerebral secundária. 

Convulsões prolongadas ou de grande mal e múltiplas podem ser tratadas com a administração de 

benzodiazepínico intravenoso, como diazepam, ou midazolam. Estas drogas devem ser tituladas 

com cautela, pois podem provocar hipotensão e depressão respiratória.  

Devido à incidência significativa de fraturas de coluna cervical, doentes com suspeita de lesão 

cerebral traumática devem ter a coluna imobilizada. Deve haver muita cautela ao aplicar o colar 

cervical em vítima com TCE. Algumas evidências sugerem que manter o colar cervical firmemente 

ajustado pode impedir o retorno venoso da região cefálica, assim levando ao aumento da PIC. A 

colocação do colar cervical não é obrigatória desde que se mantenha imobilização adequada da 

coluna cervical.  
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Transporte  

  

Para que se alcance o melhor resultado possível, doentes com TCE moderada e grave devem ser 

transportados diretamente ao serviço hospitalar (centro de trauma) com recursos de tomografia 

computadorizada e equipe de neurocirurgia disponível no plantão. Freqüência cardíaca, pressão 

arterial, SaO2 e Escala de Coma de Glasgow do doente devem ser reavaliados e anotados em 

prontuário a cada 5 ou 10 minutos durante o transporte. Válvulas de PEEP podem ser utilizadas se 

houver persistência de hipóxia, desde que seu uso seja cauteloso, pois níveis de PEEP maiores que 

15 cm H2O podem aumentar a PIC. Deve-se preservar o calor do corpo do doente durante o 

transporte (evitar hipotermia).  

Existem controvérsias a respeito da melhor posição de um doente com TCE. Em geral, os doentes 

com TCE devem ser transportados em posição supina pela presença de outras lesões potenciais. 

Embora a elevação da cabeceira da maca ou da prancha longa (posição de Trendelemburg reversa) 

possa diminuir a PIC, a pressão de perfusão cerebral pode também ser prejudicada, especialmente 

se a cabeça for elevada em mais de 30º.  

O hospital de destino deve ser comunicado, o mais rápido possível, para que os recursos necessários 

já estejam disponibilizados no momento da chegada do doente. A comunicação por rádio ou 

telefone deve incluir informações sobre o mecanismo de trauma, o escore na Escala de Coma de 

Glasgow inicial, sinais vitais, outras lesões de gravidade e a resposta ao tratamento inicial adotado.  
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Iniciar transporte 3   

Reanimação volêmica   
Mantenha eu volemia   

Trate as convulsões   

Verifique nível de  
glicose do sangue   

Sinais de aumento da  
PIC? 5   

Não   

Sim   

Opções:   
Sedação 

6   
Paralisia 7   

Terapia osmótica 8   
Hiperventilação controlada discreta 9   

Continue o transporte   

Suspeita de TCE grave   

Escore de Glasgow     8 
1   Sim   

Não   

Realize intubação  
endotraqueal   

Aplique oxigênio   
Mantenha SaO 2    95% >   

Ventilação assistida  
2   

Controle da hemorragia externa   
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Notas:  

  

1  

Ver algoritmo do Tratamento das Vias Aéreas.  

2   

Ventile com as seguintes freqüências: adultos 10/min, crianças 20/min, bebês 25/min.  

3 

 Instalações ideais devem ter cobertura neurocirúrgica e TC em funcionamento.  

4 

 Use benzodiazepínicos em pequenas doses (2 a 5 mg / dose) intravenosa.  

5 

 Sinais de possível aumento da PIC: diminuição de 2 pontos ou mais do escore de Glasgow, pupila 

lenta ou não reativa, desenvolvimento de hemiplegia ou hemiparesia, ou fenômeno de Cushing 

(HAS + Bradicardia).  

6 

 Pequenas doses de benzodiazepínicos titulada intravenosa.  

7 

 Considere agente bloqueador neuromuscular de longa duração (Pancurônio).  

8 

 Considere manitol (0,25 a 1g/Kg).  

9  Ventile nestas freqüências: adultos 20/min, crianças 30/min, bebês 35/min.  
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW  

OLHOS   

AO  

Abertos   

Espontaneamente   4   

Ao comando verbal   3   

A dor   2   

Sem resposta   1   

MELHOR  

RESPOSTA MOTORA   

MRM  

Ao  comando 

verbal  

Obedece   
6   

Aos  estímulos 

dolorosos*  

Localiza a dor   5   

Flexão - Sem localizar   4   

Flexão   anormal (decorticação)   3   

Extensão (descerebração)   2   

Sem resposta   1   

MELHOR  

VERBAL1
   

MRV  

RESPOSTA  Orientado e conversando   5   

Desorientado e conversando   4   

Palavras inapropriadas   3   

Sons inapropriados   2   

Sem resposta   1   

TOTAL 3-15    
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A Escala de Coma de Glasgow, é baseada na abertura dos olhos(AO), na melhor resposta 

motora(MRM) e melhor resposta verbal(MRV), é uma escala prática para se avaliar a evolução do 

nível de consciência do paciente, sendo mais utilizada no trauma. Cada resposta do paciente é 

relacionada um número que somados irão nos mostrar o nível em que o paciente está naquele 

momento.   

*  

aplicar um estímulo no esterno; observar os braços.   

1  

acordar o paciente com um estímulo doloroso, se necessário.   
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TRAUMA RAQUIMEDULAR  

Atendimento Inicial  
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Indicações para Imobilização da Coluna  

  

Uma possível lesão traumática da coluna vertebral com ou sem a presença de déficits neurológicos 

deve ser procurada e excluída em doentes vítimas de trauma multissistêmico. O médico e os outros 

profissionais de saúde que atendem doentes vítimas de trauma de coluna, devem estar atentos aos 

riscos implícitos à excessiva manipulação e a imobilização inadequada. Desde que a coluna do 

doente esteja devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas podem e devem 

ser postergados sem riscos.   

Portanto, é obrigação dos médicos e outros profissionais de saúde garantir a imobilização da coluna 

cervical. A responsabilidade pela retirada da imobilização deve ser feita em Unidades de Saúde e 

Hospitais, após a avaliação primária e secundária, garantindo que não existem outros riscos antes 

da retirada dos dispositivos de proteção da coluna. Em casos de impossibilidades de retirada do 

colar cervical e da prancha, estes pacientes deverão ser mantidos imobilizados.  

Os mecanismos de lesão podem auxiliar a determinar a necessidade de imobilização da coluna. O 

ponto-chave é lançar mão de boas práticas clínicas para fazer a avaliação e, em caso de dúvida, 

imobilizar.  

No caso de pacientes que tenham sofrido lesões penetrantes, como ferimentos com armas de fogo 

ou arma branca, deve-se suspeitar de mecanismo de lesão preocupante quando houver queixas, 

sintomas ou achados neurológicos, como dormência, formigamento, perda da função motora ou 

sensitiva, ou ainda perda da consciência. Se não houver queixas ou achados neurológicos, a coluna 

não precisa ser imobilizada (embora o uso de prancha longa ainda seja recomendado para o 

transporte). Algumas condições no trauma contuso apontam para a necessidade de imobilização 

espinhal:  

  

1. Alteração no nível de consciência (escore na Escala de Coma de Glasgow < do que 15), 

incluindo:  

 Reações de estresse agudo (REA) são respostas temporárias do sistema nervoso autônomo. 

REA simpática é a resposta “fugir ou lutar”, quando as funções do corpo aumentam e a dor fica 

mascarada. REA parassimpática retarda as funções  

do organismo e pode resultar em síncope. Se os sinais de REA simpática estão presentes, o doente 

é considerado não-confiável para obtenção de informações.  
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 Lesão craniencefálica pode envolver perda temporária de consciência e exige que o doente 

seja tratado como portador de lesão raquimedular. Em alguns casos, o comportamento agressivo e 

não-cooperativo pode ser o único sinal de lesão.  

 Estado Mental Anormal (EMA). Pacientes com estado mental anormal incluem doentes 

psiquiátricos, portadores de Alzheimer ou doentes com EMA causado por trauma. Eles devem ser 

completamente imobilizados.  

  

2. Dor ou sensibilidade na coluna. Incluem-se aí dor associada ou não ao movimento, 

sensibilidade em um ponto, deformidade e posição de defesa para evitar dor na região da coluna.  

  

3. Déficit ou sintoma neurológico. Sinais neurológicos incluem paralisia bilateral, paralisia 

parcial, paresia (fraqueza), dormência, formigamento ou cócegas, e déficit neurológico espinhal 

abaixo do nível de lesão. Em homens, uma ereção contínua do pênis, chamada priapismo, pode ser 

uma indicação adicional de lesão da medula.   

  

4. Deformação anatômica da coluna. Inclui qualquer deformidade perceptível através de 

exame físico do paciente.  

A ausência destes sinais não exclui, porém, a possibilidade de lesão da coluna (Quadro).  

No caso de pacientes com mecanismos de lesão preocupantes e ausência de condições 

relacionadas, o socorrista deve considerar a confiabilidade do paciente. Pacientes confiáveis são 

calmos, cooperativos e sóbrios. Pacientes não confiáveis incluem:  

• Embriaguez. Pacientes sob influência de drogas ou álcool devem ser imobilizados e tratados 

como portadores de lesão raquimedular até que estejam calmos, cooperativos e sóbrios.  

• Lesões que desviam a atenção. São lesões muito dolorosas ou com sangramento intenso 

que podem impedir o doente de dar respostas confiáveis durante a avaliação. Exemplos dessas 

lesões incluem a fratura de fêmur ou queimaduras profundas e extensas.  

• Barreiras de comunicação. Problemas que podem advir de barreiras de língua, surdez, pouca 

idade ou qualquer outro impedimento á comunicação.  

A confiabilidade do doente deve ser continuamente verificada em todas as fases de uma avaliação. 

Se em qualquer momento o doente exibir os sinais ou sintomas que foram mencionados, deve-se 
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supor que o doente tenha lesão raquimedular e devem ser implementadas técnicas de atendimento 

e imobilização completa.  

   

Sinais e Sintomas de Lesão de Coluna  

Dor no pescoço ou nas costas  

Dor ao mexer o pescoço ou as costas  

Dor à palpação da região posterior do pescoço ou da linha média das costas  

Deformidade da coluna  

Defesa ou contratura da musculatura do pescoço ou das costas  

Paralisia, paresia, adormecimento ou formigamento nas pernas ou nos braços, em 

qualquer momento após o incidente  

Sinais e sintomas de choque neurogênico  

Priapismo (no sexo masculino)  
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INDICAÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA  

  

 

  

  

  

  

  

  

   Déficit ou queixa neurológica  

 Acionar SAMU  - 192  ou  Acionar SAMU - 192  

  
  
  
  
  
  

Trauma Fechado   Ferimentos penetrantes   

Alteração do nível de consciência  
( Glasgow  < 15)   Déficit/queixa neurológica?   

  

Sim   Não   

IMOBILIZAR   Dor ou hipersensibilidade na coluna   
ou   

Sim   Não   

IMOBILIZAR   NÃO ESTÁ INDICADA  
IMOBILIZAÇÃO   
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   Acionar SAMU - 192   Evidência de intoxicação por álcool/drogas  

   ou  

   Lesão que desvie a atenção2  

   ou  

   Incapacidade de se comunicar3  

 

   Acionar SAMU - 192   

  

  

  

Mecanismo de Trauma Preocupante  

 Qualquer mecanismo com impacto violento de cabeça, pescoço, tronco ou bacia (por 

exemplo, colisões automobilísticas em velocidade moderada ou alta, envolvimento em explosão, 

etc).  

 Qualquer queda, especialmente no idoso  

 Ejeção ou queda de qualquer meio de transporte motorizado ou de propulsão humana (por 

exemplo, skate, bicicleta, automóvel, motocicleta ou veículos de recreação).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Deformidade anatômica da coluna   

Sim   

IMOBILIZAR   

Acionar SAMU  -   192   Mecanismo de Trauma  
Preocupante 1   

Sim   

Não   

Não   

Presença de:   

USA R O BOM SENSO CLÍNICO.  
NA DÚVIDA, IMOBLIZAR   

Não está indicada imobilização   IMOBILIZAR   

Sim   Não   

IMOBILIZAR   Não está indicada imobilização   
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 Vítima de incidente de mergulho em água rasa  

2 

 Lesão que Desvie a Atenção  

Qualquer lesão que possa alterar a capacidade do doente de prestar atenção em outras lesões. 

Exemplos de lesões que podem desviar a atenção: a) fratura de ossos longos; b) lesão visceral que 

necessite de avaliação cirúrgica; c) laceração extensa, desenluvamento ou esmagamento; d) 

queimaduras extensas, ou e) qualquer outra lesão que provoque alteração funcional aguda.  

3  Incapacidade de se comunicar. Qualquer paciente que, por razões não especificadas acima, não 

seja capaz de se comunicar com clareza, de modo a participar ativamente da sua avaliação. 

Exemplos: distúrbio da fala ou da audição, os que falam apenas língua estrangeira e crianças 

pequenas.  
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TRAUMA MÚSCULO ESQUELÉTICO  

Imobilização  

  

  

  



 

1394 
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Bases para o Tratamento  

  

O socorrista deve seguir as seguintes prioridades sempre que estiver tratando um paciente com 

trauma de extremidades:  

  

1. Tratar todas as condições que põem em risco a vida.  

2. Tratar todas as condições que põem em risco os membros.  

3. Tratar todas as outras condições (se o tempo permitir).  

  

Seguir estas prioridades não implica que as lesões de extremidades devem ser ignoradas ou que 

extremidades traumatizadas não devam ser protegidas de danos adicionais. Isto significa que em 

pacientes com trauma multissistêmico com lesões nas extremidades que não apresentam risco de 

morte, cuidados básicos devem ser aplicados para tratar as lesões de extremidades. Isto permite 

que o socorrista focalize a sua atenção naquelas lesões que diretamente ameacem a vida do 

paciente. A maneira mais fácil e rápida de efetuar o cuidado básico das lesões de extremidade é 

imobilizar corretamente o paciente numa prancha longa.  

O socorrista precisa priorizar as lesões graves dos pacientes com riscos de morte além do trauma 

de extremidade. Isto permitirá a intervenção essencial para salvar uma vida quando e onde for mais 

benéfico ao paciente. Isto pode significar abreviar o tratamento das lesões específicas de 

extremidades para que a atenção possa permanecer nas condições que apresentam risco de morte 

ao paciente.  

Pacientes com trama de extremidades (hemorragia) com risco de morte, mas que não apresentam 

outros problemas críticos, devem ser identificados durante a avaliação primária. Estes pacientes 

devem sofrer intervenções apropriadas, incluindo o tratamento inicial do choque e o transporte 

rápido para um hospital, onde melhor possam ser atendidos. Em pacientes sem lesões ou condições 

de risco de morte, trauma de extremidades pode ser identificado e tratado durante o exame 

secundário.  
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Se uma extremidade estiver sob estresse acima do normal por causa da posição do paciente ou da 

angulação patológica, o socorrista deve tentar alinhar a extremidade, o que significa mover a 

extremidade de volta a uma posição anatômica normal. Ter a extremidade novamente em posição 

normal facilita a imobilização e melhora a circulação.  

    

Uma extremidade traumatizada deverá ser manipulada o menos possível. O objetivo primário da 

imobilização é evitar o movimento do membro. Isto ajuda a diminuir a dor do paciente e evita 

maiores danos nos tecidos moles e hemorragia. Para isso, o local traumatizado deve ser apoiado 

manualmente enquanto a articulação e o osso acima (proximal) e a articulação e osso abaixo (distal) 

do local da lesão são imobilizados.  

  

Em caso de suspeita de fraturas, o tratamento inclui as seguintes etapas:  

  

1. Estancar qualquer sangramento e tratar o paciente em choque.  

2. Avaliar a função neurovascular distal.  

3. Apoiar a área traumatizada.  

4. Imobilizar a extremidade traumatizada, incluindo a articulação acima e a articulação abaixo 

do local da lesão.  

5. Reavaliar a extremidade traumatizada depois de imobilizada á procura de alterações da 

função neurovascular distal.  

  

Três detalhes são importantes de se lembrar quando se realiza qualquer tipo de imobilização:  

  

1. Acolchoe os dispositivos rígidos para ajudar no ajuste das formas anatômicas e para 

aumentar o conforto do paciente.  

2. Remova jóias e relógios para que não bloqueiem a circulação quando ocorrer edema 

adicional.  

3. Avalie as funções neurovasculares distais ao local da lesão antes e depois de aplicar 

qualquer imobilização, e periodicamente, durante o período de observação do paciente.  
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Imobilização do Politraumatizado  

  

  A imobilização no politraumatizado é de fundamental importância, pois evita o 

agravamento das lesões e inicia o tratamento de algumas delas, alivia a dor e restabelece perfusão 

em fraturas de extremidades.  

  A imobilização deve ser realizada precocemente no ambiente pré hospitalar e intra 

hospitalar. Consiste na imobilização da coluna cervical e extremidades.  

A coluna cervical deve ser protegida até que a lesão de coluna tenha sido descartada. Para garantir 

uma imobilização adequada, o paciente deve ser mantido em posição supina com o eixo da coluna 

alinhada. É sempre obrigatório o uso de colar cervical e nos casos de suspeita de lesões além do uso 

do colar, utilizar prancha longa, e atadura para evitar qualquer movimento de rotação da cabeça ou 

do tronco. Em crianças pequenas que apresentam a região occipital do crânio 

desproporcionalmente grande, necessitam de enchimento para elevar os ombros e o tronco com o 

objetivo de manter o alinhamento vertebral ao serem colocados em superfície plana. Em crianças 

que se apresentam com rotação lateral do pescoço, não deve ser realizado o alinhamento e devem 

ser mantidas na posição em que foram encontradas.  Está indicada as medidas de imobilização em 

todos os pacientes com trauma aberto ou fechado que possa levar a lesão medular, o mecanismo 

de trauma, a sintomatologia e o exame físico devem ser realizados sistemáticamente; deve-se 

interrogar sob presença de dor sob a região da coluna e pesquisar sinais e sintomas neurológicos.  

 O erro mais comum na imobilização da coluna é assegurar a imobilização de cabeça e não do dorso, 

para evitar esta ocorrência os pacientes devem ser transportados em prancha longa com 4 pessoas 

participando do rolamento. Outro erro grave é a inadequada imobilização da coluna cervical durante 

intubação orotraqueal, para isso deve se utilizar duas pessoas na intubação, um fixando a coluna 

em posição neutra e outro procedendo a intubação orotraqueal. As complicações da imobilização 

de coluna cervical é a aspiração broncopulmonar (pois estão restritos e não podem manter as vias 

aéreas livres), podem ainda provocar dor e até escaras de decúbito, portanto os pacientes devem 

ser removidos ou colocados sob superfícies acolchoadas o mais rápido possível após avaliação do 

traumatismo raquimedular.  

 O rolamento do paciente em bloco deve ser realizado durante o exame da superfície dorsal do 

paciente e para retirá-lo da prancha longa. Deve ser realizado por quatro pessoas. Três fazem o 
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rolamento em bloco fixo da cabeça e pescoço; o tronco, a pelve e extremidades. O quarto elemento 

coordena o processo sendo responsável por retirar a prancha longa e examinar o dorso.   

 A retirada do paciente da prancha longa somente deve ser realizado após excluída  lesão 

raquimedular. A remoção deve ser conduzida por quatro pessoas mantendo a coluna alinhada como 

um todo e evitando qualquer arqueamento da coluna.  

  Todos cuidados devem ser tomados para evitar lesão no processo de rolamento e remoção 

da prancha longa.  

A imobilização das extremidades devem ser realizadas,sempre que possível, após a estabilização 

dos pacientes. Em vítimas graves e instáveis não se deve deixar de realizar a imobilização quando 

várias pessoas estão prestando atendimento.  

 O objetivo da imobilização nas lesões de extremidades é promover o alinhamento das extremidades 

o mais próximo possível da posição anatômica e a prevenção da movimentação do local de fratura. 

O atendimento inicial não deve ter objetivo de reduzir fraturas.  

 O alinhamento é obtido com uso de tração e imobilização através do uso de talas, travesseiros, 

aparelhos gessados, faixas e mecanismos de tração contínua.  

 As luxações articulares freqüentemente exigem imobilização na posição em que foram encontradas 

e fraturas expostas não necessitam ser reduzidas, pois necessitam de tratamento cirúrgico 

obrigatoriamente.  

 Antes da colocação das talas deve-se avaliar a condição neurovascular do membro afetado. A 

imobilização deve incluir as articulações acima e abaixo da fratura. Após a imobilização, o estado 

neurovascular deve ser reavaliado.  

 Outros aspectos importantes sob a imobilização são as seguintes: cobrir com gaze estéril qualquer 

ferimento aberto, aplicar alguma forma de acolchoamento sobre as protuberâncias ósseos. Não 

deve-se esquecer de sempre documentar as condições neurovasculares da extremidade e realizar a 

profilaxia antitetânica.  

  Os erros graves provocados pelas técnicas inadequadas de   

Imobilizações são as lesões neurovasculares e síndrome compartimental promovida por talas 

gessadas muito apertadas.  

 As fraturas de fêmur podem ser imobilizadas temporariamente com talas de tração. A força de 

tração exercida pelo dispositivo é aplicada distalmente, ao nível do tornozelo, ou na superfície da 

pele. Na sua porção proximal, a tala é empurrada contra a coxa e o quadril por meio de um anel que 

se apoia nas nádegas, no períneo e na virilha. Uma tração excessiva pode provocar lesão da pele do 
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pé, do tornozelo ou do períneo. O estiramento dos nervos periféricos pode resultar em 

comprometimento neurovascular. As fraturas de quadril podem ser imobilizadas de maneira 

semelhante com um dispositivo de tração, mas é mais convenientes que sejam imobilizadas por 

meio de tração na pele ou em uma bota de tração feita de espuma, posicionando o joelho em ligeira 

flexão. Uma forma simples de imobilizar um membro inferior é enfaixando-o ao membro 

contralateral.  

Para garantir a estabilidade e oferecer conforto ao doente, podem ser usados dispositivos de 

imobilização de joelho disponível no comércio ou talas ou aparelhos gessados longos. A perna não 

deve ser imobilizada em extensão completa, mas permanecer em flexão de 10 graus 

aproximadamente, a fim diminuir o estiramento das estruturas neurovasculares.  

 As fraturas da tíbia são imobilizadas, de forma adequada, por meio de talas em forma de goteira, 

longas e bem acolchoadas, feitas com papelão ou metal. Caso prontamente disponíveis, podem ser 

usados aparelhos gessados, de modo a imobilizar a perna, o joelho e o tornozelo.  

 As fraturas de tornozelo podem ser imobilizadas com uso de talas de papelão ou outras, desde que 

acolchoadas para evitar seja exercida pressão sobre as proeminências ósseas.  

 A mão pode ser imobilizada temporariamente em posição anatômica e funcional com o punho em 

ligeira flexão dorsal e os dedos gentilmente fletidos, em 45º, a nível das articulações metacarpo-

falangianas. Usualmente, essa posição pode ser obtida através da imobilização delicada da mão 

sobre um rolo grande de gaze, utilizando-se uma pequena tala de antebraço.  

 O antebraço e o punho são imobilizados estendidos sobre talas acolchoadas. O cotovelo é 

imobilizado em posição fletida, utilizando-se talas acolchoadas ou imobilizando-o contra o corpo, 

por meio de uma tipóia e de bandagens. O braço costuma ser imobilizado apoiado contra o corpo 

ou utilizando-se tipóia ou faixas que podem ser ampliadas com uma bandagem toraco-abdominal. 

Lesões do ombro são tratadas com tipóia ou faixas ou por um curativo feito à moda de Velpeau.      

  

Tratamento da dor  

  

O controle pré-hospitalar da dor frequentemente não é conseguido; entretanto, o socorrista pode 

tentar obter o alívio da dor. Analgésicos são recomendados para lesões de articulações e de 

membros, mas não são incentivados em pacientes com trauma multissistêmico. Antes de 

administrar o medicamento para dor, o socorrista deve tentar diminuir a dor realizando em primeiro 
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lugar o atendimento básico. Uma vez que a fratura ou luxação esteja estabilizada e imobilizada, o 

paciente deve sentir uma grande redução da dor. A estabilização da extremidade afetada diminui o 

movimento, o que reduz o desconforto. Se o paciente não estiver com muita dor devido a lesões 

significativas, deve-se procurar por sinais de uso de álcool ou de drogas.  

Medicamentos para dor devem ser usados com cautela e de acordo com a tolerância do paciente. 

As circunstâncias em que analgésicos não devem ser administrados incluem: quando o paciente 

apresenta ou desenvolve sinais ou sintomas de choque; quando a dor é significativamente aliviada 

com estabilização e imobilização, ou quando o paciente parece estar sob a influência de drogas e/ou 

álcool. Medicação não deve ser administrada sem conhecer as complicações potenciais. Quando 

necessário dar preferência as medicações por via endovenosa.  
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Critérios para avaliação de técnica de imobilização  
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O socorrista deve simular as técnicas de 

imobilização com voluntários antes de aplica-las a 

pacientes reais. Ao praticar ou ao avaliar novos 

métodos e equipamentos, servirão como 

ferramentas para medir a eficácia da imobilização 

os seguintes critérios genéricos:  

  

 A estabilização manual alinhada foi 

aplicada imediatamente e mantida até ser 

substituída pela estabilização mecânica?  

 O colar cervical de tamanho adequado foi 

colocado corretamente?  

 O tronco foi fixado antes da cabeça?  

 O dispositivo pode ser movimentado para 

cima e para baixo com relação ao tronco?  

 O dispositivo pode ser movimentado para 

esquerda ou para a direita em relação ao tronco 

superior?  

 O dispositivo pode ser movimentado para 

a direita em relação ao tronco inferior?  

 Alguma parte do tronco pode ser 

movimentada anteriormente em relação ao 

dispositivo rígido?  

 Existe alguma faixa atravessando o tórax 

que iniba a excursão do tórax, resultando em 

comprometimento da ventilação?   

 A cabeça está bem imobilizada de modo 

a não permitir qualquer movimento em qualquer 

direção, inclusive rotação?  

 Foi colocado acolchoamento correto 

atrás da cabeça?  

 A cabeça está em posição alinhada 

neutra?  

 Existe algo que impeça a abertura da 

boca?  

 As pernas estão imobilizadas de modo a 

impedir movimentação anterior, rotação ou 

movimentação lateral mesmo que seja 

necessário rodar a prancha e o paciente 

lateralmente?  

 A pelve e as pernas estão em posição 

alinhada neutra?  

 Os braços estão bem fixados à prancha 

ou ao tronco?  

 Existe alguma faixa que comprometa a 

circulação distal de algum membro?  

 O paciente foi sacudido ou manipulado 

de alguma forma que possa comprometer uma 

coluna instável durante a aplicação do 

dispositivo?  

 O procedimento foi realizado dentro de 

um prazo adequado?  

  

Há muitos métodos e variações capazes de 

atender a esses objetivos. O socorrista deve 

escolher o método e os equipamentos de acordo 
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com a situação, com a condição do paciente e com 

os recursos disponíveis.  
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             Algoritmo de Tratamento de Choque por lesão de extremidades  
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Notas:  

  

1 

 A elevação deve ser considerada, a menos que esteja contra-indicada por causa de fraturas ou seja 

impossível elevar uma determinada parte do corpo.  

2 

 A compressão deve ser feita proximalmente ao local de sangramento, num dos seguintes pontos: 

artéria axilar, artéria braquial, artéria femoral ou artéria poplítea.  

3 

 Deve ser usado um material largo, como gravata, cinto ou manguito de medir a pressão arterial; 

não se deve usar torniquete distalmente ao cotovelo ou ao joelho.  

4 

 A avaliação da perfusão inclui: presença, qualidade e localização dos pulsos; coloração, 

temperatura e umidade da pele; tempo de enchimento capilar.  

5  

Obtenha 2 acessos venosos por cateter de grosso calibre (14 ou 16). Deve ser administrado um bolo 

inicial de 1 a 2 litros de solução aquecida (39ºC) de Ringer lactato ou solução fisiológica. Na criança, 

o bolo inicial deve ser de 20 mL/Kg.  
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 extremidades? 

extremidades?  

  

 

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Iniciar intervenções  
apropriadas 1   

Suspeitas de  
fraturas/luxações de  

Suspeitas de  
fraturas/luxações de  

Exame primário   

Foram identificadas condições de  
risco   de vida?   

Sim   Não   

Imobilizar em  
prancha longa 3   

Indicada a  
imobilização da  

coluna? 2   

Avaliar a função  
neurovascular dist al 5   

Imobilize apropriadamente,  
coloque curativos nas lesões 6   

Reavaliar função  
neurovascular distal   

Reavaliar exame primário   

Acione SAMU -     192   

Si   Não   Sim   Não   

Sim   Não   

Acione SAMU -     192   
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1 

 Tratamento das vias aéreas, suporte ventilatório, terapia de choque.  

2 

 Veja indicações para algoritmo de imobilização de coluna.  

3 

 Extremidades lesadas são imobilizadas em posição anatômica imobilizando o paciente à prancha 

longa.  

4 

 Transportar ao local adequado de atendimento mais próximo (centro de atendimento de trauma, 

se disponível); avaliar função neurovascular distal e aplicar tala de tração (se houver suspeita de 

fratura de fêmur), se houver tempo.  

5 

 Avaliar perfusão (pulsos e enchimento capilar) e função neurológica (motora e sensitiva) distal na 

suspeita de fratura ou luxação.  

6  

Usar a técnica apropriada de imobilização para imobilizar a fratura ou luxação suspeita; se há 

suspeita de fratura na diáfise do fêmur, aplicar tala de tração.  

7 

  Transportar  ao  local  apropriado  de  atendimento  mais  próximo. 
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ABDOME AGUDO - SEPSE  
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ABDOME AGUDO  

  

  

Introdução  

  

Define-se abdome agudo como uma situação clínica mórbida, inesperada e de instalação súbita em 

que a dor abdominal é o sintoma mais presente e predominante. Seu tratamento, cirúrgico ou não, 

requer decisão rápida, assim que o diagnóstico seja estabelecido. O amplo mosaico de doenças que 

podem ocasionar um quadro abdominal agudo abrange desde as mais corriqueiras, como a 

apendicite aguda e úlcera perfurada, A cavidade abdominal comporta vários órgãos de diferentes 

sistemas, e a sintomatologia do abdome agudo pode decorrer de alguma doença em qualquer uma 

de suas vísceras. Tamanha diversidade transforma o abdome numa autêntica “caixa de surpresas”, 

expressão antiga que permanece atual, não obstante a fantástica evolução dos métodos de 

diagnóstico por imagem. Embora o quadro clínico do abdome agudo se apresente com alguns sinais 

e sintomas (dor, febre e vômitos), comuns a diversas doenças, outros (massa pulsátil, vômitos 

fecalóides) praticamente são específicos de determinada etiologia. Para facilitar o encaminhamento 

diagnóstico, é mais simples tentar enquadra-lo em alguma das  

quatro grandes síndromes abdominais agudas: perfurativa, obstrutiva, inflamatória e vascular.  

Tal classificação é útil para entender a fisiopatologia e o quadro clínico do abdome agudo a partir 

de uma determinada doença, mas, na prática, com muita freqüência, essas síndromes se misturam 

durante a evolução do quadro. Para que elas tivessem um curso absolutamente separado, seria 

necessária uma situação hipotética na qual o diagnóstico e o tratamento fossem realizados de 

imediato, tão logo a doença abdominal aguda se manifestasse. Mas, como isso raramente acontece, 
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por ocasião da intervenção já existem vários fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo, ainda que as 

características de uma síndrome prevaleça sobre a outra. Apenas para citar alguns exemplos, é o 

caso das úlceras gastroduodenais perfuradas nas quais a peritonite química inicial evolui para o tipo 

bacteriano; os acidentes vasculares mesentéricos, cuja necrose pode resultar em perfuração; as 

obstruções intestinais em alça fechada que perfuram ou aquelas que progridem para a isquemia 

intestinal e necrose; a apendicite aguda com abscesso localizado causando obstrução intestinal.   

Além desses quatro grandes grupos, existem outras doenças abdominais agudas que não se 

enquadrariam em nenhum deles. É o caso das torções de vísceras maciças, dos grandes cistos 

ovarianos que sangram ou rompem, da prenhez tubária rota e seu característico quadro de anemia 

aguda.  

A complexidade dessa entidade é tal que aborda-la de forma metódica, meticulosa e objetiva é 

fundamental para um diagnóstico mais preciso. A história minuciosa e o exame físico completo 

continuam sendo os pontos mais importantes; todo e qualquer detalhe deve ser valorizado já que 

pode representar a grande diferença entre o erro e o acerto. Vale lembrar que os exames 

complementares, além de ajudarem a esclarecer o diagnóstico, servem para compor o quadro 

clínico como um todo e auxiliarem, quando for o caso, a definir o melhor momento operatório e a 

abordagem cirúrgica mais adequada.  

O diagnóstico precoce é muito importante, mas não deve ser precipitado por conclusões rápidas e 

superficiais capazes de aumentar a margem de erro. Quando não for possível estabelece-lo, é boa 

norma que o exame físico seja repetido periodicamente, de preferência pelo mesmo médico , para 

comparar os achados e identificar outros não percebidos ou inexistentes nas avaliações anteriores.  

  

  

ABDOME AGUDO PERFURATIVO  

  

  

A perfuração gastrointestinal para peritônio livre é uma das causas freqüentes de cirurgia abdominal 

de urgência e pode ocorrer como conseqüência de várias doenças do sistema digestório, sendo a 

mais comum a úlcera péptica. Pode ser secundária a outros processos de natureza inflamatória ou 

neoplásica, assim como à evolução de outros estados mórbidos fora do sistema digestório, como 

nos queimados, nos traumas crânio-encefálicos e nos pacientes gravemente enfermos. A ingestão 
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de corpos estranhos e de alguns medicamentos, como corticosteróides, aspirinas e 

antiinflamatórios, é causa mais comum de perfuração, no nosso meio.  

O quadro clinico é caracterizado por dor abdominal de inicio súbito de forte intensidade.  

O exame físico geralmente mostra sinais de irritação peritoneal.  

  

  

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO  

  

  

Qualquer obstáculo que impeça de alguma maneira a progressão natural do conteúdo intestinal 

caracteriza uma obstrução intestinal do tipo mecânica. É uma condição abdominal aguda freqüente 

e se desenvolve como complicação de diversas doenças intraperitoneais, cuja mortalidade 

operatória depende de vários fatores, dentre os quais merecem destaque a causa da obstrução, a 

demora no diagnóstico e as condições gerais do paciente ao ser operado. Ela pode ocorrer em 

diferentes níveis do intestino, determinando um conjunto de manifestações comuns aos diversos 

tipos e outras, mais específicas, que influem no tratamento e na evolução.  

Todos esses pacientes apresentam distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos mais ou menos 

intensos de acordo com o tempo decorrido. Assim, mesmo com a indicação cirúrgica formalizada, a 

operação só deverá ser realizada após tomadas as diversas medidas de reposição de liquidos e 

suporte necessárias para equilibrar o paciente da melhor forma possível.  

As obstruções intestinais podem ser divididas em altas ou baixas, mas preferimos classifica-las em 

obstruções do intestino delgado e grosso.  

O quadro clínico é caracterizado pela presença de: dor em forma de cólica, vômitos, distensão 

abdominal e parada na eliminação de flatos e fezes. No exame físico observa-se distensão 

abdominal, RHA aumentados e ou metálicos, dor abdominal difusa.  

  

  

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO  
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Dentre as quatro grandes síndromes de abdome agudo, a de origem inflamatória é a mais freqüente, 

se considerarmos as diversas vísceras que podem estar comprometidas no processo.  

O início de um quadro clínico de abdome agudo inflamatório pode ser decorrente da obstrução 

mecânica de vísceras ocas anatomicamente normais, como o apêndice cecal, vesícula biliar e vias 

biliares, para citarmos as mais freqüentes, assim como de algumas outras vísceras ocas que 

apresentem alterações anatômicas congênitas ou adquiridas, tais como divertículos do cólon, do 

intestino delgado, do mesentério e tubas uterinas. Processos inflamatórios do parênquima ou da 

própria parede visceral, como nas pancreatites, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, também 

devem ser mencionados.  

A fisiopatologia dos processos inflamatórios secundários às obstruções mecânicas da luz do órgão é 

aparentemente simples. Com o obstáculo ocorre estase no segmento situado acima da obstrução, 

originando assim diversos fenômenos inflamatórios e criando condições para a proliferação 

bacteriana. A tendência é progredir para a infecção franca, com comprometimento da 

vascularização do órgão e agravamento do quadro, se não houver tratamento,clínico ou cirúrgico, 

adequado e em tempo hábil.  

O quadro clínico dos pacientes com abdome agudo inflamatório em geral cursa com sinais e 

sintomas comuns. A dor é bem localizada, embora, algumas vezes, a referência inicial seja distante 

do foco, como pode acontecer com a dor epigástrica da apendicite. Náuseas, vômitos, febre e 

alterações do trânsito intestinal também são sintomas gerais, com eventuais características próprias 

de certas doenças, como a diarréia mucopiossanguinolenta da retocolite ulcerativa.  

O exame do abdome deve mostrar sinais de irritação peritoneal localizada ou mesmo difusa, 

dependendo do comprometimento da cavidade abdominal. A presença de massas à palpação é 

achado relativamente freqüente, sobretudo nas colecistites, apendicites e diverticulites do cólon 

esquerdo, e traduzem a grande capacidade do peritônio em reagir a esse tipo de agressão na 

tentativa de bloquear a víscera inflamada e preservar o restantes da cavidade. Nesse sentido, é 

possível observar, em alguns pacientes, bloqueios intensos, formados por omento e vísceras 

vizinhas, autolimitando a doença. É bom lembrar que, nos pacientes idosos e nos imunodeprimidos, 

esse tipo de resposta é menos freqüente, resultando daí os casos de peritonite disseminada e 

diagnostico mais dificeis.  

  

ABDOME AGUDO VASCULAR  
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A insuficiência vascular intestinal aguda é causa de infarto intestinal, emergência gravíssima que 

representa uma verdadeira catástrofe abdominal, pela elevada mortalidade que ainda acarreta, não 

obstante a melhor compreensão da doença e de seus efeitos. As maiores facilidades diagnósticas e 

terapêuticas hoje existentes para tratar pacientes graves não têm impedido a alta letalidade dessa 

doença, felizmente pouco frequente, de tal modo que séries com mortalidade operatória próxima 

dos 50% podem ser consideradas satisfatórias, face às circunstâncias que cercam tais quadros. O 

mais usual é a mortalidade ultrapassar os 80% dos casos, como ocorreu com um grupo de pacientes, 

todos com mais de 60 anos, operados em nosso hospital. Do mesmo modo, a morbidade também é 

elevada, pois muitos dos pacientes que sobrevivem ao tratamento cirúrgico são obrigados a 

conviver com as conseqüências da síndrome do intestino curto resultante das habituais ressecções 

intestinais maciças.  

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento, e as providências adequadas 

devem ser adotadas num período máximo de 8 horas antes que se estabeleçam os efeitos 

irreversíveis da isquemia intestinal. O quadro inicial é de um paciente com potenciais focos de 

obstrução vascular (arritmias cardíacas) e sinais e sintomas prévios de doença aterosclerótica. A dor 

abdominal geralmente aparece de inicio súbito e referida como de forte intensidade com evolução 

,nas fases mais avançada  rápidamente em horas, para choque séptico.  

 A abordagem inicial de todo paciente com abdome agudo segue basicamente os mesmos princípios 

dos pacientes em sepse.  
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Dor Abdominal   

Abd ome Agudo   Não   

Inflamatório   Perfurativo   Obstrutivo   Vascular   

Conduta Inicial   
Para SEPSE   

+   
SNG   

Acionar    
Central de Regulação de Urgências  -   192   
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Sepse  

  

  

Definições:  

  

Bacteremia Presença de bactérias viáveis no sangue  

Síndrome da  

Resposta  

Inflamatória 

Sistêmica (SIRS):  

Resposta clínica grave a uma série de condições, caracterizada por 

dois ou mais itens abaixo:  

• Temperatura > 38,5ºC ou < 35,0ºC  

• Freqüência cardíaca > 90 b.p.m.  

• Freqüência respiratória > 20 r.p.m./min. ou PaCO2 < 32 

mmHg  

ou necessidade de ventilação mecânica • Leucocitose > 12.000 

céls./mm3 ou < 4.000 céls./mm3  

ou > 10% de bastonetes  

  

Sepse:  SIRS decorrente de infecção sistêmica grave. Caracteriza-se pelos 

mesmos critérios acima descritos para SIRS  
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Sepse grave:  Sepse com pelo menos um sinal de hipoperfusão ou disfunção 

orgânica:  

• Hipoperfusão cutânea ou livedo reticular  

• Enchimento capilar periférico lento (≥ 3s) • Diurese < 0,5 

ml/kg/h por pelo menos 1h ou necessidade de diálise  

• Lactato > 2 mmol/l  

• Alteração do nível de consciência  

• Plaquetopenia (< 100.000 / mm3) ou CIVD  

• Lesão pulmonar aguda – desconforto respiratório agudo 

(SARA)  

• Disfunção cardíaca no ecocardiograma  

  

Choque séptico:  

  

Sepse grave com:  

• PAM < 60 mmHg (ou < 80 mmHg para hipertensos) após 

reposição volêmica adequada (20 a 30 ml/kg de amido ou  

40 a 60 ml/kg de SF0,9% ou Ringer)  

• Necessidade de drogas vasoativas para manter a  

PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos  

(Dopamina > 5 µg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina até  

0,25 µg/kg/min)  

Refratário: maior necessidade de drogas vasoativas para manter a  

PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos (dopamina > 15 

µg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina > 0,25 µg/kg/min)  
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A chave para obtenção de melhores resultados nos quadros sépticos, estão no reconhecimento 

precoce e início das medidas terapêuticas iniciais, o mais rápido possível.  

A sepse é considerada hoje uma das principais condições limitantes para o sucesso de terapias e 

conta com ampla variedade de doenças, notadamente aquelas que cursam com imunodepressão. 

Apesar dos grandes avanços nas terapias de suporte vital e na antibioticoterapia, a sepse permanece 

com taxas elevadas de morbidade e mortalidade.  

Por ser uma doença de elevada letalidade e com grande potencial de morbidade, a sepse deve ser 

diagnosticada e tratada o mais precocemente possível. O diagnóstico baseia-se no alto grau de 

suspeita clínica frente a situações propícias, onde o risco de desenvolvimento de sepse é grande. Os 

fatores de risco para desenvolvimento de sepse são: internação prévia em UTI; uso de 

antimicrobianos de amplo espectro; imunossupressão; procedimentos invasivos; utilização de 

próteses; queimaduras; traumas; idade avançada ou prematuridade extrema; câncer; Aids; 

hipotensão arterial sistólica; neutropenia e plaquetopenia.   

Pacientes que apresentem quadro de SIRS (vide tabela) devem ser rapidamente investigados 

inicialmente para localizar a origem da infecção, através de minucioso histórico e exame físico e a 

seguir, coleta de culturas de sangue e outros materiais suspeitos e realização de exames de imagem 

para localizar o foco de infecção. Esses procedimentos devem ser realizados somente se as 

condições clínicas forem estáveis, após a ressuscitação inicial. A coleta de culturas, se possível, é 

feita antes da introdução do esquema antimicrobiano. Entretanto, a introdução de antibióticos deve 

ser rápida, não excedendo as primeiras horas do diagnóstico e sempre acompanhada de medidas 

de suporte vital, visando evitar deterioração do quadro clínico do paciente.  

Uma vez feito o diagnóstico sindrômico da sepse, é necessário aplicar medidas de ressuscitação e 

suporte vital. A hipotensão arterial sistêmica e sinais de hipoperfusão tecidual tem que ser tratada 

vigorosamente, através da reposição volêmica.   

As primeiras seis horas de ressuscitação são essenciais para o sucesso terapêutico final. É nesse 

período que se introduz a antibioticoterapia e é iniciado o tratamento da hipotensão arterial e 

hipoperfusão tecidual. Não se deve aguardar a transferência para a UTI ou a colocação de acesso 

venoso central para iniciar as medidas de ressuscitação, mesmo que para isso sejam utilizados 

acessos venosos periféricos.  

Neste período inicial devem ser tomadas medidas agressivas visando o controle do foco infeccioso, 

como por exemplo a drenagem de abscesso, desbridamento de tecidos necrosados e remoção de 

dispositivos infectados.  
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A reposição volêmica é iniciada com infusão rápida de solução salina a 0,9%, na dose mínima de 20 

ml/kg. A quantidade total de salina nessa fase pode chegar a 50 ml/kg ou mais.   

Os pacientes que não respondem à reposição volêmica ou que apresentem hipotensão arterial 

profunda, que ameace a vida, devem receber vasopressores, como a dopamina ou a noradrenalina. 

O objetivo é manter a pressão arterial média (PAM) acima de 65 mm Hg.  

A dopamina é a precursora da noradrenalina e requer metabolização para sua transformação. Seu 

efeito é dose-dependente, mas à medida que as doses crescem, aumenta o risco de taquiarritmias 

cardíacas. É utilizada nas doses de 1 a 20 µg/kg/min.  

A introdução de vasopressores deve ser precoce, principalmente nos casos onde a hipotensão 

ameaça a vida do paciente. Em não havendo melhora dos níveis pressóricos decorridos cerca de 30 

a 45 minutos após o início da reposição volêmica, introduz-se vasopressor em doses escalonadas, 

visando obter a meta de PAM maior que 65 mm Hg.  

Uma vez completada a abordagem inicial, e tendo sido alcançada estabilidade hemodinâmica, 

introduz-se uma série de medidas de manutenção que contribuem de maneira expressiva para a 

sobrevida dos pacientes sépticos e que serão descritas a seguir.  

  

Controle glicêmico associado ao suporte nutricional.   

Corticosteróides em baixas doses em pacientes não responsivos à drogas vasoativas..  

  

Outras medidas, como diálise, profilaxia de trombose venosa profunda, ventilação mecânica 

protetora, profilaxia de sangramentos gastrointestinais, analgesia e sedação, devem ser aplicadas 

rotineiramente nos pacientes sépticos, mas seu escopo vai além deste artigo.   
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    Algoritmo de diagnóstico e tratamento da Sepse  

           (primeiros 30-60 minutos)  
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Foco de Infecção  
definido ou prováv el   

T > 38ºC ou < 35ºC   
FC > 90 bat/min   
FR > 20   
Leuco > 12.000 ou < 4.000    
ou > 10% bastões   

Sepse   

PA   

PAS     90   
Diu > 0,5 ml/Kg/L   
Sem hipoperfusão   
  

PAS < 90   
ou redução de 40 mmHg   
  

Definição de foco   
Antibioticoterapia + O 2   
1 -  Litros de SF 0,9% 2   

Acionar Central de  
Regulação de  

Urgências  –   192   

2  Litros de SF,  
Antibioticoterapia  

 O + 2   

PA   
Diurese   
Perfusão   

PAS   90   <   
Diu < 0,5 /Kg/h   

com hipoperfusão   

Acionar Central de Regulação de Urgências  –   192   
1 -   Considerar novo bolus de 2 Ls   
2 -   2 -   Início de Dopa 5 mg/Kg/min   

  

Critérios de diagnóstico   
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A- Nos pacientes portadores de sepse + rebaixamento do nível de consciência (com Glasgow < 

9), considere EOT.  

B- Dispor sempre de O2 em máscara 10 – 12 L/min nos pacientes sat. <90% (oxímetro de pulso).  

C- Cateterização de veia com abocath (14-20).  

Reposição de volume nos pacientes:  

Hipotensos – 2 Ls ou 20 ml/Kg de solução cristalóide (SF 0,9%).  

Normotenso = 1 L de solução cristalóide.  

Hipotenso não responsivo ao primeiro bolus iniciar o segundo bolus e o início de Dopamina deve 

ser considerado.  

Outras medidas:  

Antibioticoterapia precoce por via endovenosa deve ser iniciada se possível, Gentamicina 80 mg EV 

(Gram -) ou Ampicilina 2g EV (Gram ).  
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TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO  
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Transporte do paciente crítico.  

  

  

Introdução  

  

• A decisão de transportar um paciente crítico deve ser baseada na avaliação dos potenciais 

benefícios, contra os riscos. A razão para o transporte do paciente crítico é a necessidade de 

cuidados adicionais (tecnologias e/ou especialistas).  

• O transporte pode ser intra ou inter-hospitalar ou  

• O transporte intra-hospitalar é necessário para a realização de testes diagnósticos (TC, RM, 

angiografia, etc), intervenções terapêuticas (CC) ou UTI.  

• O transporte inter-hospitalar é realizado sempre que necessite maiores recursos 

diagnósticos, humanos, terapêutico, não presente no hospital  ou Unidade de Saúde de origem.  

• O transporte do paciente crítico envolve riscos a mais comum é a falha no controle das 

funções respiratória, hipertensão severa, arritmia e obstrução aérea.  

• Alguns riscos nem sempre podem ser evitadas e independe do tempo ou distâncias 

percorridas, resultado do movimento do paciente, mudança de decúbitos, interrupção da infusão 

venosa de aminas vasoativas, perda de pressão nos cilindros de oxigênio.  

• Trabalhos demonstram uma mudança na conduta terapêutica em apenas 29 a 39% dos 

pacientes após exames, enquanto 68% tiveram alterações fisiológicas, por isso deve-se avaliar se os 

exames alterarão o resultado.  

• Os riscos podem ser minimizados através do planejamento cuidadoso, qualificação do 

pessoal e seleção dos equipamentos, alem da monitorização das funções vitais.  

• Os pacientes com maior chance de deterioração do quadro são os com falência respiratória 

e baixa complacência pulmonar, que necessitem de PEEP.  
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• Não há consenso quanto à gravidade (alguns autores adotam o APACHE). Porem é comum 

considerar de maior risco aqueles que necessitem de PEEP>5 e em uso de DVA (Drogas Vasoativas).  

• O principal fator determinante na qualidade dos cuidados durante o transporte é o 

treinamento e a eficiência da equipe de transporte.   

  

Os passos a serem seguidos no transporte de pacientes críticos:  

• Fase preparatória;  

• Fase de transferência e  

• Fase de estabilização pós-transporte  

  

Fase preparatória(responsabilidade da Central de Regulação):  

• Coordenação e comunicação pré-transporte: certificar que o local de destino esteja pronto  

• Equipe de transporte: mínimo de 2 pessoas – em pacientes instáveis (médico, enfermeiro, 

auxiliar e técnico de enfermagem).  

• Equipamentos necessários ao transporte:  

• Tubo endotraqueal: fixada, aspirada vigorosamente antes do transporte.  

• Ambu conectado ao cilindro de oxigênio: Ambu de volume adequado, freqüência igual ao 

do ventilador usado antes do transporte, volume de ar adequado à expansão e simétrica (6-8 

ml/Kg).O principal erro são hiperventilação e alcalose respiratória.  

• O AMBU comumente fornece FiO2 de 60%, com reservatório 85 a 100%com dispositivos 

capazes de ajuste de PEEP de até 15 cm H2O. O transporte intra-hospitalar para pacientes ventilados 

mecanicamente e sem níveis elevados de PEEP são relativamente seguros  

• Drogas:  uma  caixa  de  emergência  acompanhando  o 

 paciente  (adrenalina  

lidocaina,atropina,bicarbonato..).Deve-se antecipar a necessidade de medicações prescritas como 

sedação e bloqueadores musculares e possíveis complicações  

• Monitores de transporte: eletrocardiografia, oximetria, capnografo, PA não invasiva. 

Carregar bateria  
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• Bomba de Infusão: deve ser levada no transporte de pacientes, fixada adequadamente e 

carregadas.  

• Dreno de Tx: fixado adequadamente, não clampear (a não ser para posicionar na maca).  

• Cateter venoso: fixado não tracionar pelo frasco de soro.  

• Sonda: fixação, clampeá-lo por curtos períodos.  

• É obrigatória a presença de equipamento de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes 

graves.  

  

Fase de transferência:  

  

• O objetivo é manter a estabilidade através de monitorização continua semelhante às usadas 

em UTI e prevenir iatrogenia.  

• O nível mínimo de monitorização deve ser: eletrocardiografia, freqüência cardíaca e 

respiratória, oximetria de pulso e Pressão arterial não invasiva.  

• Esta é a fase mais negligenciada, pois o paciente fica fora dos tratamentos intensivos, difícil 

monitorização e equipamentos insuficientes.  

• As intercorrências mais comuns são: deslocamento da cânula, perda do suprimento de 

oxigênio, mau funcionamento por falta de energia, bateria descarregada, perda de cateter venoso, 

etc. Durante a transferência de paciente do seu leito para outro, ou seu retorno, é neste momento 

que ocorrem a maior parte da intercorrências.  

  

Estabilização do paciente:  

  

• O paciente crítico pode apresentar instabilidade ao longo do transporte permanecer com 

essas alterações após o final do processo. Deve-se considerar um período de meia à uma hora após 

o transporte como fase de extensão do mesmo.  
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Diarreia Aguda  
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Conceito  

  

A Diarréia Aguda (DA) é uma alteração do hábito intestinal com diminuição da consistência das 

fezes, geralmente com aumento da freqüência ( três ou mais evacuações ao dia) , aumento do 

volume  

fecal e com duração inferior a duas semanas  

Entretanto,no Departamento de Emegência (DE) geralmente considera-se que mas de três episódios 

de fezes amolecidas no período de 24 horas pode ser considerada uma DA.  

  

  

Epidemiologia  
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A Diarréia Aguda é uns dos principais problemas de saúde pública no mundo , principalmente em 

países subdesenvolvidos. Mais de um bilhões de pessoas sofrem de um ou mais de episódios de DA 

por ano. De acordo com dados da OMS , a DA  é principal causa  de mortalidade entre crianças 

menores de cinco anos de idade em países pobres, co  cerca de três milhões de óbitos a cada ano e 

cerca de 10.000 mortos  de crianças por dia nesta faixa etária .  

Alimentos e água contaminados , juntamente com hábitos alimentares surgem diferentes não - 

higiênicos , sobre tudo a falta de saneamento básico, são os principais responsáveis pela alta 

incidência da DA .  

  

Fisiopatologia  

  

Uma causa infecciosa é a principal etiologia de DA em pronto socorro, representa 90% dos casos, e 

a ingestão de água e alimentos contaminados com microorganismos patogênicos é a principal fonte 

de transmissão da doença, o patógeno é ingerido e coloniza o intestino. Entretanto, temos sistemas 

de defesas que precisam ser vencidos pelo germe: ácido gástricos, sistema imunológico (tecido 

linfóide associado a mucosa e elaboração de imunoglobulias) e a mobilidade do trato 

grastrointestinal.  

De forma geral, a diarréia ocorre devido a um aumento da secreção intestinal mediado por uma 

enterotoxina ou por lesão intestinal com diminuição da absorção, mediada por agressão direta pelo 

microorganismo ou por uma citotoxina .  

  

  

  

  

Classificação da Diarreia Aguda  

  

Por ser classificado tanto pelo mecanismo fisiopalógico, quanto pela localização anatômica  do 

acometimento . Assim, denomina-se diarréia alta quando ela acomete predominantemente ou 
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exclusivamente o intestino delgado; as fazes são volumosas, tem restos alimentares, odor pútrido 

e costuma se acompanhar de cólicas peri umbilicais .   

Já a diarréia baixa a comete predominantemente ou exclusivamente o intestino grosso, usualmente 

o hemicólon esquerdo ou retossigmóide. As fazes caracteristicamente, são de pequeno volume, 

com alta freqüência, acompanhadas de puxo, urgência, tenesmo, muco, pus e sangue. A patologias 

que pode ter ambas as características mistas, como na doença de Crhon.   

  

A classificação quanto ao mecanismo fisiopatológico pode ser dividida em:  

  

Diarreia Osmótica   

  

Ocorre quando material intraluminal hiperosmolar promove um movimento de água para dentro a 

luz intestinal. As principais causas são: deficiência de dissacaridade, insuficiência pancreática e 

ingestão de manitol, sorbitol ou lactulose.  

A característica da diarreia osmótica é:  

  

 Cessa com o jejum;  

 O gap osmótico das fezes é elevado (maior que 125 mosm/Kg). O gap osmótico é calculado pela 

fórmula 290-2 [(na+) + (K)], onde 290 seriam a osmolaridade das fezes normalmente encontrada no 

intestino distal, pois,.a este nível, haveria equilíbrio com a osmolaridade plasmática.  

  

Diarreia Secretora  

  

Nessa condição clínica os eletrólitos são secretados ativamente para o lúmen intestina, 

principalmente o cloro , acompanhado de sódio( devido a produção de um gradiente eletroquímico 

) e de água ( por osmose) .O protótipo deste mecanismo e a diarréia por Vibrio cholerae. Por isso, 

essa forma de diarréia não cessa com o jejum.  
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Diarreia Inflamatória   

  

Causado por dano a mucosa intestinal, o que leva a liberação de medidores inflamatórios 

provocando exsudação de sangue, muco, leucócitos, má absorção e enteropátia perdedora de 

proteínas. Os medidores inflamatórios também estimulam a secreção de eletrólitos e água, tendo 

um componente de diarréia secretora, embora menos importante.  

 No contexto de diarreia aguda as principais causas são infecciosas. Já em diarreias crônicas (mais 

de quatro semanas), as principais causas são doenças autoimunes (incluindo a doença inflamatória 

intestinal) radiação ou reações de hipersensibilidade.   

As principais características são:  

 Presença de eritrócitos e leucócitos (três ou mais leucócitos por campo de grande aumento);   

Persistência da diarreia com jejum.  

  

Diarreia Motora  

  

Ocorre devido a um aumento na mortalidade do trato gastrintestinal e mais frequentemente cursa 

como diarreia crônica.  

A síndrome do intestino irritável é o protótipo (afeta 14% a 24% das mulheres e 5% a 19% dos 

homens) e apresenta um curso crônico recorrente.  

  

Propedêutica Clinica e Laboratorial Diarreia Inflamatória X Não-Inflamatória  

  

A diarreia aguda deve ser classificada em duas síndromes clinicas distintas: síndrome diarreica 

inflamatória ou não-inflamatória. A partir desta divisão, pode-se definir a conduta clinica, estudos 

laboratoriais e decisão acerca da terapêutica.  

Nas Unidades de Saúde , a principal distinção é se a diarreia inflamatória ou não-inflamatória , já 

que isto deverá determinar a conduta  terapêutica . A diarreia inflamatória usualmente é causada 

por um patógeno que poderá necessitar de antibióticos. A diarreia não inflamatória costuma 

apresentar-se com evacuações aquosas, sem sinais inflamatórios, ser auto limitada e necessita 

apenas de suporte clínico A maioria dos pacientes com diarreia não-inflamatória terá a doença 
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autolimitada, requer apenas terapêutica de suporte, sem uso de antibióticos. Em contraste, 

pacientes com diarreia aguda inflamatória podem beneficiar-se de antibióticos específicos.  

A diarreia não-inflamatória é caracterizada por fezes aquosas, volumosas (mais de 1L/dia), sem 

sangue, muco, pus. Não costuma surgir febre, mas pode ocorrer. Nesta síndrome a mucosa 

intestinal permanece com morfologia normal ou discretamente alterada. As fezes não terão 

leucócitos aumentados( menos quatro leucócitos por campo) e a pesquisa de sangue oculto 

costuma ser negativa.  

  

Avaliação Inicial e Exame Físico  

  

A história deve incluir informações precisas sobre o inicio do quadro, duração, gravidade, avaliar a 

presença ou ausência de febre, náuseas, vômitos, anorexia, dor abdominal, sangue e pus nas fezes. 

Em alguns casos, náuseas e vômitos são mais intensos e graves que a própria diarreia. Nestes 

pacientes, deve-se suspeitar de etiologia viral ou intoxicação alimentar por toxinas bacterianas pré-

formadas.  

Deve-se tentar estabelecer se o quadro é inflamatório ou não-inflamatório, e é importante a 

investigação epidemiológica (água,ovos, alimentos do mar, alimentos mal cozidos ou produtos 

lácteos não pasteurizados). História de diarréia em familiares ou pessoas em contato 

próximo,especialmente, se ingeriram alimentos em comum com o paciente, pode fornecer pistas 

diagnósticas importantes.  

  

Característica Clínicas e Tratamento de Acordo com a Etiologia  

  

Os micros organismos causadores de diarreia agudos são muitos amplos e serão discutidos aqueles 

mais encontrados na pratica clinica e nos principais estudos, sobre tudo, de países pobres.  

  

Viral  
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Os vírus mais frequente são: Rotavirus e Norwalk. A transmissão e por via fecal- oral, mais surtos 

oriundos de água e alimentos também são comuns. Astrovirus e Picornavirus são causados comuns 

de diarreia em paciente com HIV.  

Os vírus destorcem as células abortivas do microsvirus do intestino delgado, diminuindo a absorção 

de água eletrólitos.  

 Causa má absorção transitória de açucares e gordura (leite e derivados).  

  

  

Bactérias Invasivas  

  

Shingella sp.  

  

O período de incubação é de um a dois dias e a transmissão por via fecal-oral.Diferentemente da 

Salmonella sp., que exige grande inoculo para causar infecção,a shigelose pode causar diarreia com 

um pequeno inoculo (50 a 100 bacilos). A diarreia usualmente começa com fezes aquosas e pode 

progredir para diarreia inflamatória, com ou sem manifestação  sistêmicas. A doença varia de leve 

a grave e pode invadir a mucosa intestinal.   

A infecção é geralmente superficial, e a bacteremia ou perfurações intestinais são muito raras.  

Ocorre sangramento devido a ulcerações superficiais da mucosa.  

   

Salmonella sp.  

  

  

Afeta todas as faixas etárias (especialmente crianças) e é adquirida através de comidas e bebidas 

contaminas, particularmente, aves e derivados (frango, pato, peru e ovos).  

Pessoas com diarreia por salmonelas é portadores assintomáticos podem continuar a eliminar 

bacilos pelas fezes por semana a meses e são fonte prolongada de contaminação.  

O inoculo capaz de produzir quadro clinico necessita ser grande ( de 10 a 10 bactérias/mL).  
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O período de incubação, é curto, de oito a 48 horas. O quadro clinico típico é  de náuseas, vômitos, 

febre, dor abdominal, em cólicas e diarreia, ocasionalmente com muco e sangue. A melhora dos 

sintomas ocorre em cinco a oito dias. O quadro clinico, na maioria dos pacientes, é leve, mas pode 

ser grave em pacientes com neoplasias,imunossuprimidos, AIDS, anemia falciforme e doença de 

base grave. Também idosos e recém-nascidos podem ter manifestações graves.  

O tratamento pode ser feito com quilonolas ou cefalosporinas de terceira geração. Entretanto, só 

é indicado pacientes com manifestações graves ou devido á sua doença de base,e não deve ser  

indicado de rotina.  

Pessoas que trabalham manipulando alimentos e em áreas de saúde pública devem ser afastados 

do trabalho até que não sejam mais carreadores.  

  

Diarreia Causada por Vibriões   

  

Os vibriões como foi descrito anteriormente para os V. parahaeaemoyticus, são microorganismo 

disseminados na água do mar  nas regiões costeiras , com surtos  de diarréias em meses quentes e 

associados  á  ingestão  de  mariscos pouco cozidos ou crus.  

O período de incubação é de um a dois  dias . Os vibriões , com exceção  dos parahaemolyicus , 

causam doença  pela produção de enterotoxina . Os vibriões não coléricos causam diarréias copiosa 

, dores abdominais, náuseas. O V. vulnificus ,  cuja  principal fonte são  as ostra  cruas , podem  

causar gastrenterites evasivas com septicemia e alta mortalidade em pacientes com 

imunodeficiência  ou graves doenças de base .   

  

Protozoários   

  

Giárdia é o parasita intestinal mais comum nos humanos. A água  contaminada por fezes de pessoas 

ou animais contaminados  infectados é responsável pela transmissão do protozoários .   

A Giárdia infecta o duodeno, jejuno e íleo superior, e pode  invadir a mucosa superficial , mas a 

maioria dos sintomas  é devido  a má absorção.  
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Muitos pacientes são assintomáticos e o quadro clínico mais comum é distenção e dor abdominal , 

dispepsia , flatulência, diarréia com fezes pastosas, e que , se persistir pode levar a uma síndrome 

mal abortiva .Nos casos  agudos o exame  de três ou mas amostra de fezes tem sensibilidade .   

Não há eosinofolia. O tratamento é feito com metronidazol ( 250 mg três vezes ao dia por cinco dias 

) , tínidazol ( 2 g dose única) ou com secnidazol ( 2 g  dose única ).   

  

Tratamento De Suporte e Antibioticoterapia Empírica  

Manejo de Fluidos e Eletrólitos  

  

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as consequências mais graves da diarreia aguda, sendo 

responsáveis por quase 50% das mortes em crianças  menores  de cinco anos  de idade , sobretudo 

nos menores  de um ano , em países subdesenvolvidos .  

Surpreendentemente, a simples reposição hidroeletrolítica por via  oral  evitaria a grande maioria  

dos casos fatais . De acordo com a Organização Mundial de Saúde ( OMS) , a reposição 

hidroeletrolítica é a base do tratamento para todos os graus  de gravidade da diarréia.   

      O uso disseminado de soluções para terapia de reidratação oral (TRO) começou em 1970 , como 

método efetivo e de baixo custo em países  subdesenvolvidos .  A base para a comprovação científica  

e clínica  de sua eficácia  deve-se  ao co-transporte de glicose e sódio e ,conseqüência absorção  de 

água por osmose, e o fato de que este  co-transportes usualmente ser afetado pela toxinas 

bacterianas :  

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as conseqüências mais graves da diarréia aguda, sendo 

responsáveis por quase 50 % das mortes em crianças menores de cinco anos de idade, sobretudo 

nos menores de um ano, em países subdesenvolvidos.Por isso, a reposição hidroeletrólitica é base 

do tratamento para todos os graus de severidade da diarréia.As formas de reidratação são:  

 Terapia de reposição via oral (TRO): via de escolha na grande maioria dos pacientes (cerca 

de 90%), com altas taxas de sucesso na correção da desidratação, obviamente, com menor custo e 

menor taxa de complicação do que o tratamento de reidratação endovenosa.O conceito de repouso 

alimentar na diarréia é errado e deve ser abandonado.  
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 Hidratação parenteral: algumas vezes há necessidade de hidratação parenteral.Esse grupo 

inclui pacientes com hipotensão, taquicardia, desidratação grave, falência da TRO após oito horas 

ou com vômitos intratáveis.  

 Uma rápida expansão com soro fisiológico deve ser iniciada (em torno de 10 mL/Kg de peso 

em 10 a 15 minutos).  

 O requerimento de mais de 60mL/Kg  sem melhora sugere outras  condições clinicas como 

choque séptico ou perda para terceiro espaço.  

  

Além da hidratação, outras medidas poderão ser importantes:  

  

 Vômitos: evitar a terapia de reidratação oral (TRO) de inicio e administrar um antiemético 

(metoclopramida  10mg IV;  Após controle dos vômitos, reiniciar a TRO.  

 Dor abdominal: obviamente, todo cuidado é necessário para descartar um abdome 

agudo.No Brasil, a escolha é a associação hioscina-dipirona, pelo baixo preço e pela grande 

eficácia.Não é citado na literatura norte-americana, onde não se usa dipirona.  

 Eletrólitos: sobretudo, o potássio.Não deve ser dosado de rotina em diarréia aguda, apenas 

em casos graves com hipotensão, vários dias de diarréia ou com sintomas sugestivos.  

 Medicamentos anti-secretores: na grande maioria dos pacientes não tem 

indicação.Quando usados,objetivam aliviar os sintomas da diarréia e diminuir a freqüência das 

evacuações.O mecanismo de ação é a diminuição da motilidade, pronlongado o transito intestinal 

e em alguns casos com ação anti-secretora e pro absortiva, que são efeitos de menor importância.  

Loperamida: é a mais especifica para receptores opióides do intestino e diferentemente de outros 

opiáceos, não penetra no sistema nervoso central.A dose é de 2 mg de 6/6 horas.               Codeína: 

dose de 15 a 30 mg de 6/6 horas.Riscos: bacteremia e ruptura de alça intestinal.Existem aumento 

do risco de síndrome hemolítica urêmica em pacientes com infecção por E. coli  produtora de 

citotoxina e de megacólon tóxico nos casos de enterocolite por C.difficile.Beneficio: diminui a 

duração da diarréia, o número de evacuações e melhora os sintomas, com conseqüente diminuição 

da perda de fluidos e eletrólitos.  

 Probióticos: são definidos como microrganismo não-patogênicos  que, quando ingeridos, 

exercem uma influencia positiva na saúde do  indivíduo.Os três probióticos mais estudados na 
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diarréia são:Saccharomyces boulardii, lactobacillus rhamnosus e lactobacillus reuteri.Não se 

recomenda o  

uso rotineiro dessas medicações em diarréia agudas.Dose (Saccharomyces boulardii): floratil: 

200mg de 12/12 horas.  

 Antibiocoterapia: o uso de antibióticos, assim como a hidratação parenteral, é 

desnecessário na maioria dos pacientes, e devem ser selecionados aqueles pacientes que realmente 

terão indicações,é importante ressaltar que maus de 50% dos pacientes com diarréia aguda terão a 

resolução completa do quadro em menos de três dias.Não indicar em diarréia não-inflamatórias.   

Indicação: deve ser restrito a pacientes com diarréia mucossanguinolenta e sem queda da 

importante do estado geral.Entretanto, o limiar para indicar antibiótico é mais baixo em indivíduos 

com doenças graves, tais como pacientes imunossuprimidos,idosos, cirróticos, pacientes com  

 SIDA  e  pacientes  com  doença  de  base 

 grave.                

Contra-indicação: deve-se evitar o uso de antibiótico empírico em pacientes com uso recente de 

antibióticos (colite pseudomembranosa) e em pacientes com diarréia sanguinolenta com leucócitos 

ausentes ou em pequena quantidade, já que sugere E.coli êntero-hemorrágica.Nestas duas 

situações o uso de antibióticos pode agravar o quadro clinico.  

Opções terapêuticas:  

Quinolonas: tratamento empírico de eleição , durante três a cinco dias.Não há evidência para 

prolongar o tratamento por mais do que cinco dias.Exemplo: ciprofloxacina (250 a 500 mg de 12/12 

horas) ou  norfloxacino.  

Cefalosporinas de segunda ou terceira geração: são especialmente úteis em grávidas e alérgicos a 

quinolonas.Exemplo: cefaclor (500 mg de 8/8 horas), cefuroxima (250 a 500 mg de 12/12 horas).  
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Pacientes com diarréia aguda no pronto-socorro  
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DIARRÉIA AGUDA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA  

  (MENOS DE 7 DIAS)  

  

 

  

 Avaliar a presença das seguintes 

variáveis:  

1.  Diarréia grave: T > 38,5 ° C,dor 

abdominal,desidratação.  

2.  Doença de base grave: comorbidades, 

SIDA, imunodeprimido, transplantado  
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3.  Idoso (>60 anos)  

 

 

 

 

Considerar prescrever fluoroquinolona 

1. gravidade:requer 

internação,hipotensão, imunodeprimido 

2. pesquisa de leucócitos positiva 

3. Febre, dor abdominal, Diarréia 

sanguinolenta  
 

 

Resolução 

na maioria 

dos 

pacientes  
 

 

Doença  

persiste por 

mais de 7 dias  

ou piora  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Não   

Hidratação  

sintomático 

Sim   

Exames complementares   
1.   coprocultura   
2.   leucócitos fezes   
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    PNEUMONIA  

   

    ADQUIRIDA  

   

       NA   

  

  COMUNIDADE  

  

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE EM ADULTOS  

  

  

DIAGNÓSTICO:   

  

Sintomas de tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta de ar e dor torácica, 

mais achados focais no exame físico do tórax e manifestações sistêmicas (confusão mental, cefaléia, 

mialgias e temperatura axilar maior que 37,8), os quais corroborados pela presença de uma 

opacidade pulmonar nova no RxToráx.  
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Considerar que nos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave os profissionais 

devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde vigente com início do Oseltamivir 

preferencialmente nas primeiras 48 horas.  
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TRATAMENTO AMBULATORIAL: JÁ INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA  VIA ORAL NO MOMENTO DO 

DIAGNÓSTICO (OFERECER A PRIMEIRA DOSE NA UNIDADE EM ATÉ 6 HORAS DO DIAGNÓSTICO), 

SOLICITAR RX TORAX (PRIORIDADE), ENCAMINHAR PARA UBS PARA SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DE 

RX (RETORNO O MAIS BREVE NA UBS).   

NA ALTA REALIZAR ORIENTAÇÃO QUANTO RETORNO IMEDIATO SE APRESENTAR OS SEGUINTES 

SINTOMAS:CONFUSÃO MENTAL, HIPOTENSÃO, PIORA FALTA DE AR, FEBRE PERSISTENTE POR MAIS 

DE 48HS, BATEDEIRA (PALPITAÇÃO), ESCARRO OU TOSSE COM SANGUE;  

TRATAMENTO HOSPITALAR:INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA  NA UBS OU UPA OU ARE 

ANTES DO ENCAMINHAMENTO E ATÉ 6H DO ATENDIMENTO, SE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA, 

HIPOXEMIA OU DESCONFORTO RESPIRATÓRIO SOLICITAR UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO 

(USA).NA GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANOTAR ANTIBIOTICO ADMINISTRADO, DOSE, DATA E 

HORA.  

APÓS ALTA HOSPITALAR:DAR ALTA PARA UBS OU ARE COM GUIA DE CONTRA- REFERÊNCIA E COM 

PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICO VIA ORAL DA REMUME (ANEXO).  

TRATAMENTO :  

AMBULATORIAL:   

PACIENTE PREVIAMENTE HÍGIDOS:   

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA 500 MG VO DE 8/8H POR 7 DIAS   

2- ALTERNATIVA: AZITROMICINA 500MG VO 1X DIA POR 7 DIAS  

PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS ( DM, ICC, NEOPLASIA, HEPATOPATIA, DOENÇAS 

NEUROLÓGICAS, INSUFICIENCIA RENAL CRÕNICA, DPOC, ASMA, ALCOOLISMO, USO DE DROGAS 

ILÍCITAS, OBESIDADE OU DESNUTRIÇÃO GRAVE) OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 

MESES:  

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG VO 8/8H POR 7  

DIAS  

2- ALTERNATIVA: LEVOFLOXACINO 500MG VO 1X AO DIA POR 7 DIAS  

AO ENCAMINHAR PARA INTERNAÇÃO:  

1ª ESCOLHA -  CEFTRIAXONA 1GR EV+ AZITROMICINA 500MG VO   
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Bibliografia: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes Brasileiras para Pneumonia 

Adquirida na Comunidade em Adultos Imunocompetentes- 2009. J BrasPneumol. 2009; 35(6): 

574601.  

  

   

  

  

  

  

  

  

Abordagem Inicial do Paciente Grave nas  

UNIDADES de  

PRONTO ATENDIMENTO  
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Abordagem Inicial do Paciente Grave nas UNIDADES de PRONTO ATENDIMENTO m Inicial do 

Paciente Grave nas   

Todos os pacientes que procuram atenção médica devem ser atendidos. No entanto, a função da 

unidade de emergência é priorizar o atendimento de urgências e emergências.  

Assim, define-se “emergência” a constatação médica de condições de agravo á saúde que implique 

em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 

imediato. Define-se “urgência” a ocorrência imprevista de agravo á saúde com ou sem potencial á 

vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.  

 Nas Unidades de Pronto Atendimento da rede municipal, pacientes graves coexistem com 

indivíduos com problemas de menor complexidade. Saber diferenciar rapidamente tais situações 

torna-se ainda mais importante.  

 A ideia deste protocolo é tentar caracterizar situações de potencial emergência ou urgência, para 

que possam ser rapidamente priorizadas e assim receber o atendimento adequado no menor 

tempo possível, buscando melhorar a qualidade do pronto atendimento á população.  

  

A)Identificação de Situações de Maior Gravidade.  

  

Indivíduos que apresentam os seguintes sintomas e/ou sinais encontram-se potencial situação de  

emergência e devem ser avaliados de forma prioritária:  

  

 Precordialgia ou dor torácica;  

 Febre com alterações hemodinâmicos ou Cefaleia;  

 Suspeita de obstrução de via aérea;  

 Alterações neurológicas agudas: déficit, motor, afasia, convulsão, delírio;  

 Intoxicação exógena aguda;  Politraumatizado.  

 Hematêmese, enterorragia ou hemoptise;  

 Dor intensa;  
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 Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de coma de Glasgow >2 

pontos);  Alterações marcantes de sinais vitais:  

• Frequência respiratória (FR) > 36 ipm ou > 8 ipm ou uso de musculatura acessória;  

• Saturação arterial de oxigênio (Sat O²) < 90 %;  

• Frequência cardíaca (FC) > 120 bpm ou < 40 bpm;  

• Pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg;  

• Enchimento capilar (EC) > 3 segundos.  

  

B) Manejo Inicial de Pacientes Potencialmente Graves  

  

 Todos pacientes potencialmente em situação de emergência ou urgência deve ser avaliado 

imediatamente dentro da sala de emergência. Uma vez descartadas tais situações, o atendimento 

deve ser complementado fora da sala de urgência, a fim de permitir o uso do referido recinto para 

futuros atendimentos.  

 O atendimento inicial de uma situação de risco em potencial deve ser inciado sempre pelas  

recomendações Suporte Avançado de Vida (ACLS): Avaliar uma possível PCR.  

• Responsividade, ajuda, via aérea, respiração, pulso e monitorização.  

• A etapa de Solicitação de Ajuda com desfibrilador é fundamental em qualquer atendimento 

de emergência no pronto – socorro, refere-se a levar o paciente á sala de emergência e solicitar o 

carrinho de parada. Para esta fase do atendimento, é igualmente fundamental o acesso á materiais 

necessários e o auxilio de profissionais treinados.  

• Em casos de parada cardio – respiratória (PCR), proceda conforme os algoritmos 

padronizados.  

• Nos pacientes que não estão em PCR, a primeira medida é realizar o MOV  

(monitor,oxigênio e veia) seguido das orientações abaixo:  

 Obtenha os sinais vitais (PA,FC,FR,Sat. de Oxigênio, temperatura) e glicemia capilar  

(dextro).  

 Esclareça a queixa e duração de forma objetiva.São dados fundamentais para a condução  
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adequada de qualquer caso em pronto-socorro;  

 Perguntem de forma breve e direta por fatores associados, antecedentes, medicações  

em uso e resultados de exames complementares realizados anteriormente;  

 Realize o exame clinico dirigido para a queixa apresentada. Aprofunde o exame conforme as 

alterações encontradas:  

• Aspecto geral: avaliação de mucosas e estado geral do paciente;  

• Neurológico: escala de coma de Glasgow, presença de déficits motores, avaliação de 

pupilas e de sinais de meningismo;  

• Cardiovascular: ausculta cardíaca (ritmo, sopros, B3), presença de estase jugular,perfusão 

periférica e pulsos periféricos (presença e simetria);  

• Pulmonar: inspeção de uso de musculatura acessória e ausculta pulmonar (crepitações, 

sibilos,derrames, roncos)  

A) Abdominal: ruídos, sinais de peritonismo, dor e visceromegalias;  

B) Membros: edemas, sinais de empastamento de panturrilhas; 

C) Principais Síndromes em Situação de Emergência.  

 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA   

São basicamente de 2 tipos:  

 Hipoxêmica (PaO2 < 60 mmHg): a principal fisiopatogenia está relacionada a um distúrbio 

entre a relação ventilação/perfusão (V/Q).O mais freqüente é o distúrbio do tipo SHUNT, quando 

o alvéolo está preenchido por transudato (edema pulmonar), exsudato (pneumonia) ou sangue 

(infarto pulmonar, hemorragia).  

 Hipercapnica (PaCO2 > 50 mmHg): o distúrbio pirncipal envolvido é a hipoventilação 

alveolar.Pode ocorrer pela diminuição da (FR < 12), do volume corrente “respiração 

curta”.Dependendo do grau, pode levar á hipoxemia associada, mas, nessa situação, o gradiente 

alvéolo-arterial permanecerá normal. Nestes casos, salienta-se a fadiga respiratória, que cursa 

com exaustão da retenção de CO2. A hipoxemia será um evento tardio e mesmo antes do seu 

aparecimento, o paciente já se encontra em insuficiência respiratória. Clinicamente, são pacientes 
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que se apresentam taquipnéicos (um mecanismo para tentar compensar a diminuição do volume 

corrente), com uso da musculatura acessória (tiragem sub-diafragmática, intercostal, de fúrcula, 

batimento de asa de nariz, respiração paradoxal abdominal), muitas vezes sonolentos (pela 

retenção de CO2 ou por encefalopatias tóxico-metabólicas diversas associadas). Necessitam de 

intervenção imediata, pois podem evoluir para parada respiratória.  
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CHOQUE  

  

  

Choque é caracterizado por má perfusão. Caracterizar má perfusão é muito mais do que caracterizar 

hipotensão. Assim, uma vez realizados os passos iniciais para o atendimento ao paciente 

potencialmente grave conforme descrito previamente, o paciente com suspeita de choque deve ser 

avaliado especificamente para se obter o diagnóstico preciso, ao mesmo tempo em que recebe as 

primeiras medidas terapêuticas.   

Deve-se procurar por sinais indicativos de estados de má perfusão, em geral associados com 

disfunção orgânica aguda:   

• Sistema cardiovascular: hipotensão e taquicardia, e/ou acidose metabólica com aumento 

de lactato arterial;   

• Sistema respiratório: sinais de insuficiência respiratória conforme descrito previamente;  

• Sistema nervoso central: rebaixamento do nível de consciência e delirium;  

• Sistema urinário: oligúria aguda e aumento de escórias nitrogenadas;   

• Sistema digestório: aumento de bilirrubinas (colestase transinfecciosa) e íleo paralítico 

metabólico;  

• Sistema hematológico: coagulação intravascular disseminada  

. Deve-se ressaltar que tais sinais não são patognomônicos de estados de má perfusão. No entanto, 

em casos em que o restante do quadro clínico é compatível, devem ser interpretados desta forma.   

Intervenção precoce e agressiva é capaz de mudar a mortalidade de forma muito significativa, 

conforme será abordado no protocolo específico.   

Uma vez caracterizado o estado de má perfusão, deve-se então tentar esclarecer e etiologia do 

choque, a saber:  

• Choque hipovolêmico;   

• Choque distributivo;   

• Choque cardiogênico;   

• Choque obstrutivo.   
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Sinais como enchimento capilar lentificado, extremidades frias, pulso fino, estase jugular, 

abafamento de bulhas cardíacas, diferença de ausculta entre hemitórax, febre, entre outros, devem 

ser cuidadosamente avaliados. História sugestiva de infecção ou dor torácica, assim como 

antecedentes como cardiopatias, DPOC, imunodeficiências ou uso de anticoagulantes orais podem 

ser muito valiosos para o esclarecimento da etiologia do choque.   
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Reavalie sinais vitais;   
• Oxigênio, acesso venoso,  

monitorização  
multiparamétrica;   

• Monitorização do débito urinário  
se possível;    

• Exames gerais , RX de tórax no  
leito e ECG.    

Reavalie história    
Sintomas de   infecção, caracterizar a dor torácica,  
antecedentes de cardiopatia, DPOC,  
imunodeficiência, medicações em uso (p. ex.  

Reavalie exame físico    
Enchimento capilar, estase jugular, abafamento de  
bulhas cardíacas ou de sopros, arritmias, diferença  
de ausculta entre hemitórax, febre etc   

PROTOCOLO PARA SEPSE   

  
Evidências de falência  

ventricular    
Estase jugular, hepatomegalia,  

edema de MMII,   antecedentes de  
ICC ou de IAM   

  
  

Sinais de hipovolemia   
Sangramento (pode ser oculto),  

sinais de desidratação grave.   

Pacientes com suspeita de má - perfusão   

Suspeita clínica de infecção:    
Sinais de sepse  e  sinais de disfunção    

de pelo menos 1 órgão ou sistema   sepse grave ). (   

Sinais de baixo débito    
Extremidades frias, diminuição da PA sistólica ou  
“pinçamento” da PA, taquicardia, enchimento capilar  
diminuído,letargia e oliguria   

 Exclua IAM;   
• Se PAM < 70 ou PAS < 90 considere  

drogas vasoativas;    
• Se PAM > 70 e PAS > 90 considere  
vasodilatadores e/ou inotrópicos   

 Expansão volêmica;    
• Procure causa de  

sangramento ou de perdas  
hídricas;    
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  Sinais de choque obstrutivo  

  

• Tamponamento pericárdico: estase jugular, abafamento de bulhas, atrito pericárdico, pulso 

paradoxal. RX com aumento da área  

  

cardíaca. Conduta: punção de Marfan. Sempre que possível guiada por USG.    

• Pneumotórax hipertensivo: REBAIXAMENTO AGUDO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA diminuição 

assimétrica da ausculta pulmonar com timpanismo à percussão, desvio à palpação da   

traquéia. Conduta: punção de alívio. Casos de iminência de PCR  não devem esperar o RX. Drenagem 

subseqüente.  

       O nível de consciência pode variar desde o indivíduo alerta, consciente e orientado até o coma, 

passando por confusão, letargia e estupor. Quadros agudos de confusão, com distúrbio de atenção 

associado e flutuação durante o dia caracterizam o delirium. Coma é o estado em que o indivíduo 

apresenta diminuição do nível de consciência, não responsivo a estímulos internos e externos e com 

os olhos fechados. Lesões focais supratentoriais somente levam ao coma caso levem à compressão 

do hemisfério contralateral ou de estruturas nobres de tronco cerebral. Já encefalopatias tóxico-

metabólicas podem levar mais frequentemente ao coma ou delirium, especialmente em indivíduos 

com reserva orgânica diminuída, como os idosos, por exemplo. Em casos RNC, é deve-se distinguir 

os pacientes com suspeita de lesão supra-tentorial daqueles com suspeita de encefalopatias tóxico-

metabólicas.       Assim, identificado o paciente potencialmente grave, realizado o atendimento 

inicial na sala de emergência e diagnosticado um RNC, algumas perguntas devem ser respondidas 

para que se possa conduzir adequadamente o caso. São elas:   

  

• A via aérea está protegida?   

• A oxigenação e a perfusão sistêmica estão garantidas?  

• Foi realizada uma glicemia capilar (dextro)?   

• Qual a causa do RNC ?   
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EOT = Entubação Orotraqueal  

PAS = Pressão Arterial Sistólica  

ECG = Escala de Coma Glasgow  

  

  

Sim   

Não   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RNC   

Vias aéreas pérvias   
ECG > 8   

PAS < 90 mmHg   

Acesso Venoso   

SF 0,9% 1000 ml EV  
rápido   

Dextro < 90   

Glicose   50 % 50 ml   
+   

Tiamina 100 mg   

Exame neurológico   
) Glasgow + pupilas + reflexos (   

Ligue 192   
Central de Regulação Médica de Urgências   

EOT   
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DENGUE  
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CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE (OMS)  

  

  

  

GRAU I: Estágio A – Paciente com suspeita de dengue, e sem manifestação hemorrágica 

espontânea  

  

Fator de risco  Conduta  

A1 - Sem fator de risco  

  

Prova do laço negativa  

• TRO 50ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos)  

• Banho morno até redução da febre e não agasalhar  

• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona  

o Criança até 12 anos: 1 gota/kg até de 6/6 horas.  

o Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 500mg a 750mg) até de 

6/6 horas.  

• Retorno 24 horas ou no 1º dia sem febre, com orientação sobre  

sinais de alerta  

• Repetir exame físico complementar à história clínica  

• Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar 

imediatamente para nova avaliação em caso de aparecimento de sinais 

de alerta  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da febre  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de Dengue   

  

Fator de risco  Conduta  
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A2 - Com fator de risco: prova do 

laço positiva ou, criança com 

menos de 1 ano, gestante, idoso, 

hipertensão arterial, anemia 

falciforme, asma brônquica, 

diabetes mellitus, DPOC, alergias, 

cardiopatias, passado de doença 

péptica, etc.  

• Colher hemograma com contagem de plaquetas 

imediatamente, e com o resultado encaminhar ao médico para 

avaliação.   

• TRO 60ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos)  

• Banho morno até redução da febre e não agasalhar  

• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona  

o Criança: 1 gota/kg até de 6/6 horas.  

o Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 500mg a 750mg) até de 

6/6 horas.  

• Colher sorologia para dengue no 6º dia do início da febre  

• Retorno em 24 horas para avaliação  

• Avaliar resultado do hemograma. Se hematócrito e plaquetas 

normais, orientar retorno em 24 horas. Se hemograma alterado, 

encaminhar para consulta médica  

• Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar 

imediatamente para nova avaliação, em caso de aparecimento de 

sinais de alerta  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue  

  

  

GRAU II: Estágio B – Pacientes com dengue e com manifestação hemorrágica espontânea  

  

Fator de risco  Conduta  
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B1 – Leve (petéquias, equimose, 

epistaxe, gengivorragia,  

hemorragia conjutival)  

• Encaminhar o paciente ao médico para avaliação e conduta 

 Prestar Assistência de enfermagem:  

• Banho morno até redução da febre e não agasalhar  

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia de febre  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue  

  

Fator de risco  Conduta  

B2 – Visceral (metrorragia, melena, 

hematêmese, hematúria, 

hemoptise)  

• Encaminhar o paciente ao médico para avaliação e conduta 

 Prestar Assistência de enfermagem:  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

• Avisar a Vigilância Epidemiológica por telefone  

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da febre  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue  

  

  

GRAU III: Estágio C – Dados de identificação do A ou B, acrescido de pelo menos um dos sinais de 

alerta: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hepatomegalia dolorosa, 

derrames cavitários (pleura, pericárdio ou ascite), sangramento importante, hipotensão arterial, 

hipotensão postural (variação da P.A. sentado/deitado ou sentado/ em pé ≥ 20mmHg), 

diminuição da pressão diferencial (P.A. sist./P.A. diast.), pulso filiforme, cianose, agitação e/ou 

letargia, queda brusca da temperatura, taquicardia e lipotímia, aumento repentino do 

hematócrito.  
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Fator de risco  Conduta  

C1 – Dor abdominal, 

hepatomegalia, queda brusca de 

temperatura, aumento do 

hematócrito e plaquetas menor 

que 50.000/mm³  

• Comunicar imediatamente ao médico e na ausência deste, 

chamar o SAMU  

• Prestar Assistência de enfermagem:  

• Providenciar acesso venoso  

• Não colher hematócrito no membro superior com acesso 

venoso (soro)  

• Colher sorologia para dengue independente da data de início 

dos sintomas  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

• Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 

telefone  

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue  

  

Fator de risco  Conduta  
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C2 – Vômitos persistentes, com 

sangramento importante, mais 

confusão mental, hipotensão 

arterial  

• Comunicar imediatamente ao médico e na ausência deste, 

chamar o SAMU  

• Prestar Assistência de enfermagem:  

• Providenciar acesso venoso  

• Não colher hematócrito no membro superior com acesso 

venoso (soro)  

• Colher sorologia para dengue independente da data de início 

dos sintomas  

• Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até a chegada 

do  

SAMU  

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor  

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

• Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 

telefone  

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue  
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GRAU IV: CHOQUE  

  

Estágio D – Choque  

P.A. sistólica:  

Criança < 80mmHg  

Adulto < 90mmHg  

Hipertenso sem tratamento com PA 

60mmHg abaixo da média usual  

Pulso rápido e débil  

Pele fria, pálida  

  

  

  

  

  

  

Comunicar o médico imediatamente e chamar o SAMU Prestar 

Assistência de enfermagem:  

Providenciar acesso venoso  

Não colher hematócrito no membro superior com acesso venoso 

(soro)  

Colher sorologia para dengue independente da data de início dos 

sintomas  

Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até a chegada do  

SAMU  

   Observar turgência jugular e diurese  

   Orientar os familiares sobre as medidas para eliminação dos 

criadouros de vetor  

   Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 

telefone  

   Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue  

   Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de Dengue  
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FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DE DENGUE PELO  

ENFERMEIRO  

  

  

 

ANEXOS  

  

  

PROVA DO LAÇO  

  
  FEBRE + 2 sintomas:   

Dor de cabeça   
Dor retro - ocular   
Dor muscular   
Dor articular   
Exantema   
Manifestações hemorrágicas   
Leucopenia   
Prostração   

Dor abdominal intensa e contínua   
Vômitos persistentes   
Hipertensão arterial   
Hipotensão arterial   
Pressão diferencial menor que  
20 mmHg   
Hepatomegalia dolorosa   
Sangramentos   
Extremidades frias cianose   
Aumento do hematócrito repentino   
Diminuição da te mperatura   
Diminuição da diurese   

Sem fator de risco   
  

Prova do laço negativa   

Consulta pelo enfermeiro   

Colher sorologia para dengue   
Tratamento domiciliar   
TRO   
Medicamentos sintomáticos   
Notificação   
Retorno em 24 horas ou no 1º dia  
sem febre   
Orientação sobre  os sinais de alerta   
Medidas de controle do vetor   

Prova do laço positiva, sinais de  
alerta e fatores de risco   

Colher sorologia para dengue   
TRO   
Medicamentos sintomáticos   
Notificação   
Medidas de controle do vetor   
Encaminhar para consulta médica   
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a) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue 

durante o exame físico;  

1. Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço 

da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada);  

2. Calcular o valor médio: (PAS+PAD);  

3. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em crianças 

três minutos) ou até o aparecimento das petéquias;  

4. Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver mais de 20 

petéquias em adultos e 10 em crianças;  

  

b) A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a 

única manifestação hemorrágica de casos complicados ou de FHD, podendo representar a presença 

de plaquetopenia ou de fragilidade capilar.  

  

  

  

  

  

  

  

   

       

       

  

GRIPE (H1N1)  
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Apresentação  

  

 Em março de 2013, com base no perfil epidemiológico da influenza no Brasil, o Ministério da Saúde 

realizou, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) 

e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), uma revisãodo Protocolo de 

Tratamento de Influenza, com destaque para a importância do tratamento oportuno dos casos de 

Síndrome Gripal (SG) que têm indicação e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para tanto, 

foram revisadas e redefinidas algumas condutas a serem instituídas frente aos casos de influenza e 

atualizou-se de forma ampla as indicações de quimioprofilaxia.  

Este protocolo tem o objetivo de orientar a conduta terapêutica aos casos de SG e SRAG no país, 

bem como as medidas de controle a serem estabelecidas às pessoas e aos comunicantes de risco, 

tanto em ambientes domiciliares como em instituições fechadas, além das medidas de controle de 

infecção  

hospitalar.  

1. Influenza - Características gerais  

1.1 Aspectos epidemiológicos   

A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses do outono e do inverno, 

quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do país.  

1.2 Aspectos clínicos   

O período de incubação da doença dura de um a quatro dias. A transmissibilidade em adultos ocorre 

principalmente 24 horas antes do início dos sintomas e dura até três dias após o final da febre. Nas 

crianças pode durar em média 10 dias e por mais tempo nos pacientes imunossuprimidos.  

1.2.1 Sinais e sintomas  



 

1470 
  

Infecção aguda das vias aéreas que apresenta quadro febril (temperatura ≥ 37,8°C), com a curva 

térmica usualmente declinando após dois a três dias e normalizando em torno do sexto dia de 

evolução. A febre geralmente é mais acentuada em crianças do que em adultos.  

Outros sinais e sintomas comuns são habitualmente de aparecimento súbito, como:  

• Calafrios;  

• Mal-estar;  

• Cefaleia;  

• Mialgia  

• Dor de garganta;  

• Artralgia  

• Prostração;  

• Rinorreia;  

• Tosse seca.   

• Podem ainda estar presentes:  

• Diarreia;  

• Vômito;  

• Fadiga;  

• Rouquidão;  

• Hiperemia conjuntival.  

As queixas respiratórias, com exceção da tosse, tornam-se mais evidentes com a progressão da 

doença e mantêm-se, em geral, por três a quatro dias após o desaparecimento da febre. A 

rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns em crianças. A tosse, a fadiga e o mal-estar 
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frequentemente persistem pelo período de uma a duas semanas e raramente podem perdurar por 

mais de seis semanas.  

1.2.2 Complicações  

A evolução da gripe (influenza) é a resolução espontânea em sete dias, embora a tosse, o mal-estar 

e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. Alguns casos podem evoluir com 

complicações.  

  

    São sinais de agravamento  

 Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia – Spo2 < 95%  

   

 Persistência ou aumento da febre por mais de três dias ( pode indicar pneumonite 

primária pelo vírus influenza ou secundária a uma infecção bacteriana);  

   

 Exacerbação de doença pré-existente (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, 

cardiopatia ou outras doenças com repercussão sistêmica);  

   

 Disfunções orgânicas graves (exemplo: insuficiência renal aguda);  

   

 Miosite comprovada por creatinoquinase – CPK (≥ 2 a 3 vezes);  

   

 Alteração do sensório;  

   

 Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças;  

   

 Desidratação.  
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ALERTA:Deve ser dada atenção especial a essas alterações quando ocorrerem em pacientes que 

apresentem fatores de risco para a complicação por influenza.  

1.2.3 São consideradas condições e fatores de risco para complicações  

- Grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as 

que tiveram aborto ou perda fetal);  

• Adultos ≥ 60 anos;  

• Crianças < 2 anos;  

• Indivíduos que apresentem:  

• Pneumopatias (incluindo asma);  

• Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);  

• Nefropatias;  

• Hepatopatias;  

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);  

• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);  

• Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 

paralisia cerebral,  

Síndrome de Down, Acidente Vascular Cerebral - AVC ou doenças neuromusculares);  

• Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou outros;  

• Obesidade (Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 40 em adultos);  

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de     ácido acetilsalicílico (risco 

de  

Síndrome de Reye);  
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• População indígena aldeada.  

  

2. Definições de caso  

2.1 Síndrome Gripal   

Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor 

de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de 

outro diagnóstico específico.  

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se também como caso de síndrome gripal: 

febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução 

nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.  

   

2.2 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição acima) e que apresente 

dispneia ou os seguintes sinais de gravidade:  

• Saturação de Spo2 < 95% emar ambiente;  

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de 

acordo com idade;  

• Piora nas condições clinicas de doença de base;  

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente.  

  

Em crianças: além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 

intercostal, desidratação e inapetência.  

O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e radiológicas listadas 

abaixo:  
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• Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia ou neutrofilia;  

• Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou presença de área de 

condensação.  

3. Manejo clínico  

3.1 Síndrome Gripal em pacientes com condições e fatores de riscopara complicações  

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está indicado o uso de fosfato de oseltamivir 

(Tamiflu®) de forma empírica (NÃO SE DEVE AGUARDAR CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL) para 

todos os casos de SG que tenham fator de risco para complicações, independente da situação 

vacinal.  

Esta indicação fundamenta-se no benefício que a terapêutica precoce proporciona, tanto na 

redução da duração dos sintomas quanto na ocorrência de complicações da infecção pelos vírus da 

influenza, para pessoas portadoras das condições elencadas em “Condições e fatores de risco para 

complicações”.   

Observação:Em pacientes com fatores de risco para complicações e com SRAG, o antiviral ainda 

apresenta benefícios mesmo se iniciado após 48 horas do início dos sintomas.  

Este benefício já foi amplamente comprovado por estudos clínicos, observado no manejo clínico de 

pacientes durante a pandemia de 2009 e reforçado no protocolo da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) e em consultas referendadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), pela 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), pela Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira (AMIB), pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), pela Sociedade Brasileira de Medicina 

da Família e Comunidade (SBMFC) e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO).  

 3.2 Síndrome Gripal sem condições e fatores de risco para complicações  

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, a prescrição do fosfato de oseltamivir 

(Tamiflu®) também pode ser considerada, excepcionalmente, baseada em julgamento clínico, se o 

tratamento puder ser iniciado nas primeiras 48 horas do início da doença.  
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Todos os pacientes de síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao serviço de saúde em 

caso de piora do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos critérios de SRAG ou 

outros sinais de agravamento.  

Todos os pacientes que apresentarem sinais de agravamento devem também receber de imediato 

o tratamento com o antiviral.  

 3.3 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

• Realizar avaliação clínica minuciosa e, de acordo com a indicação, iniciar terapêutica 

imediata de suporte, incluindo hidratação venosa e oxigenioterapia sob monitoramento clínico;  

• Indicar internação hospitalar;  

• Iniciar o tratamento com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) após a suspeita clínica, 

independentemente da coleta de material para exame laboratorial;  

• Na possibilidade de coleta de amostras para exame laboratorial, o procedimento deve ser 

realizado preferencialmente antes do início do tratamento e em pacientes com até 7 dias de início 

dos sintomas.   

• Para orientações sobre coleta de amostras acesse o Guia de Vigilância Epidemiológica no 

link  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vigilancia_epidemio_2010_web.pdf  

  

Observação:O antiviral traz benefícios mesmo se iniciado 48 horas após o início dos sintomas (há 

estudos que indicam haver algum efeito benéfico na introdução terapêutica até 10 dias após início 

dos sintomas).  

3.4 Indicações para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  

Instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica;  

- Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia com necessidade de 

suplementação de oxigênio para manter saturação arterial de oxigênio acima de 90%;  
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- Evolução para outras disfunções orgânicas (Ex.: insuficiência renal aguda, insuficiência 

hepática, disfunção neurológica).  

3.5 Gestantes e puérperas  

Assim como vários grupos populacionais, as gestantes foram identificadas como de risco para 

desenvolver complicações por influenza, tendo em vista a maior mortalidade por influenza 

registrada neste segmento populacional, especialmente durante a pandemia de 2009.  

Tendo em vista a experiência adquirida no tratamento de gestantes frente àinfecção por influenza 

A(H1N1)pdm 09, recomenda-se que:  

• As gestantes devem ser tratadas preferencialmente com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®).  

• Não deve se protelar a realização de exame radiológico em qualquer período gestacional, 

quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de pneumonia.  

 O oseltamivir não é contraindicado na gestação (categoria C); não há relatos de malformações e 

há melhor risco/benefício (Tanaka,T.- Safety of neuraminidade inhibitors against novel influenza 

A(H1N1) in pregnant and breastfeeding women. CMAJ, 2009 Jul. 7;181:55-8.Epub 2009).  

 4. Tratamento - Uso de antivirais na infecção por influenza  

Os antivirais fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir são medicamentos inibidores de 

neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus influenza, bem reconhecidas pela enzima 

viral, agindo tanto no vírus influenza A quanto no B. São pouco reconhecidas por enzimas humanas, 

o que diminui as chances de efeitos colaterais.  

Entre os benefícios relatados do uso do oseltamivir, dados clínicos e observacionais demonstram 

que o tratamento com o antiviral de maneira precoce pode reduzir a duração dos sintomas, 

principalmente em pacientes imunossuprimidos. Alguns estudos sugerem que o benefício neste 

grupo seja ainda superior.  

O Ministério da Saúde - MS disponibiliza o medicamento no Sistema Único de Saúde - SUS. O 

receituário utilizado para a prescrição do medicamento é o receituário simples.  



 

1477 
  

   

Observação: A indicação de Zanamivir somente está autorizada em casos de impossibilidade clínica 

da manutenção do uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®).  

Informações adicionais   

Os pacientes que desenvolvem efeitos colaterais gastrointestinais graves podem ter a absorção oral 

do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) reduzida.  
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A dose de fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) para adultos é de 75mg, duas vezes ao dia, por cinco 

dias e atualmente não há evidência científica consistente para indicar o aumento da dose ou do 

tempo de utilização do antiviral. Entretanto, relatos de séries de casos sugerem possível benefício 

em casos graves ou em imunossuprimidos, com dose dobrada e prolongamento do tratamento 

acima de cinco dias.  

 Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão do medicamento, deve ser 

administrada uma dose adicional.  

A dose deve ser ajustada no caso de insuficiência renal. Com clearence de creatinina menor que 

30ml/min, a dose deve ser 75mg de 24/24h. Em hemodiálise, a dose deve ser 30mg após cada 

sessão de hemodiálise. Em diálise peritoneal, a dose, uma vez por semana, deve ser 30mg.  

   

O Zanamivir é contraindicado em menores de cinco anos para tratamento ou para quimioprofilaxia 

e para todo paciente com doença respiratória crônica pelo risco de broncoespasmo severo.  

   

O Zanamivir não pode ser administrado para paciente em ventilação mecânica porque essa 

medicação pode obstruir os circuitos do ventilador.  

   

Orientar o afastamento temporário, de acordo com cada caso, das atividades de rotina (trabalho, 

escola, etc.), avaliando o período de transmissibilidade da doença.   

Tratamento adjunto de antibiótico com o antiviral  

Recomenda-se que os médicos sigam as indicações dos protocolos/consensos divulgados pelas 

sociedades de especialidades, como Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) e 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).  

Medidas preventivas – Algumas considerações  

Controle de infecção relacionada à assistência à saúde  
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A implementação das precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da 

transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os 

pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. As precauções padrão 

compreendem:   

Higienização das mãos antes e após contato com o paciente;  

   

Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (avental e luvas ao contato com sangue e 

secreções);  

   

Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos;  

   

Fazer descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Acesse o 

documento no link  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html  

Precauções de contato  

Onde há risco de transmissão direta por contato ou transmissão indireta por meio de objetos 

contaminados, deve-se:  

Usar luvas e avental ao entrar no quarto;  

   

Descartar luvas e avental ao sair do quarto;  

   

Limitar transporte e movimentação do paciente;  

   

Limitar compartilhamento de equipamentos;  
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Trocar as luvas após contato com cada paciente,independentemente de estarem aparentemente 

limpas;  

Higienizar as mãos antes e após tocar o paciente, utensílios e mobiliário;  

   

As luvas não dispensam a higienização das mãos.  

Além das precauções padrão e de contato, devem ser implementadas as precauções para 

gotículas,que são utilizadas para pacientes com doenças conhecidas ou suspeitas.   

Precauções para gotículas  

As gotículas respiratórias que têm cerca de >5µm de tamanho, geradas por tosse, espirro ou fala, 

não se propagam por mais de 1 metro da fonte. Relacionam-se à transmissão de contato da 

gotícula com mucosa ou conjuntiva da boca ou nariz de indivíduo susceptível. Recomenda-se:  

Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente – substitui-la a cada 

contato com o paciente;  

   

Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão ou álcool gel);  

   

Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte;  

   

Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização);  

   

 Uso de dispositivos de sucção fechados.  

  

5.1.3 Precauções para aerossóis  
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No caso de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5µm, que podem ficar suspensos no 

ar por longos períodos);  

Manter paciente preferencialmente em quarto privativo;  

   

Uso de máscara (respirador) tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo profissional de saúde ao entrar no 

quarto;  

   

Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.  

Limpeza e desinfecção de superfícies  

Remoção de sujidades com água e sabão ou detergente;  

   

Limpeza com solução de hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros;  

   

Fricção de outras superfícies e objetos com álcool a 70%;  

   

Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado;  

   

Destinação adequada de resíduos, segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Acesse o 

documento no link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html  

   

Orientações   

Para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, orienta-se que sejam 

adotadas medidas gerais de prevenção. Os profissionais de saúde devem realizar ações voltadas 
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para educação em saúde, junto às instituições e comunidades em que atuam, de forma que cada 

indivíduo tenha conhecimento sobre as principais medidas de precaução e controle.  

  

 5.2.1 Medidas que evitam a transmissão da influenza e outras doenças respiratórias   

Frequente lavagem e higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento;   

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;   

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;  

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;  

Manter os ambientes bem ventilados;  

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza;  

Evitar sair de casa em período de transmissão da doença;  

Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);  Adotar 

hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.  

Vacina  

A vacinação anual contra influenza é uma das medidas utilizadas para se prevenir a doença, porque 

pode ser administrada antes da exposição ao vírus e, é capaz de promover imunidade efetiva e 

segura durante o período de circulação sazonal do vírus. Acesse o informe técnico da Campanha 

Nacional contra Influenza 2013, disponível no link  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/informe_tecnico_campanha_influenza_2013_sv

s_pni .pdf  

  

Quimioprofilaxia  
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Os medicamentos antivirais apresentam de 70% a 90% de efetividade na prevenção da influenza e 

constituem ferramenta adjuvante da vacinação. Entretanto, a quimioprofilaxia indiscriminada NÃO 

é recomendável, pois pode promover o aparecimento de resistência viral.  

A quimioprofilaxia com antiviral geralmente não é recomendada se o intervalo for maior que 48 

horas após a última exposição* a uma pessoa com infecção pelo vírus.  

Para que a quimioprofilaxia seja efetiva, o antiviral deve ser administrado durante a potencial 

exposição à pessoa com influenza e continuar por sete dias após a última exposição conhecida.  

*Considera-se exposição à pessoa que teve contato com caso suspeito ou confirmado para 

influenza.  

  

6.1 Indicações da quimioprofilaxia para influenza  

  

Pessoas com risco elevado de complicações (item 1.2.3), não vacinadas ou vacinadas há menos de 

duas semanas, após exposição a caso suspeito ou confirmado de influenza;  

  Crianças com menos de 9 anos de idade, primovacinadas, necessitam de uma segunda dose de 

vacina com intervalo de um mês para serem consideradas vacinadas. Aquelas com condições ou 

fatores de risco, e que foram expostas a caso suspeito ou confirmado no intervalo entre a primeira 

e a segunda dose ou com menos de duas semanas após a segunda dose, deverão receber 

quimioprofilaxia se tiverem comorbidades ou se tiverem menos de dois anos de idade;  

  Pessoas com graves deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que usam medicamentos 

imunossupressores; pessoas com Aids com imunodepressão avançada) ou outros fatores que 

possam interferir na resposta à vacinação contra a influenza, após contato com pessoa com 

infecção;  Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que 

tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem 

uso adequado de EPI;  

  Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que estiveram 

envolvidos na realização de procedimentos invasivos geradores de aerossóis ou na manipulação de 

secreções de caso suspeito ou confirmado de influenza, sem o uso adequado de EPI;  
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Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência, durante surtos 

na instituição.  

*Quimioprofilaxia para crianças de até 1 ano de idade  

  

Menos de 3 meses - Não é recomendado a menos que a situação seja julgada crítica 3 meses a 

menos de 1 ano - Aprovado durante a pandemia de influenza A(H1N1)pdm09 (3 mg/kg, uma vez ao 

dia) 1 ano ou mais - Dose varia de acordo com o peso:   

<15 kg          30 mg ao dia  

>15 a 23 kg   45 mg ao dia  

>23 a 40 kg   60 mg ao dia  

> 40 kg          75 mg ao dia  

(ACIP  Updates  Guidelines  for  Use  of  Antiviral  Agents  for 

 Influenza www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6001.pdf)  

  

6.1.2 Quimioproxilaxia em instituições fechadas e hospitais de longa permanência  

  

Definição de instituição fechada e hospitais de longa permanência: aqueles com pernoite de 

residente e trabalhador (exemplos: asilos, orfanatos, presídios, hospitais psiquiátricos).  

Definição de surto em instituições fechadas ou hospitais de longa permanência: ocorrência de dois 

casos suspeitos ou confirmados para influenza com vínculo epidemiológico.  

A quimioprofilaxia para todos os residentes ou internos é recomendada para controlar surtos 

somente se a instituição ou hospital de longa permanência for destinado para pessoas de risco (item 

1.2.3)para  

desenvover complicações por influenza. Indica-se:  
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Em surto suspeito ou confirmado de influenza nesses ambientes, é recomendado o uso de 

quimioprofilaxia antiviral para todos os expostos residentes ou internados, independentemente da 

situação vacinal. Para trabalhadores e profissionais de saúde, é recomendado somente para os não 

vacinados ou vacinados há menos de duas semanas;  

   É recomendável a quimioprofilaxia com antiviral na instituiçãopor no mínimoduas semanas e  

até pelo menos sete dias após a identificação do último caso.  

  

Posologia e administração- Quimioprofilaxia  
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Observação: A indicação de Zanamivir somente está autorizada em casos de impossibilidade clínica 

da manutenção do uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®).  

7. Vigilância e controle  

O controle da influenza requer uma vigilância qualificada, que seja capaz de orientar de forma 

técnica e permanente os responsáveis quanto à decisão e à execução de ações de controle.  

7.1 Condutas frente a surtos/eventos  

A influenza pode se disseminar rapidamente entre as populações, especialmente as que vivem em 

ambientes restritos ou fechados, podendo causar morbidade considerável e interrupção das 

atividades diárias. Por isso, é importante que, mediante situações de surto ou epidemia, sejam 

adotadas medidas especificas para interrupção.  

7.1.1 Recomendações para instituições fechadas e hospitais de longa permanência  

- Vacinar anualmente todos os residentes e funcionários;  

- Realizar coleta de amostra para diagnóstico de influenza em caso suspeito, até que se 

tenham no mínimo dois casos confirmados;  

- Realizar busca ativa diária até pelo menos uma semana após a identificação do último caso;  

- Realizar quimioprofilaxia conforme indicado (item 6.1);  

- Implementar medidas de prevenção – precaução padrão e precaução de gotículas e 

aerossóis – para todos os residentes e internados com suspeita ou confirmação de influenza por 

sete dias após o início dos sintomas ou até por 24 horas após o desaparecimento da febre e sintomas 

respiratórios;  

- Isolamento em quarto privativo ou, quando não disponível, isolamento de coorte (pessoas 

com sintomas compatíveis);  

- Evitar visitas. Caso ocorram, usar EPI.  

  

Outras medidas incluem:  
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- Residentes sintomáticos devem ser mantidos, na medida do possível, em seus quartos. Se 

circularem, usar máscara cirúrgica;  

- Limitar aglomeração, considerando a possibilidade de servir refeição no quarto;  

- Restringir movimentação dos profissionais que atuam em áreas onde há doentes para áreas 

não atingidas pelo surto;  

- Evitar novas admissões ou transferência de sintomáticos.  

 7.1.2 Recomendações para escolas  

- Não há indicação de quimioprofilaxia para comunidade escolar, exceto nas indicações 

citadas (item 6.1), devendo somente receber quimioprofilaxia individual pessoas consideradas com 

condições e fator de risco para complicações por influenza (item 1.2.3);  

- Alunos, professores e demais funcionários que adoecerem devem permanecer em casa até 

sete dias após o início dos sintomas;  

- Não está indicada a suspensão de aulas e outras atividades para controle de surto de 

influenza como medida de prevenção e controle de infecção.  

- Devem ser adotadas as seguintes medidas preventivas:  

- Cobrir o nariz e a boca com lenço, ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após uso;  

- Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;  

- No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel;  

- Evitar tocar olhos, nariz ou boca;  

- Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

- Proceder à limpeza e à desinfecção de mobiliário e banheiros.  
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7.1.3  Recomendações para população privada de liberdade  

  

- Vacinar anualmente a população privada de liberdade (carcerária);  

- Não há indicação de quimioprofilaxia para a população carcerária em caso de surto, por esta 

não se tratar de população de risco de complicação para influenza. Deve ser feita a quimioprofilaxia 

somente para pessoas expostas, consideradas com condição ou fator de risco para complicações;  

- O caso suspeito ou confirmado deverá ser mantido em cela individual;  

- Evitar trânsito de profissionais entre alas com e sem doentes;  

- Realizar coleta de amostra para diagnóstico de influenza em caso suspeito até que haja no 

mínimo dois casos confirmados;  

- Realizar busca ativa diária até pelo menos uma semana após a identificação do último caso; 

- Devem ser orientados à prática das seguintes medidas preventivas:  

• Cobrir o nariz e a boca com lenço, ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após uso;  

• Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;  

• No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel;  Evitar tocar olhos, 

nariz ou boca  

  

7.2  Notificações  

- Todo o caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizado deve ser notificado 

(Sinan influenza Web);  

- Nos casos de surtos, a vigilância epidemiológica local deverá ser prontamente 

notificada/informada;  

- O Brasil possui uma rede de unidades sentinelas para vigilância da influenza, distribuídas em 

serviços de saúde, em todas as Unidades Federadas do país, que monitoram a circulação do vírus 

influenza, através de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  
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ISOLAMENTO NO AMBIENTE HOSPITALAR  

  

  

 Isolamento em quarto privativo dos casos de Síndrome Respiratória  

  

Aguda Grave  

  

O isolamento, quando indicado, deve ser realizado preferencialmente em um quarto privativo, com 

vedação na porta e bem ventilado deve ter a duração de até sete dias após o início dos sintomas, 

ou até 24 horas após a cessação da febre. Fonte: © 2010. Ministério da Saúde   

  

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG    Versão 

IV   
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PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENCAO MEDICA E ROTINAS 
OPERACIONIAS  

NORMAS DA UTI 

 
 

HUTRIN 
Manual de Normas e Rotinas 

UTIs 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 24h por dia 7 dias por semana 

Clientes da área/serviço 
 
Pacientes, médicos, enfermeiros, Técnicos de enfermagem, - Usuários do serviço 
Normas 
 Registro do cartão de ponto na entrada e saída do plantão obrigatório; 
 Uniformização obrigatória completa (com touca e pró-pé) 
 Cumprimento da RDC 32 da ANVISA no que tange ao uso de acessórios de vestuário 
 A revisão diária dos equipamentos sob sua responsabilidade é obrigação dos 
funcionários da UTI. 
 Fazer leitura e registro diário no Livro de Ocorrências; 
 Ser pontual no horário escalado para recebimento do plantão; 
 É vedado trazer alimentos para dentro da UTI 
 Cumprir os horários de entrega e recebimento de materiais; 
 A saída da UTI dentro dos horários de serviço apenas é permitida com autorização 
da chefia. 
 Comunicar imediatamente à chefia do serviço todo e qualquer tipo de acidente de 
trabalho; 
 As trocas de plantão são permitidas desde que autorizadas pela chefia do setor. 
 A entrada na UTI pressupõe cadastro na recepção do mesmo e autorização da 
chefia do setor. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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ROTINAS DA UTI 

 
 

HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

UTI 

POP.1 

Emissão 

 
RECEBIMENTO DE PLANTÃO PELA ENFERMEIRA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Enfermeira. 

Resultados esperados 
Garantir a continuidade do bom funcionamento do setor e que todas as normas do setor 
sejam cumpridas. 
Recursos Necessários 
Mesa, cadeira, telefone, fichas e material de reposição. 

Atividades 
 Verificar se todos os equipamentos estão em perfeito funcionamento; 
 Supervisionar o serviço dos técnicos de enfermagem durante o plantão; 
 Conferir as planilhas de gastos; 
 Controlar os psicotrópicos; 
 Verificar o carro de emergência, fazendo as reposições necessárias. 
 Lacrar o carro de emergências após reposição ou uso. 
 Supervisionar organização e higiene da UTI; 
 Conferir cumprimento de escalas e presenças.;; 
 Supervisionar o serviço dos técnicos de enfermagem; 
Cuidados 
 Agilizar atendimentos em casos de PCR; 
 Agilizar remoção de pacientes, com alta, para as enfermarias; 
 Conferência de psicotrópicos. 
 Verificação dos equipamentos de suporte avançado de vida, incluindo o carro de 
emergência; 
Ações em caso de não conformidade 
 Solicitar o serviço de manutenção quando algum equipamento apresentar defeito; 
 Informar à farmácia e à Coordenação de Enfermagem inadequações na quantidade 
de psicotrópicos; 
 Comunicar à Coordenação de Enfermagem toda e qualquer intercorrência; 
 Pedir à Coordenação de Enfermagem reposição de profissional quando alguém 
faltar a escala do dia. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

UTI 

POP.2 

Emissão 

 
SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Enfermeira. 

Resultados esperados 
Garantir que os equipamentos existentes nas UTIs estejam em perfeito funcionamento; 

Recursos Necessários 
Ficha de ordem de serviço e livro de ocorrências. 

Atividades 
 Identificar o equipamento e/ou material que necessita de manutenção; 
 Preencher a ordem de serviço para a manutenção em duas vias; 
 Encaminhar a ordem de serviço para a manutenção; 
 Registrar no livro de ocorrência dia, hora e setor onde se encontra equipamento 
e/ou material com defeito. 
 Se, após avaliação do serviço de manutenção, o equipamento necessitar de ser 
removido para manutenção, informar à Gerência de Enfermagem, para que a mesma tome 
as devidas providências. 
Cuidados 
Atenção ao identificar corretamente o equipamento que necessita de manutenção. 

Ações em caso de não conformidade 
 Se o serviço de manutenção não atender à solicitação de serviço, informar à 
Gerência de Enfermagem; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO 

 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.1 

Emissão 

 
RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA ABERTURA DE FICHA 

Revisão 

No Data: 

Executante 
 
Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 
Atendimento ágil e eficiente. 

Recursos Necessários 
Terminal de computador 

Atividades 
 Receber o paciente; 
 Perguntar ao paciente qual a especialidade e / ou atendimento; 
 Conferir documentação e marcação a consulta / exame / procedimento; 
 Pedir ao paciente que sente e aguarde ser chamado pelo para a sala. 
Cuidados 
Ser atenciosa com o paciente. 

Ações em caso de não conformidade 
Se o paciente manifestar dúvidas quanto ao exame que vai realizar, solicitar que o mesmo 
aguarde, pois o médico e/ou o técnico irá explicar como é o procedimento. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.2 

Emissão 

 
RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E PEQUENOS 

PROCEDIMENTOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Auxiliar administrativa. 

Resultados esperados 
Assegurar que as solicitações foram preenchidas devidamente. 

Recursos Necessários 
Guias com solicitação de exames. 

Atividades 
 Receber a planilha de agendamento de exames e de pequenos procedimentos; 
 Conferir as solicitações; 
 Lançar no sistema todas as planilhas. 
Cuidados 
Guias preenchidas e assinadas pelo médico solicitante. 

Ações em caso de não conformidade 
Nos casos de solicitações que não estão preenchidas e assinadas corretamente, 
comunicar a chefia imediata para providências. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.3 

Emissão 

 
CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Técnico de Enfermagem. 

Resultados esperados 
Garantir que a sala está em perfeitas condições para a realização de consultas ou 
procedimentos. 
Recursos Necessários 
CheckList para conferência 

Atividades 
 Verificar mobiliário da Sala 
 Verificar equipamentos e insumos pertinentes à especialidade 
 Verificar itens de higiene e limpeza 
 Repor os consumíveis 
 Remover itens descartados 

Cuidados 
 Nunca chamar o paciente sem antes verificar a sala; 

Ações em caso de não conformidade 
Qualquer problema que surja comunicar à enfermeira chefe da unidade para que tome as 
ações corretivas necessárias 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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ROTINAS DO PRONTO ATENDIMENTO 

 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

PRONTO ATENDIMENTO 

POP.1 

Emissão 

 
DESCARTE DE ROUPA SUJA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de limpeza. 

Resultados esperados 
 
Garantir que as roupas sujas sejam acondicionadas para envio à lavanderia de forma correta; 

Recursos Necessários 
 
Hamper e saco plástico. 
Atividades 
 Observar diariamente, em todos os turnos, as condições dos lençóis dos leitos e 
macas; 
 Realizar a troca de lençóis dos leitos sempre que necessário; 
 Considerar contaminada toda roupa de cama ou maca encontrada suja de matéria 
orgânica (sangue, vômito, fezes, urina, escarro, etc.), colocando-a no hamper forrado de 
saco plástico; 
 Ensacar em saco plástico branco, específico para artigos contaminados e com a 
devida identificação, as roupas contaminadas com Micro-organismos multirresistentes ou 
vírus; 
 Observar a capacidade do Hamper, evitando que o mesmo ultrapasse sua 
capacidade de armazenagem; 
 Considerar a capacidade máxima do Hamper quando este atingir cerca de 2/3 da 
capacidade; 
 Encaminhar o Hamper com a roupa suja para o sanitário dos pacientes, após a saída 
do paciente e troca da roupa de cama deixando-a preparada para o próximo paciente; 
 Retirar o saco plástico do Hamper com a roupa suja e encaminhá-la para o 
expurgo/DML, pois o mesmo será recolhido pela lavanderia nos horários pré-determinados. 
Cuidados 
 Atenção ao verificar as condições das roupas dos leitos da área de observação, 
evitando que peças sujas / contaminadas fiquem expostas para o paciente seguinte; 
 Atenção quanto à capacidade de armazenagem do Hamper; 
 Atenção quando retirar as roupas do Hamper para o expurgo, evitando que fique 
alguma peça suja/contaminada no setor; 
 Atenção no acondicionamento das roupas contaminadas por Micro-organismos 
multirresistentes e vírus para que as mesmas sigam os protocolos de segurança. 
Ações em caso de não conformidade 
 Se perceber que os lençóis do leito da observação ainda não foram trocados, 
substituí-los imediatamente; 
 Se perceber que o Hamper já está cheio, fechar o saco plástico e encaminhá-lo para 
o expurgo, colocando outro saco plástico no Hamper; 
 Se perceber que o acondicionamento das roupas contaminadas com Micro-
organismos multirresistentes e vírus não obedeceu aos protocolos de segurança pré-
determinados, realizar o acondicionamento correto. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

PRONTO ATENDIMENTO 

POP.2 

Emissão 

 
SOLICITAÇÃO DE ROUPA À LAVANDERIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Enfermeira e técnicos de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Garantir fornecimento de roupa ao setor. 

Recursos Necessários 
 
Ficha de previsão de rol de roupa 

Atividades 
 Verificar o estoque de roupa; 
 Fazer previsão para o período; 
 Solicitar roupas à lavanderia; 
 Conferir a quantidade de roupas recebidas da lavanderia, bem como o estado das 
mesmas; 
 Devolver as peças que não vierem acondicionadas de forma devida; 
 Guardar as roupas recebidas na área de armazenamento. 
Cuidados 
 Atenção na conferência do estoque; 
 Atenção na conferência das roupas recebidas da lavanderia; 
Ações em caso de não conformidade 
Devolver as peças que não vierem acondicionadas de forma devida; Solicitar reposição 

dessas peças. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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NORMAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

HUTRIN 
Manual de Normas e Rotinas 
Nutrição e Dietética 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Revisão 
No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 
O serviço funciona das 07h às 19h e das 19h às 07h (regime de plantão). 

Usuários da área/serviço 
 
Pacientes, médicos, funcionários e acompanhantes 
Normas 
 
Os funcionários deverão se apresentar no horário determinado pela instituição, 
devidamente higienizados (tomar banho antes de iniciar as atividades) e uniformizados 
para o serviço: farda, touca e sapato fechado; 
É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar as atividades, coçar o 
nariz, limpar as bancadas e equipamentos e após o uso do banheiro; 
É obrigatório o uso de luvas, toucas e máscaras descartáveis durante o preparo dos 
alimentos, tais como: saladas, lanches, manipulação de todos os alimentos e na distribuição 
das refeições; 
É vedado aos funcionários de sexo masculino o uso de barba e/ou bigode, assim como 
unhas limpas e cabelos cortados; 
Os funcionários do sexo feminino deverão manter unhas limpas, aparadas e sem uso de 
esmaltes, cabelos presos e em hipótese alguma usar adornos, tais como: anéis, pulseiras, 
brincos e/ou qualquer outro tipo de adorno; 
É proibido fumar nas dependências do setor de Nutrição e Dietética; Não falar, tossir, gritar, 
cantar ou espirrar sobre os alimentos; 
A  higienização  do  uniforme  é  responsabilidade  do  funcionário,  devendo  trocar  o  
mesmo  sempre  que necessário; 
É obrigatório o uso de luvas durante a produção e manuseio dos alimentos; 
É proibida a entrada de funcionários e/ou quaisquer outras pessoas, portando pacotes e/ou 
sacolas; 
Na ausência do funcionário para a jornada de trabalho, se for caso de doença, comunicar a 
chefia imediata e apresentar atestado médico no retorno às atividades; 
Toda troca de escala deverá ser comunicada a chefia imediata com antecedência; O 
nutricionista deverá visitar o paciente em seu leito logo após a admissão deste; 
As visitas subsequentes ao paciente deverão ser programadas de acordo com o quadro 
clínico deste; Toda dieta de paciente só poderá ser liberadas após verificação no prontuário 
das condições do mesmo; 
É proibida a entrada de qualquer tipo de alimento para o  paciente, salvo casos em 
que o médico, a enfermagem e a nutricionista estejam previamente de acordo; 
A refeição para paciente em observação no setor de emergência só será liberada após 6h 
de permanência do mesmo no setor, salvo nos casos de crianças, idosos, menores, 
diabéticos e outros, após avaliação da nutricionista; 
O paciente será servido de seis refeições ao longo do dia: desjejum, colação, almoço, lanche, 
jantar e ceia; Somente terá direito às refeições (desjejum, almoço e jantar) o 
acompanhante que esteja acompanhando menores de 18 anos e/ou idosos acima de 60 
anos; 
Todos os funcionários do serviço de Nutrição e Dietética deverão manter sempre uma 
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atitude cordial e urbana para com os pacientes e/ou seus acompanhantes; 
Dirigindo-se ao paciente o nutricionista e/ou copeiro deverá sempre tratá-lo pelo nome, 
estimular a aceitação da dieta oferecida e colocar-se à disposição do mesmo; 

As solicitações de troca de dietas e de componentes da mesma, somente serão atendidas se 
o paciente não estiver de dieta especial; 
O copeiro deverá sempre informar à nutricionista intercorrências relacionadas à dieta do 
paciente ( vômitos, diarreia, falta de apetite, rejeição a algum alimento, etc.); 
Em hipótese alguma o copeiro deverá ser indelicado ou entrar em discussão com o paciente 
e/ou acompanhantes. Quaisquer problemas dessa natureza deverão ser comunicados á 
nutricionista imediatamente para que a mesma possa resolvê-los; 
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Os mapas de dieta dos pacientes deverão ser verificados diariamente, conferindo o nome, 
leito e  dieta prescrita, para somente então, serem entregues na copa; 
As dietas especiais deverão ter atenção redobrada para que não falte nenhum item da mesma; 
O preparo das refeições dos pacientes deverá ser feito com atenção e cuidado, atentando 
para todas as observações, sobretudo, as preferências dos mesmos; 
A área da copa deverá estar sempre limpa, higienizada e arrumada, evitando o acumulo de 
quaisquer tipos de lixo e/ou restos de alimentos; 
Os utensílios não descartáveis, utilizados pelos pacientes, não deverão ficar muito tempo 
expostos nas enfermarias, portanto deverão ter prioridade na hora do recolhimento; 
As solicitações de pacientes e/ou acompanhantes feitas por telefone deverão ser anotadas e 
informado aos solicitantes da possibilidade de atendê-los o mais rápido possível, assim como 
comunicar as solicitações à nutricionista; 
Registrar no livro de ocorrências toda e qualquer ocorrência durante a jornada de trabalho; 
A entrega de alimentação aos pacientes que estão em isolamento deverá ser feita observando 
todos os cuidados, tais como: 
O copeiro deverá estar usando touca, máscara e luvas; 
A alimentação deverá ser servida em quentinhas descartáveis; 
Os utensílios tais como talhares e copos deverão ser descartáveis. 
O copeiro jamais deverá alimentar o paciente. Quando o paciente não estiver em condições de se 
alimentar sozinho e/ou o acompanhante não se encontrar no local, o copeiro deverá comunicar 
a enfermeira chefe da unidade de internação para que a mesma tome providências; 
O copeiro jamais deverá acordar o paciente para que este se alimente; 
Visando uma melhor aceitação da dieta por parte do paciente, os sucos deverão ser servidos 
ligeiramente gelados e as sopas e mingaus deverão ser servidos quentes; 
Os alimentos mornos ou frios somente deverão ser servidos aos pacientes quando suas 
condições assim exigem tais como: pacientes que fizeram cirurgias de garganta, nariz, etc.. 
Os cardápios são elaborados pelo nutricionista e obedecerão aos seguintes critérios: Os cardápios 
serão elaborados semanalmente; 
Ao término da última semana do mês, inicia-se a primeira semana do mês subseqüente com o 
cardápio da primeira semana do mês anterior; 
Os cardápios serão elaborados para atender a todos, apresentando variedade, buscando evitar a 
monotonia; A entrega das mercadorias do serviço de nutrição e dietética serão entregues de 
acordo com cronograma feito pela instituição, sempre às sextas-feiras; 
0s gêneros não entregues às sextas-feiras serão imediatamente cobrados no primeiro dia útil, 
para que seja feita a reposição dos mesmos; 
A armazenagem dos gêneros recebidos deverá ser feita nos locais adequados para cada tipo de 
alimento e de acordo com as condições estruturais do local; 
Os gêneros alimentícios serão liberados diariamente para a cozinha de acordo com o cardápio e 
número de comensais; 
O funcionário responsável pela guarda dos gêneros alimentícios fará a liberação dos mesmos para 
a cozinha, sempre que possível, na presença da nutricionista 
Manter os alimentos sempre cobertos; 
Manter limpa a área de trabalho antes e depois da execução das tarefas; 
Nunca descongelar alimentos em temperatura ambiente, sobretudo as carnes que, antes da 
cocção, deverão descongelar dentro do refrigerador; 
Nunca misturar alimentos crus com os cozidos para evitar a contaminação cruzada; 
É obrigatório higienizar com água e sabão, os equipamentos e utensílios quando estes são 
utilizados no preparo de alimentos diferentes; 
Manter sempre limpos os panos de prato; Manter sempre fechado os recipientes de lixo; 
É obrigatório o uso de luvas descartáveis no manuseio de alimentos prontos, desfiando frango, 
preparo de sanduíches, etc.; 
A higienização da caixa de água deverá ser realizada a cada 6 meses, por empresa qualificada e 
que deverá apresentar certificado de garantia pelo serviço executado. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:
 Aprovaçã
o 

 

Assinatura do representante Data: 
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ROTINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.1 

Emissão 

 
TAREFA: MONTAR BANDEJAS DE REFEIÇÕES 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Copeira. 

Resultados esperados 
Garantir refeição servida conforme dieta indicada. 

Recursos Necessários 
Todos os utensílios e alimentos necessários à confecção das refeições. 

Atividades 
Remover todos os adornos; 
Colocar touca de proteção para o cabelo e máscara; 
Identificar o nome e leito do paciente na ficha de identificação da dieta para cada bandeja; 
Verificar a dieta de cada paciente; 
Porcionar o alimento na bandeja conforme manual da dieta; Distribuir talhares, sobremesa e 
copos de suco na bandeja; Colocar bandejas no carro de transporte. 
Cuidados 
Montar bandeja conforme dieta indicada. 
Ações em caso de não conformidade 
Se  algum  paciente  solicitar  alguma  alimentação  que  não  esteja  no  mapa  de  dieta,  
comunicar-se imediatamente com a nutricionista para que esta tome as devidas 
providências. 
Responsável pela elaboração: 
Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
Nutrição e Dietética 

POP.2 
Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Copeira. 
Resultados esperados 
Assegurar que o refeitório mantenha-se limpo e higienizado antes e após as refeições 
servidas. 
Recursos Necessários 
Todos os materiais necessários para a execução da higienização. 

Atividades 
Limpar balcão térmico após a distribuição das refeições; Retirar cubas e limpá-las após a 
distribuição das refeições; 
Lavar e enxugar todos os utensílios utilizados no refeitório durante o desjejum com água, 
sabão detergente e depois friccioná-los com álcool a 70%; 
Limpar e arrumar as mesas do refeitório fazendo a reposição de material para o 
almoço (galheteiros, farinheira, paliteiro, etc.); 
Limpar as bancadas da cozinha onde são confeccionadas as dietas, com água, sabão 
detergente e depois passar álcool a 70%; 
Limpar as mesas do refeitório após a distribuição do almoço e recolher todo o material para 
guardar; Lavar a refresqueira; 
Lavar todos os utensílios utilizados no almoço com água, sabão detergente e friccioná-los 
com álcool a 70%; 
Limpar as bancadas com água, sabão detergente e friccioná-las com álcool a 70%; Limpar os 
armários; 
Lavar as garrafas térmicas; 
Preparar toda a rampa, antes de distribuir o desjejum. 
Cuidados 
Lembrar-se sempre de passar álcool a 70% após as lavagens nos utensílios e bancadas de 
trabalho; Não se esquecer de lavar as garrafas térmicas; 
Lembra-se sempre de ligar o balcão térmico antes de servir as refeições; Desligar o balcão 
térmico após a distribuição das refeições. 
Ações em caso de não conformidade 
Se o balcão térmico e/ou a refresqueira apresentarem algum problema, informar a 
nutricionista para que a mesma tome providências; 
Se faltar algum material de reposição para as mesas do refeitório, informar a 
nutricionista para que a mesma providencie a substituição. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.3 

Emissão 

 
TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Agilizar o preparo das refeições. 

Recursos Necessários 
 
Todos os alimentos e utensílios necessários para o preparo das refeições. 

Atividades 
 
Lavar e cortar os temperos do dia e passar para o cozinheiro; Cortar os legumes do jantar do 

dia; 

Descascar os legumes do almoço do dia seguinte; Preparar saladas cruas e cozidas para o 

almoço; Catar feijão e colocá-lo de molho; 

Cuidados 
 
Ter agilidade no preparo dos temperos para ajudar o cozinheiro; Não se esquecer de colocar 

o feijão de molho. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Se faltar algum ingrediente para a confecção das saladas, informar a nutricionista para 
que a mesma providencie a entrega. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.4 

Emissão 

 
TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Cozinheira. 

Resultados esperados 
Garantir a qualidade e quantidades adequadas das refeições para funcionários e pacientes da 
instituição. 
Recursos Necessários 
Alimentos, bancadas, panelas, mapa de dieta, cardápio e demais utensílios para o preparo de 
refeições. 
Atividades 
Verificar o cardápio do almoço ou jantar; Verificar o cardápio do dia para os pacientes; 
Conferir o número de dietas programadas; 
Conferir o material liberado pelo estoque para a confecção das refeições; Conferir as carnes 
e informar a nutricionista; 
Preparar as refeições; 
Fazer o pré preparo das carnes para o dia seguinte. 

Cuidados 
Ter atenção ao verificar o cardápio dos pacientes para não preparar a dieta errada; Ter 
atenção ao conferir as carnes para que não falte; 
Não esquecer-se de deixar as carnes do dia seguinte pré-preparada. 

Ações em caso de não conformidade 
Se faltar qualquer ingrediente para a confecção das refeições do dia, informar a 
nutricionista para que a mesma providencie a reposição; 
Toda e qualquer intercorrência e/ou alteração no cardápio do dia, comunicar a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.5 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Utensílios devidamente higienizados. 

Recursos Necessários 
 
Detergente líquido neutro, álcool a 70%, esponja, pano de limpeza descartável, luvas de 
borracha, avental impermeável e utensílios (pratos, talhares, bandejas, jarras, facas, 
peneiras, etc.) 
Atividades 
 
Paramentar-se com os EPI’S necessários para a realização da tarefa; Retirar o excesso de 

sujeiras; 

Umedecer a esponja em solução detergente; 
 
Iniciar a lavagem utilizando água corrente, dispondo os utensílios já ensaboados de modo 
organizado; 
 
Enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente e demais resíduos, 
fechando a torneira a cada interrupção da operação de enxágüe para iniciar um novo lote; 
 
Prosseguir sucessivamente, trabalhando em lotes para o uso racional da água; Fazer a 

desinfecção, utilizando álcool a 70% na forma líquida; 

Deixar secar naturalmente. 
Cuidados 
 
Controlar o tempo necessário para a ação dos produtos; Assegurar corretamente a utilização 
dos EPI’s. 
Ações em caso de não conformidade 
Caso ocorra a falta de qualquer recurso necessário a realização da atividade, comunicar à 
nutricionista. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
Nutrição e Dietética 

POP.6 
Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Cozinheiros. 
Resultados esperados 
Fogões devidamente higienizados e sem incrustações. 
Recursos Necessários 
Desengordurante, esponja de aço, espátula, pano de limpeza descartável, avental 
impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, vaselina, pia com cuba profunda. 
Atividades 
Diária: 
Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Raspar as incrustações; 
Aplicar produto desengordurante puro, com a ajuda de uma esponja apropriada (fibraço), 
com permanência de 10 minutos; 
Retirar as incrustações com fibraço; 
Retirar totalmente o produto com pano descartável úmido; Lavar o pano em água corrente; 
Repetir a operação até a total retirada do produto; Deixar secar naturalmente; 
Aplicar vaselina com auxilio de pano descartável seco. Queimadores e grelhas (semanal): 
Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Desmontar as peças 
móveis; 
Imergir as peças em solução de água morna com produto desincrustante, com permanência 
mínima de 30 minutos; 
Retirar incrustações com fibraço e espátula; Enxaguar; 
Secar com pano seco; Colocar de volta no fogão. 

Cuidados 
Verificar o estado de conservação dos estrados; 
Verificar sempre se há presença de sujidade nos estrados; Assegurar o uso correto dos EPI’s; 
Controlar tempo necessário para a ação dos produtos. 

Ações em caso de não conformidade 
Caso haja estrados quebrados providenciar a substituição dos mesmos; 
Na ausência de algum recurso necessário a realização da tarefa, comunicar à nutricionista; 
Caso haja presença de sujeiras nos estrados após a higienização, repetir a operação. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.7 

Emissão 

 
TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Nutricionista e auxiliares de cozinha. 
Resultados esperados 
Mercadorias adquiridas dentro dos padrões higiênico-sanitários, recebidas em conformidade 
com os preços cotados pelo setor de compras. 

Recursos Necessários 
Balança, contentores, caneta ou lápis, prancheta e luvas. 
Atividades 
Verificar se o veículo de entrega está em condições adequadas de higiene e conservação; 
Verificar se os entregadores estão adequadamente uniformizados; 
Retirar a mercadoria da embalagem original, como caixas de papelão ou madeira, para ser 
acondicionada em contentores de polietileno; 
Verificar as características sensoriais do produto (cor, odor, textura); Verificar data de 
validade, embalagem limpa e íntegra; 
Conferir peso e/ou quantidade de acordo com a nota fiscal. 
Cuidados 
Caso haja mais de um fornecedor aguardando, a ordem de recebimento deve dar a seguinte 
preferência: Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados; 
Alimentos perecíveis congelados; 
Alimentos perecíveis em temperatura ambiente; Alimentos não perecíveis; 
Ficar atento ao receber os gêneros alimentícios, sobretudo, quanto à qualidade dos mesmos; 
Ficar atento quanto ao prazo de validade dos gêneros alimentícios que estão sendo 
recebidos; Atenção quanto ao acondicionamento dos gêneros alimentícios (recipiente e local 
correto). 
Ações em caso de não conformidade 
Caso ocorra atraso na entrega, desvio da qualidade, inadequação no transporte e manuseio 
do material por parte do fornecedor, providenciar reclamação, por escrito ou por telefone, 
junto ao fornecedor. 
Devolver os produtos enlatados que estejam amassados, com vazamento e⁄ou 
apresentando ferrugem no seu exterior; 
Devolver todos os produtos que não apresentem cor e textura adequadas, assim como a 
integridade da embalagem inadequada; 
Devolver  todos  os  produtos  que  estejam  com  peso  e⁄ou  prazo  de  validade  fora  das  
especificações solicitadas. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.8 

Emissão 

 
TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Almoxarife e auxiliar de almoxarife. 

Resultados esperados 
 
Gêneros alimentícios armazenados obedecendo as normas da legislação quanto ao 
controle de prazo de validade, controle de temperatura e armazenamento isolados de 
produtos de outra natureza. 
Recursos Necessários 
 
Local fresco, ventilado e iluminado, estrados e prateleiras. 

Atividades 
 
Receber a mercadoria; 
 
Retirar os produtos das caixas; 
 
Organizá-los nas prateleiras obedecendo ao método PEPS (primeiro que entra, primeiro que 
sai); 
 
Organizar os alimentos industrializados afastados dos grãos e cereais para evitar a infestação 
por insetos a estes associados. 
Cuidados 
 
Os alimentos não devem ser armazenados juntos a produtos químicos; O material 

descartável deve ser mantido separado dos demais produtos; 

Os alimentos devem ser colocados em estrados e jamais em contato direto com o piso; 
 
Os estrados devem ter altura mínima de 25 cm do chão com afastamento de 50 cm da 
parede. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Caso seja recebida alguma lata amassada ou sacarias furadas, encaminhá-las para troca; 
 
Caso os estrados e⁄ou prateleiras estejam danificados, comunicar à nutricionista para 
que esta tome as providências. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.9 

Emissão 

 
TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS PERECÍVEIS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Garantir que os gêneros alimentícios estejam acondicionados em local e de forma correta. 

Recursos Necessários 
 
Freezer, geladeira e planilha de registro e temperatura. 

Atividades 
 
Identificar e embalar as carnes corretamente; Armazenar as carnes nos freezers; 

Armazenar as polpas de frutas nos congeladores das geladeiras localizadas na cozinha e no 
estoque; 
 
Armazenar os hortifrutes nas geladeiras, colocando a maior parte em caixas de polietileno 
no estoque, em temperatura ambiente; 
 
Armazenar os frios (queijo, presunto e hambúrguer) no congelador da geladeira do estoque; 
Cuidados 
 
Controlar diariamente as temperaturas das geladeiras e freezers e registrá-las em planilha 
apropriada. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Não guardar os alimentos em caixas de papelão. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.10 

Emissão 

 
TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que todos os alimentos folhosos sejam devidamente higienizados antes do seu 
preparo. 
Recursos Necessários 
 
Alimentos folhosos, água, vinagre e/ou hipoclorito, colher e depósito plástico. 

Atividades 
 
Lavar os folhosos em água corrente; 
 
Colocar os folhosos de molho dentro de um recipiente plástico, numa mistura sanitizante (1 
colher de sopa de vinagre para um litro de água e/ou 3 gotas de hipoclorito para um litro de 
água); 
 
Retirar os folhosos da mistura sanitizante, após 15 minutos. 
Cuidados 
 
Nunca iniciar o preparo de pratos com alimentos folhosos, sem antes lavá-los e deixá-los 
de molho em mistura sanificante. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se não tiver vinagre e/ou hipoclorito, comunicar a nutricionista para as providências sejam 
tomadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.11 

Emissão 

 
TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 

ENLATADOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Garantir que os alimentos enlatados sejam lavados e acondicionados em local e de forma 
correta. 
Recursos Necessários 
 
Enlatados, água, pia, recipientes plásticos e geladeira. 

Atividades 
 
Abrir os alimentos enlatados; 
 
Retirar os alimentos da embalagem original; Lavar os alimentos em água corrente; 

Armazenar os alimentos em recipientes plásticos com tampa; Guardar os recipientes na 

geladeira. 

Cuidados 
 
Não utilizar alimentos enlatados sem antes lavá-los; 
 
Não se esquecer de guardar sob refrigeração os alimentos enlatados, após a lavagem dos 
mesmos. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se perceber que alguma lata está danificada e/ou amassada, não fazer uso destes 
alimentos e informar imediatamente a nutricionista. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.12 

Emissão 

 
TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeira. 

Resultados esperados 
 
Garantir a distribuição das refeições para funcionários e pacientes da instituição. 

Recursos Necessários 
 
Balcão térmico e cubas. 

Atividades 
 
Ligar balcão térmico; 
 
Receber da cozinheira os alimentos preparados para a distribuição (almoço/jantar); Colocar 

dentro das cubas os alimentos recebidos da cozinheira; 

Manter as cubas em banho-maria, aquecidas em temperatura adequada até o momento da 
distribuição das refeições. 
Cuidados 
 
Não se esquecer de ligar balcão térmico com antecedência. 
 
Manter aquecidas as cubas com os alimentos que serão distribuídos (almoço/jantar). 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se o balcão térmico apresentar algum problema, comunicar à nutricionista 
imediatamente para que as providências sejam tomadas. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.13 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, EQUIPAMENTOS E 

UTENSÍLIOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeira. 

Resultados esperados 
 
Garantir a limpeza e higienização do balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão detergente, pano limpo, cubas, balcão, equipamentos e utensílios do refeitório. 

Atividades 
 
Desligar o balcão térmico; Retirar as cubas; 

Trocar a água do banho-maria do balcão; Limpar o balcão térmico; 

Lavar com água e sabão detergente as cubas, equipamentos (observando as especificações 
do fabricante) e utensílios utilizados durante as refeições; 
 
Enxugar balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Cuidados 
 
Não se esquecer de desligar o balcão térmico antes de iniciar a higienização; Não se 

esquecer de trocar a água do banho-maria do balcão. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Comunicar  imediatamente  à  nutricionista  toda  e  qualquer  alteração  com  o  balcão  
térmico  e/ou equipamentos para que a mesma providencie o conserto destes. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.14 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Assegurar a limpeza, higienização e conservação dos equipamentos da cozinha e refeitório. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão detergente, pano limpo e equipamentos. 

Atividades 
 
Lavar as panelas com água e sabão detergente; Enxugar as panelas com pano de prato limpo; 

Guardar as panelas limpas, de boca para baixo, em prateleiras próprias; 
 
Lavar todos os utensílios (talheres, louças, copos, etc.) com água corrente e sabão 

detergente; Enxugar todos os utensílios com pano de prato limpo; 

Guardar os utensílios limpos em local apropriado. 

Cuidados 
 
Não deixar de lavar nenhuma panela e/ou utensílios após o preparo e distribuição das 
refeições. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.15 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Assegurar a  limpeza,  higienização e conservação  da geladeira,  evitando  risco de 
contaminação  dos alimentos guardados dentro delas. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão neutro, pano limpo, pano úmido, álcool a 70% e hipoclorito a 0,02%. 

Atividades 
 
Realizar a limpeza diária da parte interna da geladeira com pano limpo e úmido; Remover a 

sujidade das prateleiras da geladeira com pano limpo e úmido; Limpar a parte externa da 

geladeira com pano limpo, embebido em álcool a 70%; 

Realizar limpeza quinzenal da geladeira com água, sabão neutro e pano limpo, embebido 
em hipoclorito a 0,02%, na parte interna e externa da geladeira. 

Cuidados 
 
Não deixar de realizar a limpeza diária da geladeira; Não deixar de realizar a limpeza 

quinzenal da geladeira. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Se  faltar  algum  dos  materiais  necessários  para  a  realização  da  limpeza  da  geladeira,  
informar  a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 
 
Se a geladeira apresentar algum problema, informar a nutricionista para que a mesma solicite 

o conserto; Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a 

execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.16 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeiras. 

Resultados esperados 
 
Freezer devidamente higienizado, sem acúmulo de gelo para que haja melhor conservação 
dos alimentos. 
Recursos Necessários 
 
Detergente líquido neutro, espátula, esponja, luvas de borracha, pano de limpeza 
descartável, avental impermeável, hipoclorito, pulverizador. 
Atividades 
Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; 
Certificar-se da disponibilidade dos recursos necessários para a realização das tarefas; 
Remover os produtos para outro freezer ou câmara; 
Desligar o freezer; 
Raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer; Proceder o degelo do equipamento; 
Lavar as paredes internas com detergente neutro com o auxílio de uma esponja; Enxaguar; 
Borrifar com solução de hipoclorito, com permanência mínima de 10 minutos; Enxaguar com 
água corrente; 
Remover o excesso de água com pano descartável; Deixar secar naturalmente; 
Reorganizar os produtos. 

Cuidados 
Ao raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer, cuidado para que não haja 
perfurações das paredes do mesmo; 
Deixar que a solução desinfetante possa agir no tempo correto para garantir a eficácia. 
Ações em caso de não conformidade 
Caso  ocorra  perfuração  do  freezer,  comunicar  a  nutricionista  para  que  esta  tome  as  
providências necessárias; 
Durante a reorganização dos produtos, caso haja extravasamento de algum gênero 
alimentício, refazer a execução da tarefa; 
Na ausência de algum dos recursos necessários para a realização da tarefa, informar a 
nutricionista. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.17 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE POLIETILENO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Caixas de polietileno devidamente higienizadas. 

Recursos Necessários 
 
Detergente líquido clorado, esponja, luvas de borracha e avental impermeável. 

Atividades 
 
Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Retirar os resíduos com 

água corrente quente; 

Aplicar o detergente líquido clorado; Deixar o produto agir por 15 minutos; 

Esfregar o detergente líquido clorado com auxílio de uma esponja; Enxaguar com água 

corrente quente; 

Deixar secar naturalmente. 

Cuidados 
 
Verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a realização da tarefa antes de 
iniciar a operação; Assegurar do uso correto dos EPI’s; 
Deixar o produto agir o tempo necessário para ação bactericida. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Caso ocorra a falta de algum dos recursos necessários a realização da tarefa comunicar a 
nutricionista. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.18 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Assegurar a limpeza, higienização das bancadas, evitando risco de contaminação dos 
alimentos durante o preparo das refeições. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão neutro, pano limpo e álcool a 70%. 

Atividades 
 
Limpar as bancadas diariamente com água e sabão neutro, após o término do serviço; Passar 

nas bancadas diariamente pano limpo embebido em álcool a 70%. 

Cuidados 
 
Não se esquecer nunca de lavar e desinfetar as bancadas, para evitar o risco de 
contaminação dos alimentos, bem como o acumulo de sujidades. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização das 
bancadas, informar a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 
 
Se as bancadas apresentarem alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma 
solicite a presença do serviço de manutenção; 
 
Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 
 
Nutrição e Dietética 

POP.19 

Emissão 

 
TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 
 
Assegurar a higienização e desinfecção correta do piso. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, escova, balde, água sanitária e panos de chão. 

Atividades 
 
Limpar diariamente o piso, duas vezes ao dia, com água, sabão e escova própria para esfregar 

o chão; Desinfetar o piso com água sanitária, após a lavagem do mesmo; 

Enxugar o piso com pano de chão limpo. 
Cuidados 
 
Ter o cuidado de manter separados os baldes, escovas e panos destinados à limpeza e 
higienização do piso, para que os mesmos não sejam utilizados indevidamente em outros 
tipos de limpeza; 
 
Não esquecer de higienizar o piso após o término do serviço. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização do piso, informar 
a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 
 
Se o piso apresentar alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma solicite 
a presença do serviço de manutenção; 
 
Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

Data: 
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NORMAS DO LABORATÓRIO 
 

 
HUTRIN 

Manual de Normas e Rotinas 

Laboratório 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

NORMAS DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento do serviço: 
 
Funcionamento 24 horas (continuo e ininterrupto durante as 24 horas), obedecendo 
a normas e rotinas. 
 
 Farmacêutico ou bioquímico: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h – 
conforme escala; 
 Técnicos de laboratório (plantonista): das 07h às 19h – conforme 
escala; 

 

Clientes da área/serviço 
 
Pacientes e médicos 

 

Normas 
 
 Do atendimento: 
1. Pacientes dos PSF’s serão atendidos quando encaminhados pelos 
mesmos, portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo 
o nome, idade, procedência, descrição completa do exame desejado e assinatura do 
médico com o CREMEG; 
2. Pacientes do ambulatório serão atendidos quando encaminhados, 
via ambulatório, portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, 
contendo o nome, idade, procedência, descrição completa do exame desejado e 
assinatura do médico com o CREMEG; 
3. Pacientes do Pronto Atendimento - Urgência⁄Emergência serão 
atendidos quando ingressos neste setor e solicitado pela equipe médica, com 
atenção preferencial e prioritária,   mediante solicitação do SUS, devidamente 
preenchida e assinada. 
 Do horário de coleta e recebimento de exames: 
1. Pacientes do ambulatório e PSF’s: de segunda a sexta-feira das 
07h às 09:30h, excluindo os feriados, seguindo a rotina; 
2. Pacientes internados serão atendidos quando encaminhados, via 
internamento, com a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida e assinada 
pelo médico, dentro das 24 horas de funcionamento, seguindo as normas e rotinas; 
3. Do Pronto Atendimento - Urgência⁄Emergência serão atendidos 

 

 Da realização dos exames: 
1. PSF’s e ambulatório: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h, 
excluindo feriados, seguindo a rotina; 
2. Pacientes internados: 24 horas, seguindo a rotina; 
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3.   Emergência: 24, seguindo a rotina em caráter preferencial e prioritário. 
 Da entrega de resultados: 
1. PSF’s e ambulatório: 7 dias úteis – de segunda a sexta-feira das 15h às 
16:30h; 
2. Pacientes internados: 2 horas após a coleta – sendo o exame 
encaminhado mediante protocolo por um profissional do setor para o posto de 
enfermagem; 
3. Emergência: 1 hora após a coleta – sendo o exame encaminhado 
mediante protocolo por um profissional do setor para o posto de enfermagem. 
 Das escalas de serviço e plantões: 
1. As trocas de escalas e plantões somente serão concedidas mediante 
solicitação previa da chefia imediata e devidamente registrada no Livro de Ocorrências. 
 As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre 
descartáveis (25⁄8 ou 30⁄9); 
 Para a realização de punção digital, usar somente lancetes descartáveis ou agulhas 
do tipo BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no 
início da coleta; 
 O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser 
dividido em pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI; 
 O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em 
recipiente apropriado com tampa; 
 Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um 
chumaço de algodão embebido em álcool absoluto, álcool à 70% ou álcool iodado; 
 O garrote utilizado na coleta de sangue deverá está sempre limpo (lavado) e deverá 
ser lavado após cada coleta; 
 Durante a coleta de sangue, retirar o garrote antes de retirar a agulha; 
 Observar o silêncio e comunicar-se em tom baixo dentro do setor; 
 Manter a higiene pessoal; 
 Evitar discussões na presença de pacientes e familiares; 
 Não realizar refeições no ambiente de trabalho; 
 Não fumar no ambiente de trabalho ou em qualquer outra dependência interna do 
hospital; 
 Respeitar sigilo e ética, sendo falta grave a divulgação de qualquer informação 
relativa a exames, mesmo tratando-se de funcionário da instituição; 
 Usar os EPI’s adequados e necessários para a realização das tarefas dentro do 
laboratório; 
 Registrar toda e qualquer ocorrência no Livro de Ocorrências. ; 
 As notificações compulsórias deverão ser entregues semanalmente à Coordenação 
de Enfermagem; 
 O BPA deverá ser emitido em duas vias e entregue mensalmente, até o dia 21, 
sendo uma cópia para a Direção e outra para o SAME. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante
 Data
: 
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ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.1 
Emissão 

 
RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 
Garantir ao paciente um atendimento cortês, ágil e eficiente. 

Recursos Necessários 
Mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, guias de exames e material de expediente. 

Atividades 
 Receber do paciente a guia com a solicitação do exame a ser realizado; 
 Verificar se a guia está devidamente preenchida, assinada pelo médico solicitante e 
carimbo com CRM; 
 Registrar no sistema o(s) exame(s) solicitado(s); 
 Solicitar ao paciente que aguarde ser chamado para a sala de coleta do exame; 
 Encaminhar a ficha de cadastro do paciente para a sala de coleta. 
Cuidados 
 Atencioso e ágil no atendimento ao paciente; 
 Ter atenção ao conferir a guia de solicitação do exame, verificando se a mesma está 
devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo médico solicitante; 
 Ter atenção no registro do exame para que não ocorram erros; 
 Ser rápido no encaminhamento do registro de exame para a sala de coleta, para que 
o paciente não espere além do tempo necessário. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida, devolver ao 
paciente e solicitar que ele volte ao médico solicitante pedindo que faça as correções; 
 Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida e o exame 
tiver caráter emergencial e, o paciente apresentar dificuldades para retornar à unidade que 
solicitou o exame, comunicar a chefia imediata do setor para que a mesma solucione o 
problema; 
 Comunicar à Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.2 

Emissão 

 
RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Técnicos de laboratório e bioquímico. 

Resultados esperados 
Garantir que o recebimento das amostras de exames e coletas de sangue seja feita da 
forma correta e de forma ágil e eficiente. 

Recursos Necessários 
Amostras de exames, de sangue, etiquetas e caneta. 

Atividades 
 Receber as amostras para a realização de exames dos pacientes; 
 Receber as amostras de sangue coletados para a realização dos exames; 
 Verificar se as amostras para exames estão acondicionadas da forma correta; 
 Observar se não existem alterações visíveis nas amostra recebidas; 
 Identificar as amostras para exames com o número de registro e iniciais do paciente; 
 Encaminhar as amostrar devidamente identificadas para a realização dos exames 
solicitados. 
Cuidados 
 Bastante atenção ao receber as amostras para exame, identificando-as 
imediatamente; 
 Bastante atenção no momento da identificação, certificando-se que a amostra 
pertence ao paciente cujo registro se encontra anexo; 
 Bastante atenção ao verificar as amostras, verificando se as mesmas estão 
devidamente acondicionadas e se não apresentam alterações visíveis; 
 Agilidade no encaminhamento das amostras devidamente identificadas, para que os 
resultados dos exames não atrasem. 
Ações em caso de não conformidade 
 Se perceber que houve alguma alteração visível em alguma amostra, informar a 
chefia imediata; 
 Se perceber que alguma amostra não veio em quantidade suficiente para a 
realização do exame, solicitar nova amostra, especificando a quantidade necessária; 
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços 
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.3 

Emissão 

 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Técnicos de laboratório. 
Resultados esperados 
Garantir que os exames serão realizados dentro dos protocolos exigidos, conforme o tipo 
de exame, de forma rápida e segura. 
Recursos Necessários 
EPI’s, amostras e equipamentos (por tipo de exame). 
Atividades 
 Verificar se as amostras estão devidamente identificadas; 
 Verificar se os equipamentos estão calibrados corretamente e prontos para a 
realização dos exames (equipamento por tipo de exame); 
 Separar as amostras por tipo de exame a ser realizado; 
 Colocar as amostras nos equipamentos, seguindo os protocolos, conforme o exame 
a ser realizado; 
 Aguardar que o equipamento (seguindo os protocolos de cada tipo de exame) 
sinalize o término do processamento do exame; 
 Encaminhar para o bioquímico a leitura final do equipamento (conforme protocolo 
de cada tipo de exame). 
Cuidados 
 Ter bastante atenção ao separar as amostras para a realização dos exames; 
 Atenção ao seguir os protocolos exigidos para a realização dos exames (por tipo de 
exame); 
 Respeitar o tempo necessário (conforme protocolo e⁄ou determinação do 
fabricante do equipamento) para o processamento dos resultados das amostras. 
Ações em caso de não conformidade 
 Se os resultados dos exames realizados não apresentarem-se conforme os 
padrões e⁄ou mostraram-se insuficientes, informar ao bioquímico para que este avalie os 
resultados e⁄ou solicite novas amostras para refazer os exames; 
 Se perceber que algum equipamento está fora dos padrões para a realização 
dos exames, informar imediatamente ao bioquímico para que o mesmo providencie a 
normalização do mesmo; 
 Comunicar ao bioquímico todas e quaisquer alterações e⁄anomalias 
apresentadas durante a execução dos exames; 
 Comunicar a chefia imediata toda e qualquer alteração apresentada pelos 
equipamentos do laboratório para que a mesma solicite o conserto dos mesmos; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 
dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.4 
Emissão 

 
LIBERAÇÃO DO RESULTADO DOS EXAMES 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Bioquímico. 

Resultados esperados 
Assegurar que os resultados foram realizados dentro dos protocolos exigidos por cada 
tipo e exame e garantir a veracidade dos mesmos. 

Recursos Necessários 
Resultados dos exames processados pelos equipamento (por tipo de exame). 

Atividades 
 Receber do técnico de laboratório o resultado do exame; 
 Conferir se a leitura final do resultado está dentro dos protocolos exigidos para a 
realização do exame (por tipo de exame); 
 Encaminhar o resultado do exame para a digitação do mesmo; 
 Conferir se a digitação do exame está correta; 
 Assinar o resultado do exame; 
Encaminhar o resultado do exame para a recepção. 

Cuidados 
 Atenção na conferência do resultado do exame, verificando se o mesmo 
corresponde aos protocolos exigidos; 
 Ter agilidade no envio do resultado do exame para digitação; 
Atenção ao conferir a digitação do laudo exame, verificando se o mesmo está correto. 

Ações em caso de não conformidade 
 Se perceber que o resultado do exame apresenta dados insuficientes, solicitar 
nova coleta de amostra; 
 Se houver erros na digitação do laudo, devolver para nova digitação com as 
devidas correções; Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na 
execução dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.5 
Emissão 

 
ENTREGA DE LAUDOS DE EXAMES 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 
Garantir que os laudos dos exames serão entregues mediante protocolo, conforme as normas 
da insituição. 
Recursos Necessários 
Laudo do exame, livro de protocolo e caneta. 

Atividades 
 Receber o laudo assinado pelo bioquímico; 
 Protocolar o laudo do exame para ser encaminhado, conforme o setor de solicitação 
(internamento e/ou emergência); 
 Protocolar o laudo do exame para entregar ao paciente (PSF’s e/ou ambulatório); 
 Entregar o resultado do exame ao paciente, após a assinatura do protocolo; 
Encaminhar para o setor solicitante do exame (internamento e/ou emergência), 
mediante protocolo o resultado do exame. 

Cuidados 
 Atenção ao protocolar o laudo do exame, evitando entregar o resultado do exame 
ao paciente errado; 
 Agilidade na entrega do laudo do exame nos setores de internamento e emergência; 
Somente entregar o resultado do exame, mediante protocolo. 

Ações em caso de não conformidade 
 Se perceber que protocolou um resultado de forma indevida, providenciar a 
correção; 
 Se não puder se ausentar do local de trabalho para entregar os resultados dos 
exames solicitados no internamento e/ou emergência, comunicar a chefia imediata para que 
a mesma providencie a entrega dos mesmos; 
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços 
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Laboratório 

POP.6 

Emissão 

 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de limpeza e higienização. 

Resultados esperados 
 
Garantir que o laboratório está devidamente limpo e higienizado, conforme os padrões 
sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Carro de limpeza e EPI’s. 

Atividades 
 
 Colocar EPI’s; 
Proceder a limpeza e higienização do setor seguindo os protocolos sanitários exigidos. 

Cuidados 
 
Nunca iniciar uma tarefa de limpeza e higienização sem antes colocar os EPI’s adequados. 

Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta de algum EPI e/ou algum produto para a execução das tarefas, 
comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços 
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

  



 

1805 
 

HEMATOLOGIA 

 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Laboratório 

POP.7 

Emissão 

 
PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (TUBOS) – HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Técnico de laboratório. 
Resultados esperados 
Assegurar que os tubos utilizados para coleta de material estão dentro dos padrões sanitários 
exigidos. 
Recursos Necessários 
Tubos de coleta com tampa, anti-coagulante, etiqueta e caneta. 
Atividades 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Observar se os tubos de coleta estão devidamente higienizados; 
 Colocar dentro do tubo de coleta a solução anti-coagulante (EDTA): 
1. A proporção de anti-coagulante é de 50 ml (1 gota) para 5 ml de sangue 
total, preparado na proporção de 10%; 
Etiquetar os tubos antes de encaminhá-los para a sala de coleta, devidamente fechados com 
tampas. 
Cuidados 
 Não iniciar o manuseio com os tubos de coleta sem antes proceder a higienização 
correta das mãos; 
 Observar com bastante atenção se os tubos de coleta estão devidamente limpos, 
antes de receberem o anti-coagulante; 
 Respeitar a proporção especificada: 50 ml (1 gota) de anti-coagulante para 5 ml de 
sangue total, na proporção de 10%; 
 Não se esquecer de etiquetar os tubos de coletas antes de enviá-los para a sala de 
coleta fechados com suas respectivas tampas; 
A quantidade de sangue não precisa ser exata, mas sim aproximada. A homogeniização deve 
ser imediata. 
Ações em caso de não conformidade 
 Na falta de algum dos itens necessários ao preparo do material para coleta de 
sangue, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma avaria nos tubos de coleta, informar a chefia imediata para que 
esta tome providências para a substituição dos mesmos; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.8 
Emissão 

PREPARO  DO  MATERIAL  DE  COLETA  (LÂMINAS  –  
ESFREGAÇO)  – HEMATOLOGIA 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Técnico de laboratório. 
Resultados esperados 
Assegurar que as lâminas utilizadas para coleta de material estão dentro dos padrões 
sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
Lâminas laminadas novas, fita adesiva e lápis. 
Atividades 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Verificar se as lâminas estão devidamente higienizadas (desengorduradas, sem 
corrosão, sem mofo e secas); 
 Verificar a integridade das lâminas (bordos íntegros e marcados); 
 Colocar em uma das lâminas um pedaço de fita adesiva no extremo oposto à franja; 
 Colocar na lâmina que contém a fita adesiva, a amostra colhida e com a ajuda de 
outra lâmina nova e limpa realizar o esfregaço; 
 Esperar o esfregaço secar; 
 Colocar (com o lápis) na fita adesiva as informações necessárias: nome do paciente, 
registro do mesmo e tipo de exame. 
Cuidados 
 Nunca iniciar o manuseio das lâminas sem a devida higienização das mãos; 
 Observar com atenção ao estado de integridade e higienização das lâminas 
(desengorduradas, bordos íntegros, se corrosão, sem mofo) e se as mesmas estão secas; 
 Só utilizar lâminas novas e com bordos íntegros para fazer os esfregaços; 
 Ter bastante atenção no momento da identificação da lâmina evitando possíveis 
erros; Para todas as coleta de sangue: 
 As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre 
descartáveis (25⁄8 ou 30⁄9); 
 Para a realização de punção digital, usar lancetas descartáveis ou agulhas do tipo 
BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da 
coleta; 
 O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser 
dividido em pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI; 
 O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em 
recipiente apropriado com tampa; 
Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um 
chumaço de algodão embebido em álcool absoluto, álcool a 70% ou álcool iodado. 
Ações em caso de não conformidade 
 Na falta de algum dos itens necessários para a realização dos esfregaços, comunicar 
a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma avaria nas lâminas de esfregaço, informar a chefia imediata 
para que esta tome providências para a substituição dos mesmos; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração 
Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.9 
Emissão 

PREPARO   DE   MATERIAL   DE   COLETA   (TUBO   DE   HEMÓLISE)   
– HEMATOLOGIA 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Técnico de laboratório. 
Resultados esperados 
Assegurar que os tubos de hemólise utilizados para coleta de material estão dentro dos 
padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
Tubos de hemólise. 

Atividades 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Certificar-se se os tubos de hemólise foram quimicamente higienizados; 
 Certificar-se se os tubos de hemólise que passaram por limpeza rigorosa (teste de 
coagulação) não apresentam restos de detergente, sabão ou arranhões; 
Encaminhar para a sala de coleta os tubos de hemólise. 
Cuidados 
 Nunca iniciar o manuseio dos tubos de hemólise sem a higienização correta das 
mãos; 
 Ter bastante atenção, observando se os tubos foram higienizados quimicamente; 
Ter bastante atenção ao estado dos tubos onde serão realizados teste de coagulação, 
certificando-se que estes não apresentam arranhões e⁄ou restos de detergente⁄sabonete. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se perceber alguma alteração nos tubos, quer por higienização inadequada, quer 
por avaria, informar a chefia imediata para que esta solicite a substituição dos mesmos; 
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços 
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.10 

Emissão 

 
COLETA DE SANGUE CAPILAR 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Técnico de laboratório. 
Resultados esperados 
Assegurar que a coleta de sangue capilar será feita da forma correta e dentro dos 
padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
Algodão, álcool absoluto (ou à 70% ou iodado), lanceta descartável e⁄ou agulha do tipo 
BENSAÚDE. 
Atividades 
 Higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento; 
 Realizar a assepsia do local onde será feita a coleta do sangue (face lateral da polpa 
digital, lóbulo da orelha ou calcanhar se for recém-nascido) friccionando suavemente para 
evitar traumatismo intenso; 
 Puncionar o local com lanceta ou com a agulha de BENSAÚDE; 
 Enxugar a primeira gota de sangue que sair; 
 Colher as outras gotas de sangue; 
 Colocar um algodão no local onde foi realizada a coleta de sangue, pressionando 
suavemente para estancar a saída de sangue; 
 Realizar os esfregaços necessários com as gotas de sangue colhidas, após a primeira 
gota e⁄ou encaminhar o material para realização de exame de dosagem. 
Cuidados 
O sangue capilar pode ser utilizado para a preparação de esfregaços e também em alguns 
casos, para a obtenção de pequena quantidade de sangue destinada à execução de exames 
isolados como contagem de glóbulos ou hematócrito ou ainda dosagem de hemoglobina. 
 Nunca iniciar a coleta de material sem a devida higienização das mãos; 
 A coleta de material jamais deve ser feita em região que apresente edema ou 
cianose; 
 Desprezar a primeira gota de sangue que sair no momento da coleta; 
 Somente utilizar as gotas de sangue subseqüentes à primeira para a realização de 
esfregaços e⁄ou exames de dosagem; 
 Deixar o sangue que o sangue flua facilmente, qualquer que seja a região escolhida. 
Ações em caso de não conformidade 
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços 
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 
Laboratório 

POP.11 
Emissão 

 
COLETA DE SANGUE VENOSO 

Revisão 
No: Data: 

Executante 
Técnico de laboratório. 
Resultados esperados 
Assegurar que a coleta de sangue venoso será feita da forma correta e dentro dos 
padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
Garrote, seringa descartável, algodão embebido em álcool absoluto (à 70% ou 
iodado), lâminas de esfregaço, tubo e⁄ou frasco, anti-coagulante, etiqueta e caneta. 
Atividades 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Identificar previamente todos os tubos⁄frascos e lâminas de esfregaço com o nome 
do paciente, registro e tipo de exame a ser realizado; 
 Colocar o garrote de maneira que ele possa ser solta com facilidade; 
 Realizar a assepsia do local onde o sangue vai ser colhido, com algodão embebido 
em álcool absoluto; 
 Puncionar o local com o bisel da agulha voltado para cima, procurando fazer uma 
penetração com um golpe seco; 
 Manter a seringa imóvel e aspirar ao sangue lentamente, sem provocar espuma; 
 Soltar o garrote logo após a punção, mas sempre antes do término da coleta; 
 Comprimir a região onde o sangue foi colhido com um chumaço de algodão, 
durante alguns minutos; 
 Colocar algumas gotas de sangue (com o auxilio da agulha da seringa) na lâmina 
destinadas a confecção de esfregaço; 
 Colocar anti-coagulante dentro do frasco e⁄ou tubo antes de colocar o sangue 
colhido; 
 Colocar o sangue dentro do tubo e⁄ou frasco (somente a seringa, sem agulha) 
deixando o mesmo correr suavemente pelas paredes do tubo⁄frasco, evitando a formação 
de espuma; 
Encaminhar os frascos⁄tubos e lâminas com o sangue colhido para a realização dos exames. 
Cuidados 
 Nunca iniciar a coleta de sangue venoso sem a higienização correta das mãos; 
 Somente começar a coleta do sangue após a identificação do frasco⁄tubo e da 
lâmina para esfregaço, contendo o nome do paciente, o número do registro e o tipo de 
exame a ser realizado; 
 Somente iniciar a coleta se o paciente estiver bem acomodado e psiquicamente 
preparado; 
 O material para a realização da coleta de sangue deverá estar sempre esterilizado e 
se possível descartável; 
 A escolha do local para a punção deverá ser feita em função da quantidade 
necessária, do material a ser utilizado e do calibre do vaso e ser puncionado; 
 Colocar o garrote de forma que ele possa ser solto facilmente, apertando o 
suficiente para bloquear o retorno venoso, mas sem bloquear o fluxo arterial; 
 Lembrar-se que estase prolongada altera o material colhido, provocando 
hemoconcentração de microcitose; 
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 Atenção ao puncionar o local evitando movimentos de rotação ou lateral da agulha 
para não dilacerar tecidos; 
 Lembrar-se que a penetração da agulha traumatizando em excesso os tecidos 
possibilita a aspiração de suco tissular junto ao sangue facilitando a sua coagulação, mesmo 
que parcial; 
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 Atenção para manter a seringa imóvel durante a aspiração do sangue (que deve ser 
lentamente) para evitar que se forme espuma; 
 Lembrar-se que a espuma formada durante a coleta ou durante a colocação no tubo 
provoca hemólise e agregação de plaquetas, alterando a sua concentração no sangue 
colhido; 
 Nunca esquecer de comprimir por alguns minutos, o local onde o sangue foi colhido 
com um chumaço de algodão; 
 Atenção para colocar, com ajuda da agulha da seringa, algumas gotas de sangue nas 
lâminas destinadas a realização de esfregaço; 
 O material deve ser transferido imediatamente da seringa para o frasco⁄tubo (que 
já deverá conter o anti-coagulante) sem a agulha e deixando correr suavemente pelas 
paredes do frasco⁄tubo, evitando a formação de espuma; 
 Ter bastante atenção para evitar os seguintes erros: 
1. Na coleta de sangue capilar: excesso de pressão no local, massagem 
excessiva, edema/ cianose; 
2. Na coleta de sangue venoso: estase prolongada devido ao garrote, 
edema/cianose, aglutinação de células ou pequenos coágulos devido a demora na mista 
com o anti- coagulante, mistura inadequada da amostra sanguínea, hemólise devido a 
trauma na agitação. 
Ações em caso de não conformidade 
 Se o paciente não estiver psiquicamente bem para a realização do exame, informar 
ao médico e⁄ou enfermeira da unidade, solicitando orientações; 
 Se durante e⁄ou após a coleta do sangue ocorrer alguma das alterações acima 
assinaladas, informar à chefia imediata do serviço solicitando orientações; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante
 Data
: 
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NORMAS DE COLHEITA 

 
HUTRIN NORMAS DE COLHEITA EO. 2 

Emissão 

 
RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O 

FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

 

No: Data: 

1. NORMAS DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 
 
1.1. "A colheita da amostra constitui a primeira fase da análise do produto". 
 
1.2. Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o 
serviço de colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver 
sincronismo entre a remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises. 
 
1.3. As amostras para exames físico-químicos deverão ser enviadas separadas 
daquelas destinadas a exame microbiológico. 
 
1.4. Sempre que possível, tais amostras devem ser enviadas em sua embalagem 
original, para evitar modificações em suas características originais. Quando tal 
procedimento for inviável, em função do volume mínimo disponível para colheita, 
aceitar-se-á o fracionamento pela pessoa que a efetuar, desde que o mesmo seja 
realizado em condições adequadas, cabendo nesse caso, ao fracionador da 
amostra, toda a responsabilidade pela modificação das características iniciais do 
produto. 
 
1.5. As amostras para exames físico-químico deverão ser acondicionadas em 
recipientes limpos e íntegros (sem perfurações, rachaduras, etc.) na quantidade 
mínima de 500 (quinhentos) gramas. Quando o peso unitário não atingir o mínimo 
aqui estabelecido, deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para 
se obter aquele quantitativo. Neste caso, cuidados especiais são necessários para que  
todas  as unidades pertençam ao mesmo lote, partida, data de fabricação, etc., a 
fim de serem mantidas as características de homogeneidade da amostra. 
 
1.6. Em casos especiais, a amostra poderá ser acompanhada de relatório adicional, 
contendo informações que possam auxiliar o analista na condução do seu trabalho. 
 
1.7. Somente serão aceitas pelo laboratório as amostras que vierem acompanhadas 
de indicação precisa do 
(s) tipo (s) de exame (s) a ser (em) realizados. 
 
1.8. Depois de colhidas, as amostras deverão ser acondicionadas adequadamente, 
para evitar qualquer alteração nas mesmas até sua chegada ao laboratório. Assim, 
as amostras de produtos facilmente alteráveis deverão ser acondicionadas em 
recipientes isotérmicos, e acompanhadas de gelo ou outra substância refrigerante, 
cuidando-se sempre para que não haja contatos deste com a amostra. 
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1.9. Providências especiais deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre 
a colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível, 
recomendando-se que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem em 
estocagem intermediária entre o ponto de colheita e o laboratório. 
 
1.10. Somente serão aceitas para análise, amostras que houverem sido 
acondicionadas em embalagem lacrada pela pessoa que efetuou a colheita, 
sugerindo-se, para tal, a utilização de lacre ou outro tipo de fechamento 
hermético, que não possa ser violado sem que se torne evidente. Tal providência se 
faz necessária para evitar a substituição ou adulteração da amostra entre o ponto 
de colheita e o laboratório, com reflexos no resultado da análise. 
 
1.11. Todas as amostras que chegarem ao laboratório em condições diferentes das 
aqui preconizadas, serão recusadas, cabendo ao laboratório notificar, à pessoa que 
realizou a colheita, as razões da não aceitação. 
 
2. NORMAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS 
 
2.1. LIMPEZA 
 

2.1.1. Todo material de laboratório deve ser impecavelmente limpo, para que 
não haja influência de resíduos das análises anteriores nas posteriores. Esses 
resíduos devem ser solúveis em água, ácidos, bases, solventes orgânicos ou em 
mistura sulfocrômica. 
 
2.1.2. Nunca usar um recipiente ou aparelho qualquer duas vezes, sem lavá-lo 
antes, mesmo que ele venha a conter a mesma substância. 
 
2.1.3. É conveniente sempre usar escova, para a limpeza perfeita do material. 
 
Depois de limpos, devem ser enxaguados com água corrente, 3 a 4 vezes, depois 
com água destilada, também 3 a 4 vezes e secados em estufa. 
 
2.1.4. Depois de limpos e secos devem ser guardados nos respectivos lugares, 
evitando sempre o contato manual quando são vidros de análises. Os materiais 
depois de limpos devem ser tampado com algodão para evitar que poeiras penetrem 
dentro dos frascos prejudicando as análises. 
 
2.1.5. Na limpeza de materiais de vidro difíceis de serem limpos com solventes 
orgânicos, usa-se mistura sulfocrômica que limpa o resíduo por oxidação. A mistura 
sulfocrômica é preparada  com  bicromato de potássio e ácido sulfúrico, da seguinte 
maneira: Dissolve-se 100 g de bicromato de potássio em quantidade mínima de 
água e completa-se o volume até 1000ml com ácido sulfúrico concentrado. Deve-
se conservar a solução em vidro escuro, provido de rolha esmerilhada. Deve-se 
limpar o material com a mistura sulfocrômica e em seguida enxaguar com água 
várias vezes, depois passar água destilada e secar em estufa. Na falta de mistura 
sulfocrômica usa-se HCℓ concentrado. Devido à sua alta reatividade, na 
manipulação e preparo da mistura sulfocrômica devem ser observados: 
 
a) O uso de luvas de borracha. 
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b) Dissolver o bicromato em água e depois adicionar o ácido, cuidadosamente, 
para evitar respingar, sob contínua agitação. 
 
c) Não fazer esta agitação â velocidade elevada; deve ser sempre lenta para evitar 
espargimento. 
 
d) A solução quando nova ou ativa tem cor castanho avermelhado, com o tempo 
e uso torna-se esverdeada, devendo ser substituída. 
 
e) Para jogar a mistura fora, deve-se abrir a torneira da pia antes de derramá-la e 
então despejá-la aos poucos e espaçadamente. 
 
2.1.6. Para limpeza de materiais de vidro de diâmetro pequeno, tais como 
pipetas, pode-se encher uma proveta grande (1000ml) e colocar as pipetas dentro, 
 
com o bico para cima, no fundo da proveta deve-se colocar uma esponja de nylon 
para amortecer a batida com o fundo da proveta. 
 
2.1.7. O laboratório deve estar sempre limpo, evitando-se acúmulo de vidros e 
outros objetos de uso sobre as mesas e pias. 
 
2.1.8. As amostras devem ser guardadas em armários próprios, arrumadas de 
tal modo que se torne fácil a localização de qualquer uma delas em determinado 
momento. 
 
2.1.9. As gavetas devem ser constantemente arrumadas evitando-se acúmulo 
 
de materiais desnecessários e fora de uso que deverão ser encaminhados à oficina ou 
almoxarifado. 
 
2.1.10. As pastas individuais de resultados analíticos devem ficar em lugar 
próprio, de fácil localização para evitar-se que se extraviem, sendo de inteira 
responsabilidade do analista ao qual pertence. 
 
2.2. REGRAS DE SEGURANÇA 
 
2.2.1. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham 
arestas cortantes. Todo material quebrado deverá ser desprezado. 
 
2.2.2. Sempre adicione ácidos à água, nunca água à ácidos. 
 
2.2.3. Não retornar os reagentes aos vidros primitivos, mesmo que não 
tenham sido usados, coloque os sólidos em um recipiente especial para refugos 
químicos. Os líquidos, quando não forem inflamáveis, podem ser despejados na pia, 
com bastante água corrente. 
 
2.2.4. Lubrificar os tubos de vidro, termômetros etc..., antes de inseri-los em 
uma rolha. Proteger as mãos com luvas apropriadas ou enrolar a peça de vidro em 
uma toalha, nesta operação. 
 
2.2.5. Ter muita cautela quando for testar um produto químico por odor; 
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não coloque o produto ou frasco diretamente sob o nariz. 
 
2.2.6. Utilizar a capela sempre que for trabalhar uma reação que liberte fumos 
venenosos ou irritantes. 
 
2.2.7. Nunca deixe sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou 
que reaja violentamente. 
 
2.2.8. Improvisações são o primeiro passo a um acidente. Use material adequado. 
 
2.2.9. Feche com cuidado as torneiras de gás, evitando o seu escape. 
 
2.2.10. deixar sobre a mesa, vidro quente, pois podem pegá-lo 

inadvertidamente. 

2.2.11. trabalhar.com inflamáveis perto dos bicos de gases acesos ou resistências 
elétricas ligadas. 
 
2.2.12. Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com a abertura dirigida 
contra si ou outrem. Dirija-o para dentro da capela. 
 
2.2.13. aquecer reagentes em sistemas fechados. 
 
2.2.14. nca fumar dentro de um laboratório. 
 
2.2.15. igar o exaustor toda vez que houver escape de vapores ou gases no 
laboratório. 
 
2.2.16. Antes de proceder, uma reação da qual não saiba totalmente os 
resultados, faça uma, em escala, na capela. 
 
2.2.17. Ter completa consciência da localização do chuveiro de emergência, 
lavadores de olhos e extintores, sabendo como usá-los corretamente. 
 
2.2.18. pipetar líquidos cáusticos ou venenosos com a boca. Usar aparelhos 
apropriados. 
 
2.2.19. qualquer momento esteja consciente do que estiver fazendo. 
 
2.2.20. Após trabalhar com material tóxico, devemos limpar esmeradamente as 
mãos, o local de trabalho e os materiais. 
 
2.3. ACIDENTES 
 
2.3.1. Qualquer acidente deve ser comunicado ao responsável pelo laboratório. 
 
2.3.2. Corte ou ferimento mesmo leve, deve ser desinfetado e coberto. 
 
2.3.3. Queimaduras com fogo ou material quente deve ser tratado com 
pomada apropriada (Picrato de Butesin) ou Ácido Pícrico. 
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2.3.4. Queimaduras com ácido devem ser lavadas com muita água e em seguida 
com solução de Bicarbonato de Sódio. 
 
2.3.5. Queimaduras! com bases, devem ser lavadas com muita água, e em 
seguida com uma solução de 2% 
 

de ácido bórico ou acético. 
 
2.3.6. Queimaduras com fenol devem ser lavadas com muito álcool. 
 
2.3.7. Intoxicação com ácidos, tomar bastante leite e consultar um médico. 
 
2.3.8. Intoxicação com sais, idem ao item anterior. 
 
2.3.9. Intoxicação com gases ou vapores, respirar ar puro e consultar um médico. 
 
2.3.10. nca devemos perder a calma dentro de um laboratório. 
 
2.4. CUIDADOS GERAIS DE LABORATORIOS 
 
Para evitar acidentes, devemos observar as seguintes instruções: 
 
2.4.1. Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis que 
possam dificultar as análises. 
 
2.4.2. Nunca esquecer líquidos inflamáveis diretamente na chama do Bico de 
Bunsen; use para isso chapas elétricas. 
 
2.4.3. Os recipientes contendo líquidos, quando se inflamam devem ser 
cobertos com vidros de relógio, cápsula de porcelana ou outro objeto qualquer, 
para que seja impedida a entrada de ar, apagando-se deste modo o fogo. 
 
2.4.4. É inútil jogar água em fogo produzido por líquidos inflamáveis que não 
são solúveis em água. Apague o fogo com extintores. 
 
2.4.5. Nunca use extintores de líquidos em circuitos elétricos, use sempre o 
extintor de CO2. 
 
2.4.6. Nunca feche hermeticamente os aparelhos ou recipientes onde há o 
desprendimento de gases. 
 
2.4.7. Quando trabalharmos com papel de filtro de análise quantitativa 
devemos limpar as mãos muito bem, para evitarmos erros de análises. 
 
2.5. CUIDADOS COM A BALANÇA 
 
2.5.1. As balanças analíticas nunca devem ficar em uma posição tal, que 
sofram a influência de vibrações e correntes de ar. 
 
2.5.2. Só podemos destravar a balança para verificar de passagem, quando 
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a porta da mesma estiver fechada, para evitar a ação das variações externas 
(ventos, respiração do operador, etc). 
 
2.5.3. Para destravar uma balança, é necessário operar com o máximo 
cuidado, evitando assim atritos e pancadas nos pratos da balança, que podem 
provocar diferença na sensibilidade. 
 
2.5.4. Todos  os  materiais  colocados  na  balança  para  serem  pesados  devem  
ser  previamente  tarados, evitando sempre o contato manual; para isso existem 
pinças especiais. 
 
2.5.5. Todas as anotações de pesagem devem ser feitas no rascunho para evitar 
erros de cálculos. 
 
2.6. CUIDADOS QUE O ANALISTA DEVE TOMAR PARA OBTENÇÃO DE 
RESULTADOS MAIS PRECISOS 
 
2.6.1. As amostras e sub-amostras devem ser representativas do lote do 
alimento que será controlado porque o resultado analítico depende da quantidade 
de amostragem. 
 
Portanto, a coleta, sub-divisão e homogeneização da amostra deve ser rigorosamente 
cuidadosa. 
 
2.6.2. Os métodos não trabalhados anteriormente pelo laboratório devem ser 
testados antes de adotados na rotina. 
 
2.6.3. A repetibilidade do resultado da análise deve ser comprovada mediante  
trocas de amostras com 
 
laboratórios que já tenham experiência com a análise e freqüentes repetições da 
análise em uma amostra considerada padrão. 
 
2.7. CUIDADOS PESSOAIS 
 
Algumas desta normas são de extrema relevância e devem ser plenamente definidas: 
- UNIFORMES: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, fechado 
na frente e longo (abaixo dos joelhos). 
- CABELOS: permanentemente presos na sua totalidade. Em áreas de controle 
biológico, o uso do gorro é obrigatório (Laboratório de Cultura, Biologia Molecular, 
Produção de Componentes Lábeis Sangüíneos, Laboratório de Microbiologia, 
Isolamento Reverso, Centro Cirúrgico, etc.). 
- SAPATOS: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias 
dentro de áreas hospitalar e laboratorial. 
- JÓIAS E BIJUTERIAS: deve-se usar o mínimo possível. Não se deve usar anéis que 
contenham reentrâncias, tais como incrustações de pequenos brilhantes ou 
pedras, assim como não se deve usar pulseiras e colares que possam tocar 
superfícies de trabalho e/ou pacientes, vidrarias, etc. 
- MAQUIAGEM E PERFUME: a maquiagem é uma grande fonte de partículas na área 
laboratorial e hospitalar, partículas estas que significam perigo ! As  maquiagens  
liberam  milhares  destas  partículas,  na  maior parte aderentes, pois contêm 
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glicerina, mica, titânio, entre outras coisas. Entre as maquiagens, o excesso de 
batom e rímel significam, sem dúvidas, um dos maiores problemas, assim como 
laquê. Os perfumes devem ser evitados em ambientes técnicos por inúmeros 
motivos: são poluentes ambientais, muitos pacientes têm intolerância a odores, 
em função de seu estado de saúde e outros em função dos medicamentos que 
fazem (quimioterapia e radioterapia), e podem impregnar ambientes fechados que 
contenham filtros em ar condicionado, agravando o estado de saúde de muitos 
alérgicos. 
- UNHAS: devem ser curtas e bem cuidadas. Não podem ultrapassar a “ponta dos 
dedos”. Preferencialmente sem conter esmalte, principalmente nas áreas de 
isolamento reverso e laboratórios de Cultura Celular. O esmalte libera partículas 
por micro - fraturas. 
O acesso ao laboratório é limitado ou restrito ao pessoal técnico. Não permita a 
circulação de pacientes ou de quadros administrativos, que não advertidos dos riscos 
biológicos, podem se contaminar. 
Os trabalhos da área técnica devem estar corretamente uniformizados sobre a 
importância do uso dos equipamentos de proteção individual - EPIs, no sentido de 
prevenir a contaminação da pele e da indumentária. 
- ROUPAS PROTETORAS: avental exclusivamente de manga longa, 
permanentemente fechado. Deve ser usado no interior do laboratório, e deve 
permanecer no vestuário técnico, não devendo ser usado em áreas públicas como: 
bares, lanchonetes, banco, etc. 
- ÓCULOS: devem ser usados para todas as áreas as atividades de risco, como 
manipulação de produtos biológicos potencialmente contaminados, produtos 
químicos, além daquelas que portam risco de radiação e/ ou iluminação (uso de 
óculos especiais em presença de lâmpada U.V.). 
- MÁSCARAS: devem ser usadas sempre que manipuladas substâncias químicas 
como alto teor de evaporação (além de serem manipuladas em capelas de 
exaustão), e em áreas de alta contaminação com produtos biológicos. As máscaras 
podem e devem ser usadas também no sentido de não contaminarmos o ambiente 
(isolamento reverso, centro cirúrgico, etc.). 
- LUVAS: obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico, e com 
determinados produtos químicos. 
2.8. CONCLUSÃO 
 
Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório apresenta 
riscos, seja pela ação dos produtos químicos, ou por chama, eletricidade como 
também pela imprudência do próprio analista, que podem resultar em danos 
materiais ou acidentes pessoais. 
 
Os conselhos e técnicas aqui apresentados têm a finalidade de alertar aos 
laboratoristas sobre os perigos que podem encontrar em certas analises e algumas 
maneiras de evitá-los. 
 
Prevenir acidentes! é o dever de cada um; trabalhe com calma, cautela, 
dedicação e bom senso, seguindo sempre os conselhos aqui citados. 
 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela ação 
aprovação:
 

 

Assinatura do representante Data: 
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NORMAS DA CENTRAL DE MATERIAIS 

 

HUTRIN 
Manual de Normas 

Central de Materiais e Esterilização 

EO.1 

Emissão 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 
 
Diariamente das 07h às 19h, inclusive feriados e finais de semana. 
Clientes da área/serviço 
 
Todos os usuários do hospital que necessitam dos serviços da Central de Materiais e 
Esterilização. 
Normas 
 
 Todos os funcionários da CME deverão adotar as medidas de precaução padrão 
(medidas de barreira – higiene básica das mãos) para evitar a contaminação a partir de 
sangue, secreções e excreções; 
 Somente poderão acessar as dependências da CME, os funcionários higienizados e 
devidamente paramentados; 
 A porta que dá acesso as dependências da CME deverá ser mantida fechada, exceto 
nos horários de troca de material sujo; 
 O profissional escalado para plantão na área suja será o responsável pelo controle de 
entrada/saída de pessoal e entrada de materiais; 
 A programação cirúrgica deverá ser entregue na CME até as 12:30h do dia anterior às 
cirurgias, para que os materiais cirúrgicos possam ser preparados com antecedência; 
 A CME deverá encaminhar para o centro cirúrgico os materiais, conforme segue: 
1. Na tarde anterior a cirurgia, para cirurgias do período matutino: Lap’s, kits de 
materiais e caixas de instrumentos cirúrgicos; 
2. Na manhã da cirurgia, para cirurgias no período vespertino: Lap’s, kits  de 
materiais e caixas de instrumentos cirúrgicos; 
 É de responsabilidade da enfermeira do centro cirúrgico informar a enfermeira da 
CME toda e qualquer alteração na programação cirúrgica, tais como: suspensão de cirurgias, 
urgências, emergências, mudança de porte, mudança de procedimento e necessidade de 
outros materiais; 
 Todo e qualquer material proveniente de outra instituição e/ou uso particular deverá 
ser entregue na CME para processamento, com 48 horas de antecedência da data prevista da 
cirurgia: 
1. Cirurgias programadas na segunda-feira – prazo de entrega do material e/ou 
equipamento deverá ser até sexta-feira; 
2. Cirurgias programadas em feriados – prazo de entrega do material e/ou 
equipamento deverá ser na véspera; 



 

1820 
 

 Todo material que estiver destinado a ser processado por óxido de etileno deverá ser 
encaminhado para a CME; 
 Todos os materiais processados com óxido de etileno deverão ter suas notas fiscais e 
materiais, conferidas e assinadas pela enfermeira da CME e encaminhadas para a Diretoria 
Administrativa; 
 A enfermeira da CME ou funcionária designada para tal será responsável pela 
inspeção de entrada/saída de material e/ou equipamento externo ou de uso particular; 
 A entrada/saída de todo e qualquer material e/ou equipamento externo deverá ser 
feita sob protocolo; 
 Todo e qualquer material e/ou equipamento externo ou de uso particular deverá ter 
um impresso com os itens do produto; 
 Toda e qualquer visita à CME deverá ser agendada previamente, através de 
comunicado formal, 
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com a enfermeira da unidade ou secretária; 
 Todo e qualquer material sujo deverá ser encaminhado para CME em caixas fechadas 
e com tampa com cuidado de proteção; 
 Todo e qualquer material sujo que der entrada na CME deverá ser inspecionado e 
protocolado pela Técnico de enfermagem e auxiliar da recepção de área suja; 
 Todo e qualquer material que tenha a sua integridade e/ou funcionalidade alterada 
deverá ser devolvido para a CME mediante protocolo; 
 O transporte de material esterilizado para as unidades deverá ser feito dentro de 
recipientes fechados com tampa; 
 Todo e qualquer material estéril a óxido de etileno, proveniente de empresa ou de 
uso particular, deve ser encaminhado previamente para a CME, para avaliação pela 
enfermeira e disponibilizado para o setor de origem; 
 Toda e qualquer intercorrência que aconteça na CME deverá ser comunicada 
imediatamente a enfermeira da unidade, para que sejam tomadas as providencias 
necessárias. Na ausência da enfermeira, a comunicação deverá ser feita à secretária ou ao 
funcionário designado por ela para este fim; 
 Ao final do expediente, o funcionário designado deverá fazer a revisão da CME 
(referente à parte elétrica e limpeza; 
 É de responsabilidade do funcionário da CME zelar por toda a estrutura física e 
equipamentos da mesma; 
 Todos os danos causados por mau uso deverão ser ressarcidos pelo funcionário da 
CME; 
 É de responsabilidade da CME devolver todo material e/ou equipamento processado 
de forma íntegra; 
 Somente a enfermeira da CME poderá autorizar a entrega e/ou recebimento de 
material/equipamento fora dos horários pré-estabelecidos; 
 Mensalmente deverá ser realizada uma reunião com todos os funcionários da CME, 
sendo obrigatória a participação de todos; 
 O empréstimo de todo e qualquer material/equipamento somente poderá ser feito 
após autorização da diretoria do HEELJ ; 
 Os materiais/equipamentos que não pertençam a instituição somente poderão ser 
processados na CME após autorização da diretoria do HEELJ ; 
 Periodicamente deverão ser realizados cursos de atualização para os funcionários da 
CME, sendo obrigatória a presença de todos; 
 O horário de distribuição de material estéril é das 08h às 12h; 
 É obrigatório o uso de protetor auricular quando o funcionário for usar ar comprimido 
medicinal e equipamentos ruidosos. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:
 A
prov 

ação 

Assinatura do representante Data: 
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HUTRIN 
Manual de Normas 

Central de Materiais e Esterilização 

EO.2 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Revisão 

No: Data: 

Normas 
 
A seleção de embalagens para a CME deve obedecer aos critérios abaixo relacionados: 
A) Ser apropriada para o tipo de material, o método de esterilização utilizado e suportar as
condições físicas do processo; 
B) Prover integridade adequada de selagem e ser à prova de violação; 
C) Ser barreira microbiana; 
D) Permitir remoção de ar adequada; 
E) Permitir a penetração e remoção de agente esterilizante; 
F) Proteger o conteúdo da embalagem de danos físicos; 
G) Resistir a rasgos e perfurações; 
H) Ser livre de furos e micro furos; 
I) Não conter ingrediente tóxico, alvejantes ópticos, corante ou amido; 
J) Ter imprimido o indicador químico específico para cada tipo de esterilização; 
K) Evitar liberação de fibras ou partículas; 
L) Não oferecer dificuldades à abertura do pacote; 
M) Ter uma relação custo/benefício positiva; 
N) Ser facilmente encontrada no mercado; 
O) O sistema de embalagens deve ser usado de acordo com as instruções escritas pelo fabricante
e ter registro no Ministério da Saúde. 
P) Fornecer barreira adequada a líquidos; 
 
 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 

NORMAS DO NECROTÉRIO 

 
 

HUTRIN 
Manual de Normas e Rotinas 

Necrotério 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Revisão 

No: Data: 
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Horário de funcionamento da área/serviço 
 
24 horas em regime de sobre-aviso. 
Clientes da área/serviço 
 
Todos os pacientes que vieram a óbito. 

Normas 
 
 O setor de necrotério deverá ser mantido higienizado e mantido fechado 
constantemente, abrindo apenas quando necessário; 
 A chave do setor de necrotério deverá ficar sempre com o serviço de vigilância e a 
mesma deverá ser entregue sob protocolo quando houver necessidade; 
 Todas as peças humanas, resultados de amputação, restos placentários e deverão ser
armazenadas no setor de necrotério, refrigerados, para posteriormente serem enviadas ao
Instituto Médico Legal (IML). 
 As peças armazenadas no setor de necrotério deverão ser enviadas ao Instituto 
Médico Legal (IML) semanalmente; 
 O serviço de higienização deverá realizar a limpeza do setor sempre que o corpo for 
retirado; 
 O setor de necrotério permanecerá aberto para os familiares e amigos do paciente 
falecido até que os mesmos encaminhem o corpo para o sepultamento. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
ROTINAS DA CENTRAL DE MATERIAIS 

 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.1 

Emissão 

 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUJO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem do CC, Setores de Materiais ou ambulatório. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que o material sujo seja transportado de forma correta, evitando o perigo de 
contaminação. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, luvas, máscaras, carro de transporte de material sujo fechado e com tampa, 
livro de protocolo e caneta. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos; 
 Colocar os EPI’s (máscara e luvas); 
 Dispor o material sujo dentro do carro de transporte; 
 Protocolar em livro próprio os materiais que estão sendo encaminhados para a CME; 
 Conferir junto com o responsável pelo recebimento de material sujo, os materiais que 
estão sendo entregues; 
 Retornar para o setor de origem com o livro de protocolo. 

Cuidados 
 
 Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s; 
 Nunca transportar material sujo sem o uso dos EPI’s; 
 Nunca transportar material sujo em carro que não seja específico para esta função. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se o carro de transportar o material sujo apresentar problemas, comunicar a chefia da 
CME para que providencie o conserto e/ou a substituição do mesmo; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
 

HUTRIN 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.2 

Emissão 

 
RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO PELA ÁREA SUJA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem da CME. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que o material sujo seja recebido de forma correta, evitando o perigo de 
contaminação. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão e EPI’s 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar os EPI’s (óculos, avental, máscara com filtro químico, luvas de látex cano 
longo); 
 Conferir o material sujo que está recebendo, atentando para o quantitativo, 
condições gerais e funcionalidade; 
 Assinar o protocolo após conferência do material sujo; 
 Distribuir o material/artigo para lavagem mecânica ou manual; 
 Verificar se existe a necessidade de lubrificação e/ou desoxidação do material/artigo, 
após o termino da lavagem; 
 Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais; 
 Reiniciar o processo de lavagem do material/artigo, caso verifique que a limpeza não 
atingiu os padrões exigidos pelas normas; 
 Encaminhar o material/artigo limpo para a área de preparo. 
Cuidados 
 
 Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s; 
 Nunca manusear material/artigo sujo sem estar usando os EPI’s corretos; 
 Muita atenção ao conferir o material que está sendo recebido; 
 Muita atenção na verificação do material/artigo após a lavagem, verificando se a 
mesma atingiu os padrões exigidos. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a 
solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma não conformidade no material/artigo, no ato da conferência, 
anotar no protocolo de recebimento e registrar no livro de ocorrência da CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.3 

Emissão 

 
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO AUTOCLAVÁVEL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que o material processado na autoclave seja feita dentro dos padrões exigidos pelas 
normas sanitárias. 
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Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (luvas de Kevlar, máscara e pro pé), papel manta (próprio para envolver o 
material/artigo que vai para a autoclave), etiqueta e caneta. 
Atividades 
 
 Receber os Materiais limpos; 
 Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais 
recebidos; 
 Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido; 
 Dispor o material/artigo em invólucro apropriado antes de colocá-los na autoclave; 
 Identificar o material/artigo conforme a rotina (data, lote, validade, processo que foi 
submetido e assinatura do responsável; 
 Monitorar cada lote ou carga no processo de esterilização; 
 Utilizar luvas de Kevlar quando for retirar da autoclave os Materiais processados; 
 Encaminhar, com técnica adequada, o material/artigo estéril para a sala de 
acondicionamento, utilizando máscara e propé. 
Cuidados 
 
 Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos; 
 Nunca se esquecer de envolver o material/artigo que será processado na autoclave no 
papel manta; 
 Nunca se esquecer de usar as luvas de Kevlar quando for retirar os Materiais 
esterilizados; 
 Nunca se esquecer de identificar o material/artigo conforme a rotina utilizada; 
 Nunca se esquecer de utilizar os EPI’s corretos quando for encaminhar os Materiais 
estéreis para a sala de acondicionamento. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para 
a área de material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente; 
 Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a 
solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no 
livro de ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 
dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
 
 
 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.4 

Emissão 

 
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO EM SOLUÇÃO 

Revisão 

No: Data: 



 

1827 
 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que o material processado em solução seja feita dentro dos padrões exigidos pelas 
normas sanitárias. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, máscara com filtro químico, óculos, avental, protetor 
auricular), compressa estéril, ar comprimido, livro de protocolo e caneta. 
Atividades 
 
 Receber os materiais limpos; 
 Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais 
recebidos; 
 Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido; 
 Imergir o material/artigo em solução própria para esterilização, respeitando o tempo 
necessário de exposição dos mesmos; 
 Utilizar pinça mestra quando imergir os Materiais dentro da solução; 
 Retirar o material/artigo de forma asséptica; 
 Secar o material com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor 
auricular); 
 Acondicionar o material/artigo em invólucro apropriado; 
 Devolver o material/artigo processado ao setor de origem, mediante protocolo. 
Cuidados 
 
 Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos; 
 Nunca se esquecer de usar a pinça mestra quando for imergir os Materiais dentro da 
solução; 
 Respeitar o tempo necessário para a exposição dos materiais/artigo dentro da 
solução; 
 Nunca se esquecer de utilizar o papel invólucro correto quando o material/artigo 
estiver seco. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para 
a área de material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente; 
 Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a 
solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no 
livro de ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 
dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.5 

Emissão 

 
 

RECEPÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NA SALA DE 
ACONDICIONAMENTO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar  que  o  material/artigo  processado/esterilizado  está  acondicionado  dentro  das  
normas  e exigências sanitárias. 
Recursos Necessários 
 
EPI’s (propé, máscara e gorro), livro de protocolo, livro de ocorrência. 

Atividades 
 
 Colocar EPI’s para receber os Materiais esterilizados; 
 Dispor os Materiais conforme as normas e exigências sanitárias; 
 Manipular os Materiais esterilizados, o mínimo possível; 
 Controlar e registrar a temperatura da sala de acondicionamento de materiais 
esterilizados; 
Cuidados 
 
 Nunca colocar os Materiais uns sobre os outros; 
 Atenção com os Materiais perfurocortantes; 
 Não perfurar o invólucro dos materiais (grau – cirúrgico); 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Invólucros não íntegros, devolver para a área de processamento; 
 Atenção à temperatura ambiente. Se necessário comunicar a enfermeira chefe da 
CME para que a mesma tome providências; 
 Se no manuseio de material perfurocortante, o profissional se machucar, 
comunicar a chefia da CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 
dos serviços. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.6 

Emissão 

 
RECEBIMENTO DE MATERIAL/ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que as condições do material hospitalar sejam adequadas no recebimento. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, ficha de conferência de material. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos; 
 Colocar EPI’s (luvas de procedimento e avental); 
 Receber os Materiais médico-hospitalares; 
 Conferir os Materiais quanto à integridade, quantidade e funcionalidade dos mesmos; 
 Registrar em protocolo de recebimento dos Materiais, após conferência; 
 Registrar em impresso própria a ausência de algum material/artigo; 
 Solicitar a assinatura do responsável pela entrega dos Materiais. 

Cuidados 
 
 Não receber os Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 
 Ter atenção no momento da conferência dos Materiais recebidos; 
 Não se esquecer de registrar a ausência de algum material/artigo. 

Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a 
solicitação do mesmo; 
 Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no 
livro de ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 
dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.7 

Emissão 

 
LIMPEZA DE MOTORES E SERRAS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os motores e serras serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, detergente enzimático, EPI’s 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Desconectar cada acessório: 
1. Motor, 
2. Peça de mão, 
3. Protetor de boca, 
4. Broca, 
5. Serra e 
6. Lâmina; 
 Imergir os acessórios em um recipiente com detergente enzimático, exceto a peça do 
motor; 
 Verificar a qualidade da limpeza. 
Cuidados 
 
 Não iniciar a limpeza dos acessórios sem estar utilizando os EPI’s; 
 Não se esquecer de desconectar os acessórios; 
 Nunca imergir o motor no detergente enzimático; 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta de algum EPI não prosseguir com o procedimento até à reposição; 
 Se perceber alguma avaria nos acessórios, comunicar a enfermeira chefe da CME; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.8 

Emissão 

 
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os equipamentos pneumáticos serão limpos conforme padrões sanitários 
exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, compressa limpa, lubrificante mineral, tecido claro e escovas. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Conectar o chicote na peça de mão do aparelho; 
 Enxaguar com água corrente, removendo o excesso de sujidade, deixando sempre a 
ponta do aparelho virada para baixo; 
 Lavar todos os acessórios, tais como, lâminas, brocas e chicotes manualmente, 
utilizando escovas próprias para essa finalidade; 
 Enxaguar abundantemente os acessórios em água corrente, evitando a entrada de 
água no chicote; 
 Secar os acessórios com compressa limpa; 
 Verificar se os acessórios estão totalmente limpos; 
 Organizar os acessórios e encaminhá-los para a sala de preparo; 
 Submeter os acessórios a um método de limpeza que seja eficaz e conserve os 
mesmos; 
 Separar os instrumentos cirúrgicos, sempre que possível; 
 Abrir as pinças e desconectar os componentes desmontáveis; 
 Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas 
de forma que todos fiquem expostos à ação da lavadora; 
 Enxaguar abundantemente o material; 
 Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente 
desinfetada com álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da 
limpeza realizada; 
 Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis 
ao vapor. 
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Cuidados 
 
 Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos pneumáticos sem estar usando os EPI’s 
corretamente; 
 Atenção quando for enxaguar o aparelho, deixando sempre a ponta do mesmo para 
baixo; 
 Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos 
materiais/equipamentos; 
 Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos 
expostos a ação da lavadora; 
 A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 
limpar, enxaguar e fechar novamente; 
 A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar 
pistola de água sob pressão e ar comprimido; 
 Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 
metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou 
quebra; 
 Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza 
prévia, antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 
 Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 
desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 
facilitar a inspeção da limpeza; 
 Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a 
enfermeira da CME; 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, 
comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a 
limpeza e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a 
mesma solicite o conserto; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela 
aprovação:
 

provação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

Revisão  

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
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Resultados esperados 
 
Assegurar que os equipamentos elétricos serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante 
mineral, álcool a 70% e tecido claro. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Iniciar o processo de limpeza utilizando um tecido macio limpo, embebido com 
detergente enzimático para retirar a sujidade; 
 Usar um tecido limpo úmido até que retire todo o detergente do aparelho; 
 Conferir a limpeza realizada, verificando a existência de resíduo de sujidade e a 
presença de danos no aparelho; 
 Encaminhar equipamento para a área de preparo; 
 Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas 
de forma que todos fiquem expostos à ação da lavadora; 
 Enxaguar abundantemente o material/artigo; 
 Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente 
desinfetada com álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da 
limpeza realizada; 
 Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis 
ao vapor. 
 Inspecionar a qualidade da limpeza; 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos elétricos sem estar usando os EPI’s 
corretamente; 
 Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos 
materiais/equipamentos; 
 Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a 
todos expostos a ação da lavadora; 
 A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 
limpar, enxaguar e fechar novamente; 
 A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar 
pistola de água sob pressão e ar comprimido; 
 Somente colocar na lavadora ultra-sônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 
metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou 
quebra; 
 Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza 
prévia, antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 
 
 Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 
desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 
facilitar a inspeção da limpeza; 
 Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo 
fabricante do aparelho) e permeáveis ao vapor. 
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Ações em caso de não conformidade 
 
 Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a 
enfermeira da CME; 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, 
comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a 
limpeza e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a 
mesma solicite o conserto; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
 
LIMPEZA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que os Materiais serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante 
mineral, álcool a 70% e tecido claro. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Lavar peça por peça, fazendo fricção, utilizando escova apropriada no corpo, nas 
articulações e na cremalheira da pinça, seguindo a direção das ranhuras; 
 Lavar manualmente os instrumentos cirúrgicos delicados; 
 Submeter os Materiais a um método de limpeza que seja eficaz e conserve o material; 
 Separar os materiais cirúrgicos, sempre que possível; 
 Abrir as pinças e desconectar componentes desmontáveis; 
 Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas 
de forma que todos fiquem expostos à ação da lavadora; 
 Enxaguar abundantemente o material; 
 Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente 
desinfetada com álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da 
limpeza realizada; 
 Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis 
ao vapor; 
 Inspecionar a qualidade da limpeza; 
 Validar o processo de limpeza dos equipamentos. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 
 Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos 
materiais/equipamentos; 
 Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a 
todos expostos a 
 
ação da lavadora; 
 A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 
limpar, enxaguar e fechar novamente; 
 A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar 
pistola de água sob pressão e ar comprimido; 
 Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 
metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou 
quebra; 
 Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza 
prévia, antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 
 Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 
desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 
facilitar a inspeção da limpeza; 
 Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo 
fabricante do aparelho) e permeáveis ao vapor. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos/Materiais, 
comunicar a enfermeira da CME; 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos 
instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e 
suspender o procedimento; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a 
limpeza e/ou desinfecção dos instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME para 
que a mesma solicite manutenção; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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Responsável pela elaboração: 
Responsável pela aprovação: Aprovação 

  Assinatura do representante  Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que os materiais de assistência respiratória serão limpos conforme padrões 
sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s (luvas, avental impermeável, abafador de ruídos e óculos), 
compressa estéril, ar comprimido, solução enzimática e recipiente para a solução. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Desconectar as válvulas, diafragmas, pequenos copos de reservatório; 
 Imergir totalmente o artigo em um recipiente contendo solução enzimática a fim de 
evitar perdas; 
 Imergir totalmente os artigos (traqueias, ambús, máscaras) em um recipiente 
contendo solução enzimática; 
 Lavar os artigos; 
 Enxaguar bem os artigos; 
 Secar os artigos com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor 
auricular), antes de proceder à desinfecção ou esterilização dos mesmos; 
 Inspecionar a qualidade da limpeza realizada; 
 Encaminhar para o processo de esterilização ou desinfecção, conforme o tipo de 
artigo. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 
 Atenção ao desconectar os artigos para que não haja perdas; 
 Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a 
exposição dos mesmos; 
 Atenção na inspeção da qualidade da limpeza. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos 
instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e 
suspender o procedimento; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum artigo, comunicar a enfermeira 
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da CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA DOS ARTIGOS TUBULARES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os artigos tubulares serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, seringa, recipiente para solução enzimática, ar comprimido, hipoclorito de 
sódio a 1%, solução enzimática ou lavadora ultrassônica. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Lavar os artigos tubulares o mais rápido possível para assegurar uma limpeza eficiente; 
 Aspirar água abundantemente para evitar o ressecamento da matéria orgânica na luz do tubo; 
 Submergir as tubulações, garantido que o ar possa sair do lúmen; 
 Observar a entrada de água por todo o lúmen ou forçar a entrada do líquido com o auxílio de uma 
seringa; 
 Imergir os artigos em recipiente contendo solução enzimática ou na lavadora ultrassônica; 
 Secar com ar comprimido (usar o protetor auricular); 
 Encaminhar os artigos para o processo de esterilização por óxido de etileno ou autoclave à vapor; 
 Realizar a desinfecção química com hipoclorito de sódio a 1%, obedecendo à técnica estabelecida. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 
 Nunca esquecer da aspirar com água abundante para evitar o ressecamento da matéria orgânica na 
luz do tubo; 
 Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a exposição dos 
mesmos; 
 Atenção na inspeção da qualidade da limpeza. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, comunicar 
a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender procedimento; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material, comunicar a enfermeira da CME; 
 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
 
UTILIZAÇÃO DO PROTETOR AURICULAR 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o protetor auricular será higienizado e usado corretamente. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, compressa limpa, álcool a 70%, saco plástico. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Higienizar o protetor auricular com uma compressa limpa, embebida em álcool a 70% no início da 
jornada de trabalho; 
 Manter o protetor auricular em local visível, próximo à saída do ar comprimido; 
 Guardar o protetor auricular dentro de um saco plástico, após a jornada de trabalho. 
Cuidados 
 
 Higienizar as mãos antes usar o protetor auricular; 
 Higienizar o protetor auricular no início da jornada de trabalho; 
 Usar sempre o protetor auricular quando utilizar ar comprimido medicinal ou equipamentos 
ruidosos; 
 Manter o protetor auricular próximo da saída de ar comprimido. 
 Guardar em um saco plástico o protetor auricular, após a jornada de trabalho. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Nos casos de perdas ou danos ao protetor auricular, comunicar imediatamente a enfermeira da 
CME; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
SECAGEM DE ARTIGOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os materiais médico-hospitalares sejam secos com a técnica correta, permitindo o aumento de
vida útil dos artigos ⁄ materiais, sobretudo, àqueles que possuem articulações, ranhuras e cremalheiras.

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, compressa limpa, protetor auricular, pistola de ar comprimido. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Enxugar as mãos com uma compressa limpa; 
 Colocar o protetor auricular; 
 Inspecionar os materiais ⁄ artigos quanto à limpeza realizada, integridade e funcionalidade dos 
mesmos; 
 Realizar a secagem dos materiais ⁄ artigos com a pistola de ar comprimido; 
 Encaminhar os materiais ⁄ artigos para a área de preparo. 
Cuidados 
 
 Sempre higienizar as mãos antes de iniciar a secagem dos materiais ⁄ artigos médico- hospitalares; 
 Ter bastante atenção quando for inspecionar a limpeza, integridade e funcionalidade dos materiais 
⁄ artigos médico-hospitalares; 
 Usar o protetor auricular quando for utilizar o ar comprimido medicinal e equipamentos ruidosos. 

Ações em caso de não conformidade 
 
 Se o protetor auricular apresentar avaria, comunicar imediatamente a enfermeira da CME para que 
a mesma providencie a substituição do mesmo; 
 Se a pistola de ar comprimido apresentar defeitos, informar imediatamente a enfermeira da CME 
para que a mesma providencie o conserto desta; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou 
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão  

 
LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS ∕ ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 

Revisão  

No: Data:  

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que os materiais / artigos médico-hospitalares sejam lubrificados da forma correta, permitindo 
o aumento de vida útil destes. 
Recursos Necessários 
 
Água,  sabão,  papel  toalha,  EPI’s,  lubrificante,  recipiente  limpo,  compressa  limpa  e  papel  invólucro 
apropriado. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão e, secá-las com papel toalha; 
 Colocar os EPI’s; 
 Diluir o lubrificante conforme indicação do fabricante e colocá-lo dentro do recipiente limpo; 
 Imergir os materiais / artigos abertos dentro da solução deixando-os permanecer durante o tempo 
indicado pelo fabricante; 
 Retirar os materiais / artigos e colocá-los sobre uma compressa limpa; 
 Esperar que os materiais / artigos sequem; 
 Acondicionar os materiais / artigos em papel apropriado. 
Cuidados 
 
 Atenção ao diluir o lubrificante para que seja feito, conforme indicações do fabricante; 
 Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos conforme o 
tempo especificado pelo fabricante; 
 Somente envolver os Materiais em papel apropriado, após a secagem total dos mesmos. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a lubrificação do Material, comunicar a enfermeira 
da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 
 Se faltar algum produto necessário para a execução da tarefa de lubrificar os Materiais, comunicar a 
enfermeira da CME, para que a mesma providencie; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a enfermeira da 
CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou 
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o ar comprimido medicinal será utilizado dentro dos padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, compressa limpa, EPI’s, malhar tubular estéril e pistola. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa; 
 Colocar os EPI’s (luvas de procedimento e protetor auricular); 
 Colocar a malha tubular estéril na pistola de ar comprimido; 
 Pressionar a pistola e iniciar o processo de secagem dos Materiais; 
 Retirar a malha tubular da pistola após o término da secagem. 
Cuidados 
 
Somente iniciar o processo de secagem após higienizar as mãos, colocar os EPI’S e colocar
a malha tubular na pistola de ar comprimido. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a secagem do Materiais, comunicar a 
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 
 Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a 
enfermeira da CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a 
enfermeira da CME; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
DESINFECÇÃO DE MATERIAIS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os Materiais serão desinfetados, conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, protetor auricular, gorro, máscara, avental impermeável
e óculos de proteção), recipiente de plástico rígido ou vidro com tampa, compressa limpa,
cuba metálica, solução desinfetante, água estéril, papel manta, pistola de ar comprimido e
álcool a 70%. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar os EPI’s necessários (luvas de borracha, gorro, máscara, óculos de proteção e 
avental impermeável) antes de iniciar o processo de desinfecção dos Materiais; 
 Colocar na tampa do recipiente (vidro ou plástico rígido) a identificação do processo 
realizado (nome da solução desinfetante, data da manipulação, validade e responsável); 
 Lavar os Materiais e secá-los antes de submergi-los na solução desinfetante; 
 Colocar a solução desinfetante em quantidade suficiente no recipiente apropriado e 
identificado; 
 Imergir os Materiais dentro da solução desinfetante, de forma que fiquem envolvidos 
completamente; 
 Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas; 
 Deixar os Materiais imersos em solução desinfetante, conforme as instruções do 
fabricante (utilizar um timer); 
 Enxaguar abundantemente com água estéril os Materiais que foram submetidos à 
solução desinfetante química; 
 Colocar os Materiais desinfetados sobre compressas limpas, cuidando para que não 
haja recontaminação dos mesmos; 
 Colocar protetor auricular e iniciar o processo de secagem com a pistola de ar 
comprimido medicinal; 
 Proceder à secagem rigorosa dos Materiais antes de guardar, evitando surgimento 
e/ou crescimento de fungos; 
 Fazer a revisão de todo o material/artigo desinfetado e seco; 
 Acondicionar os Materiais em recipientes e/ou invólucros apropriados; 
 Lavar o recipiente da solução e desinfetá-lo com álcool a 70%; 
 Guardar o recipiente em local apropriado. 
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Cuidados 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa; 
 Colocar os EPI’s antes da realização de processo (desinfecção e secagem); 
 Colocar os Materiais dentro de cuba metálica, sobre compressa limpa, se for 
necessário, evitando o 
 
desgaste dos mesmos; 
 Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas; 
 Adotar métodos de validação e monitoração dos processos de desinfecção; 
 Controlar a qualidade dos processos de desinfecção; 
 Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem 
expostos conforme o tempo especificado pelo fabricante; 
 Somente envolver os Materiais em papel e/ou recipiente apropriado, após a secagem 
total dos mesmos; 
 Desinfetar o recipiente da solução após lavagem, com álcool a 70%; 
 Realizar a limpeza do recipiente onde fica a solução desinfetante, desprezando a 
solução após o termino do processo se verificar que a mesma contém sujidade, alteração na 
saturação ou de acordo com a recomendação do fabricante. 

Ações em caso de não conformidade 
 
 Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a desinfecção dos Materiais, 
comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 
 Se faltar algum produto para a execução correta das tarefas, comunicar a enfermeira 
da CME para que a mesma providencie a substituição; 
 Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a 
enfermeira da CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma; 
 Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a 
enfermeira da CME; 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DA MÁSCARA FACIAL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
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Resultados esperados 
 
Assegurar que a máscara facial será usada corretamente e que a sua limpeza será feita 
conforme padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, compressa limpa. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão, antes de utilizar a máscara; 
 Adaptar a máscara à face de forma que não haja vazamento; 
 Limpar a máscara com uma compressa limpa e úmida após o uso da mesma, no final 
de cada procedimento; 
 Guardar a máscara após uso e limpeza em armário fechado, próximo a área de 
manipulação. 
Cuidados 
 
 Usar a máscara sempre que manusear soluções voláteis; 
 Usar a máscara sempre que manipular glutaraldeído a 2%; 
 Realizar a troca do filtro da máscara conforme orientações do fabricante; 
 Manter a máscara em armário fechado, próximo à área de manipulação. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Solicitar a enfermeira da CME que providencie nova máscara e⁄ou a troca do filtro da 
mesma se perceber que a mesma está apresentando vazamentos, mesmo quando bem 
ajustada à face; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ANALISADOR DE O2 (ASSISTÊNCIA 
RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
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Resultados esperados 
 
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, luvas de procedimento, álcool a 70%. 

Atividades 
 
 Higienizar a mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas para iniciar o processo de limpeza do analisador de O2; 
 Limpar o analisador de O2; 
 Desinfetar o analisador de O2 com álcool a 70%; 
 Realizar a operação por três vezes seguidas; 
 Deixar secar naturalmente e guardar. 
Cuidados 
 
 Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e 
desinfecção do analisador de O2; 
 Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do analisador de 
O2. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DE
 LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos. 
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Recursos Necessários 
 
Água, sabão, luvas de procedimento, compressa limpa, solução detergente enzimática, álcool a 
70%. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza do cabo de laringoscópio; 
 Limpar o cabo com uma compressa limpa embebida em solução detergente 
enzimática; 
 Remover a solução detergente enzimática com uma compressa limpa úmida; 
 Deixar o cabo secar e proceder a desinfecção com álcool a 70%; 
Cuidados 
 
 Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e 
desinfecção do cabo de laringoscópio; 
 Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do cabo de 
laringoscópio. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA DA LÂMINA DO LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água,  sabão,  luvas  de  procedimento,  máscara,  compressa  limpa,  solução  detergente  
enzimática, glutaraldeído a 2% e/ou álcool a 70%. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da lâmina do 
laringoscópio; 
 Desconectar a lâmpada e limpá-la; 
 Lavar a lâmina em água corrente e detergente enzimático; 
 Imergir a lâmina em solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos; 
 Deixar secar e guarda em local apropriado. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 Não se esquecer de desconectar a lâmpada do laringoscópio antes de iniciar a limpeza 
e desinfecção da lâmina do mesmo; 
 Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza 
e desinfecção da lâmina do laringoscópio. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta de solução de glutaraldeído a 2% realizar a desinfecção da lâmina com uma 
compressa limpa embebida em álcool a 70%, repetindo a operação por 3 vezes seguidas; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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Emissão 

 
LIMPEZA DA MÁSCARA (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 

Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água,  sabão,  luvas  de  procedimento,  máscara,  compressa  limpa,  hipoclorito  de  sódio  a 
0,02%  ou hipoclorito de sódio a 1%. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da máscara de 
assistência respiratória; 
 Lavar a máscara em água corrente; 
 Envolver a máscara em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora; 
 Deixar secar e guarda em local apropriado. 
Cuidados 
 
 Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza 
e desinfecção da máscara de assistência respiratória; 
 Na desinfecção da máscara com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar a mesma na 
solução por uma hora e sem enxágüe. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção da 
máscara, colocar a mesma numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de trinta 
minutos e enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBÚS, NEBULIZADORES, CÂNULAS DE 
GUEDEL E INLADORES 

Revisão  

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os materiais sejam limpos e desinfetados conforme os padrões sanitários 
exigidos. 
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Recursos Necessários 
 
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a 
0,02% ou hipoclorito de sódio a 1%. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza dos materiais; 
 Lavar os materiais em água corrente; 
 Envolver os materiais em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora; 
 Deixar secar e guarda em local apropriado. 
Cuidados 
 
 Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza 
e desinfecção dos materiais; 
 Na desinfecção dos materiais com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar os mesmos em 
solução por uma hora e sem enxágüe. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção dos 
materiais, colocar os mesmos numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de 
trinta minutos e enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que os Materiais sejam empacotados conforme os padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, embalagem, caixas/pacotes (25x20x20), embalagem dupla, etiquetas, fita 
adesiva, papel grau cirúrgico. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Verificar se as condições de higienização, integridade e funcionalidade dos Materiais 
antes de empacotá-los; 
 Selecionar a embalagem adequada ao material/artigo e conforme o tipo processo de 
esterilização que o mesmo será submetido; 
 Observar o peso máximo que as caixas/pacotes devem ter (até 5 kg) e tamanho 
(25x20x20 cm); 
 Observar se a embalagem dupla (quando for o caso de usá-la) não está apresentando 
dobras internas e se a mesma se ajusta perfeitamente à parte externa; 
 Identificar, através de etiqueta, a embalagem com as seguintes informações: 
descrição do conteúdo interno, método de esterilização, controle do lote, data da 
esterilização, data da validade e responsável técnico; 
 Colocar a etiqueta de identificação no papel de grau cirúrgico na parte inferior da 
embalagem, na área externa da selagem; 
 Inspecionar a integridade da selagem da embalagem; 
 Remover o ar interno da embalagem de papel grau cirúrgico, antes de colocá-la na 
câmara de esterilização. 
Cuidados 
 
 Atenção para que o peso máximo da caixa/pacote não exceda a 5 Kg e tamanho de 
25x20x20; 
 Atenção as dobraduras da embalagem para que não apresentem dobras internas, 
ficando perfeitamente ajustada à parte externa da mesma; 
 Atenção na identificação da embalagem, colocando todas as informações necessárias; 
 Jamais escrever sobre a embalagem e sim sobre fita ou em etiqueta, utilizando 
canetas apropriadas para essa tarefa; 
 Observar a existência de ar no interior da embalagem, pois no processo de 
esterilização a expansão do ar interno pode provocar a abertura do pacote; 
 Observar a integridade selagem antes de colocá-la na câmara de esterilização; 
 Adaptar técnicas de empacotamento de Materiais. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
ESTERILIZAÇÃO DE PRÓTESES 

Revisão 

No: Data: 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.25 

Emissão 

 
USO DE FITA ADESIVA INDICADORA 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Garantir que o material/artigo foi submetido corretamente ao processo de esterilização. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, fita adesiva indicadora. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar no pacote/embalagem do material/artigo que será esterilizadora a fita 
adesiva indicadora, respeitando o tamanho de 5 cm; 
 Observar, após o processo de esterilização, se a fita indicadora apresentou alguma 
alteração na sua coloração. 
Cuidados 
 
 Atentar para o tamanho da fita adesiva indicadora, que deverá ser no mínimo de 5 
cm (3 listras); 
 Atentar para a coloração da fita indicadora, verificando se a mesma alterou a cor, 
após o processo de esterilização. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se a fita adesiva indicadora apresentar alguma alteração na sua coloração, realizar 
novamente todo o processo de esterilização do pacote/embalagem contendo o 
artigo/material; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 



 

1853 
 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que as próteses sejam esterilizadas conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, teste bacteriológico. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Realizar teste bacteriológico e aguardar o resultado; 
 Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 
 Esterilizar a prótese; 
 Repetir o teste bacteriológico da autoclave; 
 Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 
 Liberar a autoclave para outras esterilizações. 
Cuidados 
 
 Não realizar esterilização da prótese antes de fazer o teste bacteriológico da 
autoclave; 
 Atentar para esterilizar somente a prótese, sem qualquer outro artigo e/ou material; 
 Repetir teste bacteriológico após a esterilização da prótese para então, liberar a 
autoclave para novas esterilizações. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se o resultado do teste bacteriológico não estiver dentro dos padrões exigidos, 
informar a enfermeira da CME para que ela tome as providências para calibração da 
autoclave; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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Emissão 

 
MONTAGEM DA CARGA DA AUTOCLAVE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
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Resultados esperados 
 
Assegurar que a carga de materiais / artigos a serem esterilizados na autoclave está dentro 
dos padrões sanitários exigidos, assim como as orientações do fabricante da mesma. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, autoclave. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Selecionar os materiais / artigos médico-hospitalares a serem esterilizados; 
 Colocar os instrumentais metálicos (pinças e tesouras) abertos e destravados dentro 
das caixas metálicas (que devem ter superfícies perfuradas para facilitar a penetração do vapor 
e saída do condensado); 
 Verificar se a válvula está fechada; 
 Verificar a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg; 
 Verificar se a pressão de ar comprimido está entre 3 e 4 Kg; 
 Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada; 
 Colocar os materiais / artigos médico-hospitalares dentro da autoclave; 
 Ligar a chave geral; 
 Selecionar o ciclo de esterilização conforme o material / artigo: 
1. Apertar tecla 1 para ciclos a 134°C (materiais / artigos de densidade, 
instrumental e utensílios de inox e⁄ou resistentes à temperatura); 
2. Apertar tecla 2 para ciclos a 121°C (materiais / artigos termolábeis e 
borrachas); 
3. Apertar tecla 3 para esterilização de líquidos em frascos abertos a 121°C; 
 Fechar a porta da autoclave, segurando levemente a porta; 
 Apertar o botão verde para iniciar o ciclo de esterilização; 
 Acionar o botão partida⁄parada para iniciar o processo de esterilização. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 Ao selecionar os Materiais para esterilização na autoclave, evitar a utilização de 
cargas mistas (embalagens com utensílios e instrumentais com pacotes de material têxtil); 
 Utilizar somente 80% da capacidade da autoclave para facilitar a circulação do vapor; 
 Atentar para a esterilização de instrumentais metálicos (pinças e tesouras) 
mantendo-os abertos e destravados dentro de caixas metálicas com tampas de superfície 
perfurada (ideal 50% da superfície com furos e de pequenas dimensões); 
 Verificar se a válvula está fechada e a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg, 
antes de ligar a 
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autoclave; 
 Verificar se a pressão de ar comprimido se encontra entre 3 e 4 Kg; 
 Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada; 
 Dispor os lap’s verticalmente dentro da autoclave para facilitar a penetração do 
vapor; 
 Dispor as bacias e tampos metálicos na posição vertical com a abertura voltada para 
baixo, evitando a retenção de condensação; 
 Não colocar os Materiais uns sobre os outros, pois dificulta a penetração do vapor e 
retirada da umidade no final do ciclo de esterilização; 
 Atentar para que os artigos/materiais fiquem encostados às laterais e fundo da 
câmara da autoclave; 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se a autoclave apresentar problemas em qualquer um dos processos antes de 
iniciar a esterilização dos Materiais, informar a enfermeira da CME tome as providencias 
cabíveis; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante
 Data
: 
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Emissão 

 
DESMONTAGEM DA CARGA ESTERILIZADA DA AUTOCLAVE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Garantir  a segurança  do  funcionário  que irá retirar  os  Materiais  esterilizados  na  
autoclave, evitando acidentes de trabalho e danos ao aparelho. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (luva Kevlar de cano longo), carro de transporte de material esterilizado. 



 

1856 
 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Colocar as luvas antes de iniciar a retirada do material esterilizado de dentro da 
câmara da autoclave; 
 Acionar o botão do painel para abrir a porta; 
 Retirar a carga da autoclave após a completa normalização da pressão interna da 
câmara; 
 Colocar a carga esterilizada dentro do carro de transporte; 
 Encaminhar o material/artigo esterilizado para a área de estocagem. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 Somente iniciar o processo de retirada dos Materiais esterilizados utilizando o EPI 
(luva de Klevar de cano longo); 
 Observar o alarme acústico contínuo que a autoclave emite ao término do ciclo de 
esterilização; 
 Observar a lâmpada acesa no painel externo do aparelho que é indicadora do final 
ciclo de esterilização; 
 Aguardar a completa normalização da pressão interna da câmara da autoclave, 
quando ocorrerá a abertura da porta. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Todo e qualquer problema detectado antes e durante o processo de esterilização 
relativo à autoclave, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o conserto 
do aparelho; 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.29 

Emissão 

 
 
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os Materiais esterilizados sejam armazenados e distribuídos, conforme os 
padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, luvas de procedimento. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Verificar se os Materiais esterilizados apresentam alguma alteração (rasgados, 
furados, comprimidos, torcidos ou úmidos); 
 Estocar os Materiais estéreis; 
 Verificar prazo de validade dos Materiais esterilizados, antes da distribuição dos 
mesmos; 
 Distribuir os Materiais esterilizados obedecendo à ordem cronológica de seus lotes 
de esterilização; 
 Controlar o registro de distribuição de Materiais esterilizados; 
 Limpar diariamente os carros e/ou caixas de transporte dos Materiais esterilizados. 
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Cuidados 
 
 Somente manusear as embalagens/pacotes esterilizadas quando estes estiverem 
frios; 
 Estocar os Materiais esterilizados em área de acesso restrito, separados de artigos 
não estéreis, em ambiente ventilado e com controle da temperatura ambiente (entre 18°C e 
22°C) e umidade relativa (entre 30 – 60%); 
 Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perda durante 
o transporte dos mesmos; 
 Considerar como contaminados todas as embalagens/pacotes que caírem no chão 
ou que apresentem rasgos, furos, comprimidos, torcidos ou úmidos, após a esterilização; 
 Estocar os Materiais estéreis a uma distância de 20-25 cm do piso, 45 cm do teto e 5 
cm das paredes; 
 Estocar os Materiais de modo a não comprimir, torcer ou perfurar para não 
comprometer a esterilização dos mesmos; 
 Realizar inventário periódico dos Materiais estocados; 
 Guardar e distribuir os Materiais do estoque obedecendo à ordem cronológica de 
seus lotes esterilizados; 
 Estocar os Materiais em uma área que tenha segurança patrimonial contra 
extravios; 
 Realizar inspeção periódica dos Materiais estocados, observando se apresentam 
alguma degradação visível; 
 Verificar sempre o prazo de validade dos Materiais estocados; 

 
 Estabelecer condições ideais de empacotamento; 
 Nunca utilizar Materiais que apresentem as seguintes alterações: papel grau 
cirúrgico amassado, invólucros com umidade e/ou manchas, invólucros (não tecido) com 
desprendimento de partículas suspeita de abertura do invólucro e presença de sujidade e, 
campos de tecidos que estejam cerzidos e com camada fina; 
 Propiciar condições ideais de armazenamento para as embalagens/pacotes; 
 Manter um controle de distribuição dos Materiais esterilizados; 
 Limpar diariamente os carros/caixas de transporte de material/artigo esterilizados; 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo de 
estocagem e controle de distribuição dos Materiais esterilizados, informar a enfermeira da 
CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante
 Data
: 

 
 
 
 



 

1859 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.30 

Emissão 

 
TRANSPORTE DE MATERIAL/ARTIGO ESTÉRIL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o material/artigo estéril seja transportado conforme os padrões sanitários 
exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, carro e/ou caixas de transporte, livro de protocolo e caneta. 

Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Conferir os Materiais que estão sendo recebidos; 
 Assinar o livro de protocolo, após conferência dos Materiais esterilizados; 
 Acondicionar os Materiais estéreis nos carros e/ou caixas de transporte específicos; 
 Receber as caixas de transporte devidamente limpas. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 Manusear os pacotes/embalagens esterilizados quando estes estiverem frios; 
 Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perdas durante 
o transporte. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.31 

Emissão 

 
UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA ATTEST RÁPIDO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar, através de testes realizados na incubadora, que o aparelho de autoclave, realizar 
processos de esterilização, conforme os padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, indicadores biológicos, etiqueta, caneta, tubetes/ampolas, pacote-teste, ficha 
de controle de qualidade de esterilização. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Separar as ampolas dos indicadores biológicos que serão utilizados no controle; 
 Escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas dentro da 
autoclave e data; 
 Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização; 
 Ligar o aparelho 1 hora antes de iniciar o processo com o tubete; 
 Colocar o tubete no centro do pacote-teste com a tampa aberta dentro do pacote 
que será esterilizado; 
 Retirar o tubete do pacote-teste, após o término do processo de esterilização e 
esperar esfriar; 
 Tampar todos os tubetes, inclusive o não processado (será o parâmetro do teste); 
 Quebrar todos os tubetes, inclusive o não processado; 
 Calibrar o aparelho ligado colocando o tubete processado na parte frontal do 
aparelho, apertando delicadamente e, ao mesmo tempo, pressionar o botão vermelho 
existente na parte traseira da incubadora 9ª luz irá parar de piscar e acenderá a luz vermelha 
(+) e depois a luz verde (-); 
 Colocar os tubetes processados e o não processado para incubar dentro de um dos 
14 espaços existentes na incubadora, após a realização da calibração; 
 Realizar a leitura com todos os tubetes na parte frontal do aparelho, onde acenderá 
a luz vermelha (+) ou verde (-), após a 1.ª hora, 2.ª hora e 3.ª hora de incubação, que será o 
resultado oficial do teste; 
 Registrar em impresso próprio os parâmetros do ciclo de esterilização, colocando as 
etiquetas dos tubetes, próprias para este fim; 
 Desprezar os tubetes em recipiente de perfuro-cortante. 
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Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 O teste deverá ser realizado o mais próximo da realidade; 
 Não se esquecer de escrever na parte externa das ampolas a localização das 
mesmas dentro da autoclave e data; 
 Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização; 

 
 Não se esquecer de ligar o aparelho com o tubete 1 hora antes de iniciar o processo 
teste; 
 Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho; 
 A leitura do processo teste só deverá ser feita após o cumprimento de todas as 
etapas necessárias; 
 Não se esquecer de registrar em impresso próprio o resultado do teste; 
 Realizar semanalmente o controle de qualidade da esterilização, após a 
manutenção preventiva/corretiva e esterilização de próteses. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Percebendo que o resultado do controle de qualidade da esterilização está fora dos 
padrões exigidos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite providências 
para o conserto da autoclave; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:                                                                                                         
Aprovação 
Assinatura do representante
 Data
: 

 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.32 

Emissão 

 
CALIBRAÇÃO DA INCUBADORA TEXTE RÁPIDO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que a calibração da incubadora seja feita, conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 
 
Água, sabão, umidificador biológico e incubadora. 
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Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Comprimir a tampa do frasco do umidificador biológico; 
 Introduzir o frasco do umidificador biológico específico, pressionando-o contra a 
parede de forma a quebrar a ampola de vidro; 
 Deixar o frasco no cruscher (orifício específico) por i minuto; 
 Introduzir o frasco do umidificador biológico no orifício da leitura, pressionando-o 
para baixo; 
 Esperar a luz verde ou amarela acender; 
 Pressionar e soltar o botão de calibração localizado na parte posterior da 
incubadora. 
Cuidados 
 
 Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 
 Não se esquecer de ligar o aparelho com 1 hora antes de realizar a calibração da 
incubadora; 
 Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho; 
 Deixar o frasco no cruscher por 1 minuto; 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo 
calibração da incubadora, informar a enfermeira da CME; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.33 

Emissão 

 
UTILIZAÇÃO DA SELADORA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que o uso da seladora será feito da forma correte e conforme os padrões 
sanitários exigidos. 
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Recursos Necessários 
 
Água, sabão, caneta apropriada, etiqueta, papel grau cirúrgico e seladora. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Ligar a seladora à tomada e logo após, ligar a chave geral do painel; 
 Observar se as luzes do painel já estão indicando que o equipamento já está pronto 
para ser utilizado; 
 Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 
 Verificar a integridade da selagem observando a existência de rugas e áreas 
queimadas, regulando o equipamento conforme a necessidade; 
 Selar um dos lados da embalagem, antes de colocar os Materiais dentro dela; 
 Selar o outro lado da embalagem com uma margem de 3 cm da borda para permitir 
uma abertura asséptica; 
 Avaliar, após a selagem, a integridade da mesma nas laterais, topo e fundo da 
embalagem; 
Identificar o material/artigo por meio manuscrito ou através de etiquetas, na parte inferior 
da embalagem, na área externa da selagem. 
Cuidados 
 
 Só iniciar o uso da seladora após a confirmação das luzes do painel do aparelho 
estiver indicando a utilização; 
 Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 
 Estar atento a integridade da selagem (existência de rugas e/ou queimaduras); 
 Observar a margem de segurança para realização da selagem (3 cm da borda); 
 Atentar para selar o papel grau cirúrgico de acordo com o tamanho e quantidade 
dos Materiais; 
 Acondicionar os Materiais com pontas perfurantes em embalagem dupla; 
 Sempre avaliar a integridade da selagem da embalagem; 
 Nunca se esquecer de identificar (manuscrito ou etiqueta) as embalagens (parte 
inferior, na área da selagem). 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Se perceber que a selagem não está dentro dos padrões sanitários exigidos, repetir 
o processo até manter a embalagem íntegra; 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.34 

Emissão 

 
LIMPEZA DIÁRIA DA AUTOCLAVE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
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Resultados esperados 
 
Assegurar que a limpeza da autoclave seja feita conforme os padrões sanitários exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha e óculos), pano limpo, solução específica para limpeza 
da autoclave, compressa limpa e sabão neutro. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força; 
 Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor; 
 Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água; 
 Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido; 
 Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno; 
 Aguardar a câmara esfriar; 
 Colocar os EPI’s (óculos e luvas de borracha); 
 Passar pano limpo embebido em solução específica para limpeza da autoclave, 
prestando atenção às áreas que apresentem sujidade ou corrosão, friccionando o local com 
mais intensidade; 
 Aguardar a ação do produto; 
 Retirar todo o excesso do produto com uma compressa limpa e úmida; 
 Limpar externamente as paredes da autoclave com sabão neutro, sempre no 
sentido do fundo para frente. 
Cuidados 
 
 A limpeza da autoclave deverá ser realizada ao término da jornada de trabalho; 
 Antes de iniciar a limpeza da autoclave atentar para: 
1. Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força; 
2. Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor; 
3. Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água; 
4. Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar 
comprimido; 
5. Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno; 
6. Aguardar a câmara esfriar; 
 Friccionar com intensidade os locais que apresentam mais sujidade e corrosão. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 

 
 

 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.35 

Emissão 

 
DESINFECÇÃO DA CME 

Revisão 

No: Data: 
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Executante 
 
Técnico de enfermagem. 
Resultados esperados 
 
Assegurar que a higieniza e desinfecção da CME seja feita conforme os padrões sanitários 
exigidos. 
Recursos Necessários 
 
Água, sabão, EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha), carro de limpeza, sacos de 
lixo, baldes, rodo, pano de piso e soluções necessárias a higienização. 
Atividades 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão; 
 Preparar o carro de limpeza com os materiais e equipamentos necessários à 
limpeza e desinfecção da CME; 
 Colocar os EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha); 
 Preparar as soluções de limpeza nos baldes, conforme os padrões sanitários 
exigidos; 
 Recolher os sacos de lixo, fechá-los e colocá-los no saco coletor do carro de 
limpeza; 
 Higienizar toda a parede da área de lavagem com rodo envolvido com um pano de 
piso embebido com solução adequada; 
 Lavar o carro de transporte de material sujo; 
 Higienizar o piso, utilizando o rodo envolvido com pano de piso embebido com 
solução adequada; 
 Higienizar o banheiro; 
 Higienizar a copa, sala da coordenação de enfermagem, área de circulação interna, 
armários, janelas e pisos; 
 Guardar todos os materiais e equipamentos utilizados. 
Cuidados 
 
 Não se esquecer de utilizar corretamente os EPI’s; 
 Preparar as soluções para higienização e desinfecção conforme os padrões 
sanitários exigidos; 
 Não se esquecer de realizar diariamente a desinfecção da CME. 
Ações em caso de não conformidade 
 
 Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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ROTINAS DO NECROTÉRIO 

 
 
HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Necrotério 

POP.1 

Emissão 

 
 
ABERTURA DO NECROTÉRIO POR MORTE DE PACIENTE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Enfermeira. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o necrotério estará aberto para receber o corpo do paciente. 

Recursos Necessários 
 
Telefone. 

Atividades 
 
 Ligar para o serviço de vigilância informando que precisa da chave do necrotério para 
encaminhar corpo do paciente falecido; 
 Pegar no serviço de vigilância a chave do necrotério; 
 Abrir o necrotério. 
Cuidados 
 
Ligar para a vigilância antes de ir pegar a chave do necrotério. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Se não houver ninguém no setor de vigilância, ligar para a portaria solicitando que providencie 
uma chave para abrir o necrotério. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Necrotério 

POP.2 

Emissão 

 
TRANSPORTE DO CORPO PARA O NECROTÉRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Técnicos de enfermagem. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que o corpo será colocado com os devidos cuidados no necrotério. 

Recursos Necessários 
 
Maca e mesa de mármore. 

Atividades 
 
 Colocar o corpo sobre a maca; 
 Cobrir o corpo; 
 Transportar o corpo até o necrotério; 
 Colocar, com os devidos cuidados, corpo do falecido sobre a mesa de mármore. 
Cuidados 
 
Atenção na hora de colocar o corpo sobre a mesa de mármore para que o mesmo não caia no 
chão. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Se o técnico não tiver condições de colocar o corpo do paciente falecido na mesa de 
mármore sozinho, solicitar ajuda dos profissionais de apoio. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Necrotério 

POP.3 

Emissão 

 
 
SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA DO SETOR DE NECROTÉRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Enfermeira. 

Resultados esperados 
 
Agilidade na higienização do setor. 

Recursos Necessários 
 
Telefone. 

Atividades 
 
 Ligar para o serviço de hotelaria e solicitar que o setor de necrotério seja limpo, após 
a saída do corpo e familiares; 
Cuidados 
 
Ser ágil na solicitação de higienização do setor de necrotério. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Caso o serviço de higienização não possa comparecer ao necrotério imediatamente após a 
retirada do corpo e saída dos familiares, solicitar que a limpeza seja feita tão logo quanto 
possível. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Necrotério 

POP.4 

Emissão 

 
 
HIGIENIZAÇÃO E FECHAMENTO DO NECROTÉRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de do serviço de hotelaria. 

Resultados esperados 
 
Garantir que o setor ficará devidamente fechado até surgir uma necessidade de uso deste. 

Recursos Necessários 
 
Chave do necrotério. 

Atividades 
 
 Providenciar a limpeza do necrotério, conforme os padrões de higienização; 
 Fechar o necrotério, certificando-se de que tudo está no seu devido lugar; 
 Entregar no serviço de vigilância a chave do necrotério. 
Cuidados 
 
Atenção na hora de fechar o necrotério, verificando se realmente a porta foi fechada. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Se não tiver ninguém no setor de vigilância que for entregar a chave, dirigir-se a 
portaria e entregar a chave ao porteiro. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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ROTINAS DO ALMOXARIFADO 

 
HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO Almoxarifado 
POP.1 

Emissão 

 
PEDIDO DE SUPRIMENTO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Chefia do Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Evitar a falta de materiais no estoque do Almoxarifado. 

Recursos Necessários 
 
Sistema informatizado. 

Atividades 
 
 Calcular lote de reposição; 
 Preencher o pedido de compra; 
 Enviar para a administração; 
 Acompanha o processo para reposição de material no estoque. 
Cuidados 
 
 Verificar os produtos a serem solicitados; 
 Preencher o pedido de compra corretamente. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Percebendo que houve um erro na conferência do estoque e/ou preenchimento da guia 
de solicitação de compra, solicita a devolução da mesma à administração e faz as correções 
necessárias. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.2 

Emissão 

 
RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE MATERIAL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Agilidade no recebimento e armazenagem dos materiais. 

Recursos Necessários 
 
Fichas de controle de estoque (sistema) 

Atividades 
 
 Receber os materiais com as respectivas notas fiscais; 
 Conferir os materiais através do pedido de compra e notas fiscais, verificando 
quantidade, qualidade e prazo de validade; 
 Assinar canhoto das notas fiscais e devolvê-los ao entregador; 
 Atualizar as fichas de controle de estoque, lançando a entrada dos materiais; 
 Cadastrar no computador todos os materiais recebidos; 
 Armazenar nas estantes o material recebido, observando o lote, vencimento e 
registro da vigilância sanitária. 
Cuidados 
 
Conferir os produtos, verificando as quantidades e os prazos de validade. 

Ações em caso de não conformidade 
 
 Percebendo que existe diferença entre o pedido de compra e os itens da nota fiscal, 
informar ao Chefe do Almoxarifado para que este tome as devidas providências; 
 Percebendo que existe diferença entre os itens entregues e os que constam na nota 
fiscal, informar ao Chefe do Almoxarifado para que este tome as devidas providências. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.3 

Emissão 

 
CONFERÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E MATERIAL RECEBIDO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Chefia do Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Assegurar que os materiais recebidos estão de acordo com o que foi solicitado no pedido de 
compra. 
Recursos Necessários 
 
Notas fiscais e pedido de compra. 

Atividades 
 
 Conferir as notas fiscais e o material recebido, conforme o pedido de compra, 
verificando o prazo de validade, quantidade e qualidade do mesmo; 
Cuidados 
 
Verificar as especificações, quantidades, qualidade e os prazos de validade. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Se algum material que está sendo entregue divergir do pedido de compra, devolvê-lo 
imediatamente ao fornecedor. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.4 

Emissão 

 
ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Chefia do Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Agilidade e atenção no envio das notas fiscais para a administração. 

Recursos Necessários 

Atividades 
 
 Receber as notas fiscais; 
 Colocar nas notas fiscais a confirmação de “mercadoria entregue”; 
 Arquivar a segunda via das notas fiscais na pasta do setor de estoque; 
 Protocolar as notas fiscais; 
 Encaminhar as notas fiscais para a administração. 
Cuidados 
 
Arquivar as notas fiscais. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Percebendo que existe alguma divergência entre a nota fiscal, o material que está sendo 
entregue e o pedido de compra, devolver imediatamente para o fornecedor. 
Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.5 

Emissão 

 
REALIZAR CONTROLE DE ESTOQUE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Chefia do Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Garantir o controle de estoque e indicar a previsão de compra mensal. 

Recursos Necessários 
 
Sistema informatizado 

Atividades 
 
 Receber solicitações dos chefes de serviço; 
 Cadastrar diariamente no software de controle de estoque, a entrada e saída de 
material do almoxarifado; 
 Imprimir relatório diário, no final da tarde; 
 Analisar relatório; 
 Identificar as necessidades de reposição de estoque; 
 Arquivar a primeira via da requisição de material. 
Cuidados 
 
Situações emergenciais que indiquem a necessidade de reposição do estoque fora da 
praticada de forma usual. 

Ações em caso de não conformidade 
 
Em casos emergenciais (situações de epidemias ) solicitar compra em caráter emergencial. 
Grupo responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.6 

Emissão 

 
ENTREGA DE MATERIAL AOS SETORES DO HOSPITAL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Auxiliar de Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Agilizar a entrega de materiais aos setores solicitantes. 

Recursos Necessários 
 
Requisição de material e sistema informatizado 

Atividades 
 
 Receber a requisição de material; 
 Conferir se a requisição está devidamente preenchida e assinada pela chefia 
solicitante; 
 Verificar no almoxarifado a existência de todos os itens solicitados na requisição; 
 Separar o material que deverá ser entregue ao setor solicitante; 
 Anotar na requisição de material as quantidades que serão entregues; 
 Atualizar o sistema de controle de estoque; 
 Arquivar a 1.ª via da requisição de material; 
 Entregar o material ao setor requisitante. 
Cuidados 
 
 Ter atenção ao conferir a requisição de material; 
 Ter atenção ao separar o material solicitado, evitando trocas. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Percebendo que não existe no estoque quantidade suficiente para atender a solicitação da 
requisição de material, informar à Chefia do Almoxarifado a necessidade de encaminhar 
solicitação de compra para a administração. 
Grupo responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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HUTRIN PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Almoxarifado 

POP.7 

Emissão 

 
PREVISÃO E CONTROLE DE ESTOQUE MENSAL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
 
Chefia do Almoxarifado. 

Resultados esperados 
 
Garantir que não falte nenhum material no almoxarifado e controlar o consumo destes. 

Recursos Necessários 
 
Mesa, cadeira, computador, impressora e fichas de controle de estoque. 

Atividades 
 
 Fazer levantamento do estoque do almoxarifado através das requisições de 
materiais arquivadas; 
 Cadastrar diariamente no sistema a entrada e saída de dos materiais; 
 Emitir relatório diário para controle do estoque; 
 Encaminhar para a administração a previsão para reposição do estoque da farmácia. 
Cuidados 
 
 Ter atenção ao conferir as requisições de material; 
 Ter atenção quando for fazer a previsão do estoque. 
Ações em caso de não conformidade 
 
Em casos de epidemias, procurar a administração para que sejam tomadas as devidas 
providências para abastecimento do almoxarifado. 
Grupo responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 
representante 

Data: 
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PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM  
 

MANUAL DE ROTINAS DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO OBSTETRICO 

  

 HUTRIN 

FICHA DE DESCRIÇÃO / APROVAÇÃO DE MANUAL  

  
Nome do Manual:  
MANUAL DE ROTINAS DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO  
  
  
Finalidade:  
Padronizar os procedimentos relacionados a atividade de enfermagem no Pronto Socorro 
do HUTRIN.  
Disponível:  
(   ) Admissão PS  
(   ) Agendamento   
(   ) Alojamento  
Conjunto  
(   ) Ambulatório  
(   ) Anatomia  
Patológica  
(   ) Arquivo  
(   ) Auditoria de  
Prontuário  
(   ) Banco de Leite  
(X) Biblioteca  
(   ) Casa da Gestante  
(   ) CCO / CMAT /  
REC  

(X) Comitê de  
Risco  
(   ) Comunicação  
(   ) Contabilidade  
(   ) Diagnóstico por 
Imagem (X) 
Educação  
Continuada  
(   ) Engenharia  
(   ) Ensino e  
Pesquisa  
(   ) Farmácia  
(   ) Faturamento  
(   ) Gestão de  
Pessoas  
(   ) Hotelaria  
(   ) Imunização  

(   ) Internação de  
Adultos e Hospital  
Dia  
(   ) Logística de  
Produtos para Ass.  
Hospitalar  
(   ) Medicina  
Natural e Práticas  
Complementares   
(   ) Nutrição   
(   ) Ouvidoria   
(   ) Patrimônio  
(   ) Pré-parto  
(X) Pronto Socorro  
(   ) Protocolo e  
Autuação  

(X) Qualidade  
(   ) Recepção para  
Internação  
(   ) Saúde do  
Trabalhador  
(   ) Serviços  
Técnicos  
Multidisciplinares  
(   ) Suprimentos  
(   ) Tecnologia da  
Informação  
(   ) Tráfego  
(   ) Internação 
Neonatal (   ) UTI 
Adulto (   ) Outros:  
______________  

ELABORADO POR:  
Nome:  
Função:  
  
Data de Emissão:  
  

Revisão nº5  Data de Revisão:  

APROVADO POR:  
Nome:  
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1. PRIMEIRO ATENDIMENTO OBSTÉTRICO 
 

1.1. DEFINIÇÃO  
O Primeiro Atendimento oferece assistência a todos os casos ginecológicos e/ou obstétricos, 
com tratamento imediato e provisório nos casos leves ou até mesmo de grande gravidade. 
 
1.2. OBJETIVOS E FINALIDADES  
 
Garantir a agilidade e a humanização no atendimento. Acompanhar a melhora e evolução de 
parturientes e pacientes ginecológicas, desde o momento de entrada até sua liberação, 
internação ou transferência para outra unidade hospitalar.   
 
1.4. ORGANOGRAMA  
 
O serviço de enfermagem do pronto atendimento é composto por um Enfermeiro Encarregado 
e Enfermeiros Assistenciais. Está subordinado técnico e administrativamente à Gerência de 
Enfermagem. 
 
1.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 
 24 horas. 
 
1.6. ESPECIALIDADES ATENDIDAS  
 

• Obstetrícia;  

• Ginecologia;  

• Neonatologia. 

1.7. FLUXO DE ATENDIMENTO  
 
ANEXO I.  
 

2. ÉTICA DE ENFERMAGEM 
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A equipe de enfermagem do Primeiro Atendimento Obstétrico respeita e segue o Código de 
Ética de Enfermagem. Trabalhamos com respeito aos colegas de profissão e a equipe 
multiprofissional. Promovemos o aprimoramento profissional, inclusive durante o horário de 
trabalho, em escala de rodízio.  
Guardamos sempre sigilo em relação ao diagnóstico da cliente, seja por diagnósticos que 
possam discriminar a pessoa de alguma forma (Ex: HIV) ou para assegurar o equilíbrio 
psicossomático da paciente quando a mesma não quer que sua família e/ou amigos saibam do 
seu diagnóstico. Desta maneira tentamos manter um tratamento humanizado perante a 
paciente e familiares, a fim de que se sintam satisfeitos e confiantes com o atendimento 
prestado, reforçando nossa postura ética e profissional.  
Procuramos sempre atender as necessidades dos clientes internos e externos, realizando 
mudanças quando necessário visando melhorar cada vez mais a qualidade da assistência 
prestada.  
Dentre os artigos do Código de Ética da Enfermagem, destacamos os seguintes:  
Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.  
Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 
sua prática profissional.  
Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  
Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade Assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  
Art. 15 - Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.  
Art. 19 - Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo 
vital, inclusive nas situações de morte e pósmorte.  
Art. 82 § 4º - O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo 
quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.  
   

3. PROGRAMA 5S – QUALIDADE TOTAL 
 

O programa 5S é a base para a qualidade total, para melhorar a qualidade de vida do ser 
humano. Para conseguirmos produtos de qualidade, precisamos ter qualidade no nosso 
ambiente de trabalho. O principal objetivo dos 5S é criar um ambiente digno de trabalho, onde 
o funcionário sinta-se bem consigo mesmo e com os demais, pois antes do produto vem o 
trabalhador. 
1ºS - SENSO DE UTILIZAÇÃO  
 
Devemos separar o útil do inútil, eliminando tudo o que for desnecessário.  
Os objetos úteis devem ser separados conforme o seu uso. O que for inútil deve ser eliminado 
ou reformado. Organizando o local de trabalho evitamos desperdícios, eliminamos uma grande 



 

1880 
 

quantidade de materiais sem utilidade e liberamos espaço para trabalhar mais 
à vontade, diminuindo assim o risco de acidentes.  
 

2ºS - ARRUMAÇÃO  
 
O senso de arrumação significa, colocar tudo em ordem para que qualquer pessoa possa 
localizar tudo facilmente.  
Identifica-se e padroniza-se cada item, através de cores, rótulos, palavras chaves, depois é só 
arrumar a disposição do ambiente. Assim fica mais fácil achar qualquer documento ou objeto, 
sem perder tempo correndo de um lado para outro. Economizamos tempo, paciência e nosso 
local de trabalho fica mais amplo e agradável.  
3ºS - LIMPEZA  
 
O senso de limpeza significa que, o mais importante do que limpar é aprender a não sujar, 
limpando as ferramentas e materiais após o uso, mantendo limpo o que já está em ordem, 
para que se tenha um ambiente de trabalho digno onde todos poderão se sentir bem, além de 
causar boa impressão aos clientes e evitar acidentes de trabalho.  
4ºS - SAÚDE E HIGIENE  
 
Devemos tornar o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e higiene.  Para isto basta 
respeitar os colegas, usar uniformes limpos, eliminar as condições inseguras, manter a limpeza 
do refeitório, dos banheiros e dos vestiários. Também difundir sempre materiais educativos 
sobre saúde e higiene. Só vamos ter um ambiente saudável se zelarmos por ele.  
5ºS - AUTO – DISCIPLINA  
 
O senso de autodisciplina é reeducar nossas atitudes e com o tempo temos que fazer dessas 
atitudes um hábito, transformando a aplicação dos 5S num modo de vida.  
Este programa vai além do trabalho, ele é uma questão de cidadania, de respeito ao próximo e 
a si mesmo. Com ele crescemos como seres humanos, melhoramos nossa qualidade de vida, 
diminuímos o risco de acidentes e trabalhamos tranquilamente com hábitos corretos, 
facilitando a manutenção do ambiente de trabalho sempre saudável e digno de respeito.  
O importante é insistir na aplicação do programa de tempos em tempos e avaliar os nossos 
avanços, onde cada um deve dar o exemplo, por isso todos precisam participar. Com 
perseverança, organização e força de vontade, nós vamos manter um ambiente de trabalho 
com muita QUALIDADE, SAÚDE e SEGURANÇA.  

4. HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
 

A preocupação com a humanização iniciou-se no final da década de 80, com a implantação do 
SUS, através da Reforma Sanitária, fruto de esforços de grupos de profissionais e de 
movimentos populares de saúde, no contexto da redemocratização da sociedade brasileira e 
de luta por uma política pública de saúde universal e de qualidade.  
O termo humanização pode causar polêmica, resistência ou certo estranhamento, pois se é 
inerente à prática de quem cuida de seres humanos, por que ter que humanizar o que é 
humano?  
Sendo assim, este conceito não quer apenas tornar mais humana à relação com o usuário, 
dando pequenos retoques nos serviços, mas tocar nas relações de poder, trabalho e afeto que 
são produtoras das práticas desumanizadoras. Não devemos considerar a humanização como 
mais um programa, mas sim uma Política Nacional, eliminando a tendência de pensá-la pela 
vertente da caridade, do favor e da boa educação.  
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A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política do SUS, criada em 
2003 pelo Ministério da Saúde,  pactuada na Comissão Intergestores Tripartite 
e no Conselho Nacional de Saúde.  

Nossa Instituição adota a PNH e a enfermagem como parte do todo está intimamente inserida 
nesta vertente da assistência de enfermagem baseada na teoria de Auto Cuidado de Orem.  
Segue abaixo as ações humanizadas da assistência realizadas pela equipe de enfermagem:  

• Classificação de risco realizada pelo enfermeiro, visando agilizar o atendimento às 

pacientes que estão em urgência ou emergência;  

• Atendimento prioritário e reservado a mulher vítima de violência sexual;  

• Acolhimento e orientação às pacientes que aguardam o atendimento e/ou a conduta 

médica.  

5. A DOR NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA ABORDAGEM HUMANIZADA 
 

A dor é uma experiência subjetiva, porém, conseguir mensurá-la é extremamente importante 
no ambiente clínico. Quando se mensura eficazmente a dor, pode-se avaliar se o tratamento 
prescrito está ou não sendo efetivo.  
 
Conceitualmente, a dor é definida pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 
como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual ou 
descrita em tais termos.  
 
A enfermagem, por assistir o paciente 24 horas durante sua internação, deve ter um olhar 
voltado para a mensuração da dor e buscar meios de minimizá-la.  Cada vez mais, a dor é 
considerada como o quinto sinal vital e independentemente dos instrumentos utilizados para 
quantificá-la, sua mensuração é fundamental no norteamento às ações terapêuticas, 
medicamentosas ou não no alívio da dor.  
 
Contudo, não há como dicotomizar a assistência humanizada do controle efetivo da dor, ou 
seja, uma assistência onde a humanização é um dos pilares, durante o período de internação 
necessariamente permeiase a mensuração da dor e o seu controle eficaz.  
 
Quando o tema “dor durante o trabalho de parto”, é abordado, temos que considerar os 
aspectos culturais envolvidos no processo de dar à luz. Nos tempos bíblicos, a dor do parto era 
considerada um mal necessário e a mulher deveria sublimá-la e até oferecer sua vida em troca 
do nascimento do seu filho, se assim fosse necessário. Infelizmente, esta visão poética da dor 
do parto se perpetua, mesmo que veladamente, em muitas maternidades onde a dor de parto 
é considerada “normal”. Vale ressaltar que as medidas terapêuticas para o controle da dor 
durante o trabalho de parto não são apenas restritas às terapias medicamentosas, mas os 
métodos não farmacológicos para o alívio da dor são muito eficazes, dentre eles, respiração, 
mudança de posição, banhos de imersão e de aspersão, massagens, etc., sendo que a equipe 
de enfermagem tem um amplo campo de atuação na implementação destas terapias.   
       
Porém, quando analisamos a humanização da assistência pré, durante e pós o trabalho de 
parto versus o controle efetivo da dor, não podemos esquecer que neste binômio (mãe-bebê), 
o recém-nascido (RN) também é susceptível a estímulos dolorosos. Por muitos anos, a dor no 
neonato foi desconsiderada por se entender que a imaturidade do Sistema Nervoso Central 
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(SNC) e sua mielinização incompleta bloqueavam os estímulos dolorosos. 
Somente a partir da década de 80, a dor no período neonatal passou a ser 
considerada um evento de fundamental importância clínica.   

 
 
 
Os RN internados em UTI Neonatal sofrem aproximadamente de 50 a 132 manipulações 
diárias, sendo que a maior parte destas manipulações são consideradas intervenções 
dolorosas. O principal desafio dos profissionais envolvidos no cuidado dos RN é a dificuldade 
da identificação da dor através de expressões verbais (choro) e não verbais, principalmente 
nos RN prematuros, pois são menos responsivos à mímica facial e ao choro. A identificação e o 
controle da dor no RN, além de proporcionar conforto e bem estar, previnem uma possível 
alteração fisiológica como o hipermetabolismo e o catabolismo.  
 
O fenômeno doloroso é uma experiência subjetiva, individual, multidimensional e modificada 
por variáveis afetivo-motivacionais, não podendo ser cronificada, seja no RN ou no adulto, 
para que esta carga emocional negativa não o acompanhe por toda sua trajetória de vida. 
Cabe a nós profissionais de saúde, realizar a identificação e a minimização da dor dentro do 
limiar mínimo possível, aliviando assim os percalços durante o período de internação, onde o 
ser humano por todas as razões físico, psico e sociais está mais fragilizado, principalmente 
quando o processo do adoecer é provocado por uma enfermidade sem prognóstico de cura, 
como os casos dos pacientes terminais.  
 
A presença da dor oncológica é um fato que não aflige somente o paciente e seus familiares, 
mas também os profissionais da assistência envolvidos no atendimento. A dor oncológica se 
manifesta em 51 a 70% dos pacientes com diagnóstico de neoplasia sendo que nos estágios 
avançados ela é prevalente em 70 a 90% dos casos. Esta dor específica exige uma atuação 
conjunta e sincronizada de todos os profissionais de saúde que estão prestando assistência ao 
paciente oncológico, para que seu tratamento seja realmente eficaz. O paciente terminal não 
deve sentir dor, ele tem direito de receber todos os cuidados paliativos eficazes para que a 
assistência prestada seja realmente humanizada. Quando se fala de dor oncológica, utiliza-se o 
conceito de dor total. Este conceito foi utilizado em 1964 pela Drª. Cicely Sauders, referindo-se 
aos outros aspectos envolvidos na dor oncológica, além do físico, aspectos psicológicos, 
emocionais, espirituais e sociais associados à doença.  
 
O desafio do controle da dor não cabe apenas à equipe de enfermagem, mas a toda equipe de 
assistência envolvida no processo de  cuidar. Acredita-se que as escolas médicas e de 
enfermagem, deveriam acrescer em suas grades curriculares, disciplinas que abordem o tema 
dor, sua mensuração e controle visando uma formação acadêmica mais humanística e menos 
biotecnicista.  
Ações da enfermagem para o controle da dor no Primeiro Atendimento Obstétrico:  
A enfermagem atua no controle da dor com a mensuração do quinto sinal vital (dor) onde 
através de uma escala no valor de 0 a 10, a paciente quantifica sua dor. A partir desta 
mensuração, são tomadas, em conjunto com a equipe multidisciplinar, todas as medidas para 
que esta dor seja minimizada o máximo possível. As ações de enfermagem são:  

• Administração da terapia medicamentosa para o controle da dor conforme prescrição 

médica;  

• Apoio, acolhimento e orientação durante a administração da terapia medicamentosa, 

onde a paciente permanece em repouso na observação até a melhora da sua dor. 
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6. COMPETÊNCIAS 
 

6.1 COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO ENCARREGADO  
 
6.1. DIURNO/ ENFERMEIRO SUPERVISOR DO NOTURNO   
 
(São responsáveis respectivamente por todas as atividades assistenciais e administrativas do 
período diurno e noturno).  

• Supervisionar a área de trabalho sob sua responsabilidade;  

• Avaliar os cuidados de enfermagem prestados pela equipe de enfermagem em relação 

à técnica, higiene, ordem do ambiente;  

• Manter a disciplina da equipe em relação ao comportamento, faltas e atrasos;  

• Convocar reuniões com os funcionários do setor, para análise do serviço, métodos de 
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trabalho, falhas técnicas, sociabilidade, transmissão de ordens superiores, 

avisos, informação sobre mudanças de rotina;  

• Analisar e encaminhar soluções para problemas relacionados com funcionários, 

materiais e equipamentos;  

• Participar de reuniões com a Gerência de Enfermagem e  com a  

Equipe Interdisciplinar;  

• Realizar  treinamento  de  servidores  recém-admitidos  ou  

transferidos para esta unidade;  

• Orientar os enfermeiros assistenciais, auxiliares de enfermagem e outros funcionários 

em suas necessidades, dificuldades, dúvidas, inexperiência profissional e assuntos relacionados 

com o RH (recursos humanos);  

• Elaborar escala de plantão, folgas e férias;  

• Supervisionar a limpeza e higienização da unidade;  

• Orientar e supervisionar quanto a desinfecção de materiais e equipamentos;  

• Manter entrosamento com o corpo clínico e com os serviços  

auxiliares do hospital;  

• Fazer pedidos de almoxarifado e farmácia, para prover a unidade com quantidade 

necessária de medicamentos, material descartável e impressos;  

• Controlar as eventuais saídas para outros setores de equipamentos, aparelhos, 

materiais permanentes, medicações;  

• Promover a conservação dos aparelhos e equipamentos;  

• Detectar defeitos nos aparelhos e equipamentos e solicitar conserto;  

• Manter-se inteirado das dificuldades dos funcionários e intervir, direta ou 

indiretamente, encaminhado à hierarquia superior;  

• Autorizar trocas de plantões quando permitido pela Gerência de Enfermagem;  

• Prestar cuidados ao paciente;  

• Fazer relatórios sobre o setor e encaminhá-los a chefia;  

• Receber e passar o plantão. 
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6.2. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL  
 

• Receber e passar o plantão;  

• Realizar a avaliação de risco com a respectiva implementação da assistência de 

enfermagem (diagnóstico de enfermagem e evolução de enfermagem) com o registro no 

boletim de emergência (BE);  

• Administrar e/ou supervisionar as administrações de medicamentos;  

• Efetuar as coletas de exames, quando necessário;  

• Atuar juntamente com plantonistas e residentes durante as  

intercorrências;  

• Orientar e supervisionar a instalação do acesso venoso quando prescrito, bem como sua 

identificação correta;  

• Identificar os casos de urgência e emergência priorizando e direcionando a assistência 

de enfermagem;  

• Encaminhar , quando houver indicação médica, a gestante ao Pré-Parto ou a Casa da 

Gestante de Alto Risco (CGAR) e passar o caso ao enfermeiro responsável da outra unidade, 

fazendo o SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) e as recomendações necessárias;  

• Orientar, avaliar e supervisionar a limpeza e desinfecção dos materiais e equipamentos, 

realizadas pelo auxiliar de enfermagem;  

• Orientar e supervisionar cuidados na inaloterapia relativos ao equipamento e volume 

de oxigênio e eventual uso de broncodilatadores;  

• Fazer pedidos de farmácia, manutenção e/ou almoxarifado na ausência do enfermeiro 

encarregado, conforme cota pré-estabelecida;  

• Registrar em livro de relatório de enfermagem, todas as  

intercorrências relativas ao plantão;   

• Acompanhar a equipe médica durante o exame das pacientes;  
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• Fazer controle dos psicotrópicos e do carrinho de emergência em todos 

os plantões;  

• Participar das reuniões da Chefia e Equipe Interdisciplinar;  

• Seguir e fazer cumprir pelos funcionários, as normas e rotinas do setor;  

• Conferir no BE de todas as pacientes atendidas os seguintes itens: se o equipe de 

enfermagem realizou todas as anotações pertinentes ao cuidado prestado e se efetuou a 

checagem correta das prescrições médicas. 

 

 

 

6.2.1. COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA SALA DE EMERGÊNCIA 
 
 

• Carrinho de Parada: Deverá ser conferido todos os itens  

diariamente nos plantões diurno e noturno, carimbar e anotar no livro;  

• Conferir o material de entubação: laringoscópio em todos os plantões;  

• Conferir uma vez por mês a validade de todo o material e medicamentos, identificado 

em pasta, carimbar e anotar o lacre;  

• Observar o funcionamento dos sistemas de oxigênio, vácuo e ar comprimido;  

• Verificar o funcionamento dos equipamentos: monitores, respiradores, oxímetro, 

bombas de infusão, desfibrilador, cardiotoco, berço aquecido, balança e ECG;  

• Verificar e controlar todo material esterilizado;  

• Encaminhar, através de memorando o material com defeito;  

 

 

• Fazer a reposição de materiais e armazenamento;  

• Passar em plantão a Sala de Emergência em ordem. 

 

6.3. AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
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• Receber e passar o plantão;  

• Fazer anotações de enfermagem sobre a assistência prestada, exames 

colhidos, etc. com a devida assinatura e carimbo constando o número do COREN;  

• Executar toda a prescrição médica, instalando soros com as devidas identificações, 

administrando as medicações e fazendo a checagem correta com hora, assinatura e as 

anotações de enfermagem correspondentes;  

• Efetuar limpeza concorrente na unidade da paciente (sala de observação);  

• Encaminhar material para a Central de Material Esterilizado (CME), proceder a troca de 

materiais esterilizados e fazer a conferência dos mesmos;  

• Participar de cursos ou reciclagens propostas pela chefia;  

• Acompanhar gestantes durante as remoções para outros hospitais;  

• Cooperar na conservação de equipamentos, retirando gel dos transdutores, dos sonares 

e dos cardiotocógrafos;  

• Fazer as trocas de roupas de cama na sala de observação e de emergência, após o uso 

de cada paciente;  

• Fazer a limpeza dos amnioscópios, conforme rotina do setor;  

• Conservar limpo e em ordem o posto de enfermagem, armários de medicação, expurgo, 

sala de emergência e consultórios;  

• Comunicar as intercorrências ao enfermeiro de plantão;  

• Trocar sempre que necessário a caixa de perfurocortante (acima de 2/3);  

• Etiquetar rotineiramente as medicações conforme norma já  

existente;  

• Guardar materiais de farmácia e almoxarifado. 

 
 
 
 
  6.3.1. COMPETÊNCIAS DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SALA DE EMERGÊNCIA  
 

• O Auxiliar de Enfermagem designado para o setor deverá conferir todo o material e 

repor o  que falta;  

• Fechar as caixas de perfurocortantes e repô-las;  
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• Verificar a validade da medicação uma vez por mês, registrando em 

impresso com período: diurno e noturno. 

6.4. USO DO UNIFORME  
 
Os funcionários de Enfermagem do Primeiro Atendimento Obstétrico utilizam o uniforme 
branco livre sendo:  

• Saia na altura dos joelhos ou calça comprida branca;  

• Blusa ou jaleco branco;  

• Sapato branco fechado de acordo com NR 32;  

• Agasalho de inverno branco ou azul marinho.  

Os cabelos, se compridos, deverão estar presos; sem adorno nos dedos e braços.  
Ainda referente ao uniforme, a equipe de enfermagem deverá se atentar ao artigo 26º do 
Regimento Interno do Serviço de Enfermagem: “É proibido o uso de roupas apertadas, 
transparente, decotadas, curtas, longos ou bermudas.”  

7. ROTINA DO PRIMEIRO ATENDIMENTO 
 

7.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (TRIAGEM)  
 
ENFERMEIRO  
 
O Enfermeiro chama a paciente pelo nome e preenche a ficha de boletim de emergência, 
completando: nome e número de BE. Após uma entrevista sucinta, mensuração dos sinais 
vitais e exame físico direcionado, colhe os dados para embasar o Diagnóstico de Enfermagem e 
a classificação de risco (ANEXO II).  
 
7.1. EMERGÊNCIA  
 
As pacientes em situação de emergência  conforme descrito abaixo, têm atendimento 
imediato no consultório médico.  As situações  emergenciais são:  

• Paciente trazida em cadeira de rodas ou maca  (qualquer que seja o diagnóstico) entrará 

direto para os consultórios, será verificada a PA e colhida  a história;  

 

 

• Gestante hipertensa, com PA mínima • 10 0 mmHg, exemplo: 140x100 mmHg, com 

sintomas de trabalho de parto  e com fortes dores;  

• Gestante diabética com dextro • à 140 mg/DL;  

• Gestante em crise asmática;  
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• Sangramentos: com hipotensão, exemplo: PA 90x50 mmHg, descorada, 

dor, pele fria e palidez labial. 

7.2. PORTA DE ATENDIMENTO  
  
AGENTE  AÇÃO  

AGPP (Assistente de Gestão de 
Políticas  
Públicas)  

• Abrir um boletim de emergência (BE), mediante a 

apresentação do RG ou cartão do pré-natal;  

• Solicitar que a paciente aguarde no saguão até ser 

chamada.  

  
ENFERMEIRO   

• Realizar a classificação de risco;  

• Atuar nas situações de urgência  e 

emergência;  

• Supervisionar as atividades do auxiliar de 

enfermagem, orientando e delegando as atribuições.  

  
AUXILIAR  
ENFERMAGEM  

DE  
• Receber a folha de atendimento;  

• Acompanhar  na realização da consulta médica;  

• Encaminhar a paciente após a consulta, ao 

agendamento de exames de  

laboratório, diagnóstico por imagem, CTB  ou observação 
conforme prescrição médica.  
  

 
 

 

7.3. SALA DE  MEDICAÇÃO  
  
AGENTE   AÇÃO  
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ENFERMEIRO/  
AUXILIAR  
ENFERMAGEM  

DE    

• Orientar a paciente referente aos procedimentos que 

serão realizados;  

• Administrar a medicação conforme prescrição médica, 

checando, realizando a anotação correspondente no BE, 

assinando e carimbando conforme determinação do COREN DIR 

001/2000;  

• Retirar e entregar  os resultados de exames às pacientes 

que estão na observação e sem acompanhante.  

  
  
OBSERVAÇÃO 

  

AGENTE    AÇÃO  

ENFERMEIRO  

 •  
•  

Orientar a paciente referente à necessidade de 
permanecer em observação e em DLE caso esteja 
hipertensa;  
Manter a família informada referente ao estado da 
paciente e autorizando visita, conforme cada caso;  

  •  Orientar referente à internação, transferência ou alta 
hospitalar.  

AUXILIAR  
ENFERMAGEM  DE  

•  
• •  
•  
•  

Administrar a medicação prescrita, checar, anotar, assinar 
e carimbar;  
Acionar o laboratório caso necessário;  
Encaminhar para coleta de exames e agendar USG caso 
necessário;  
Cobrar os resultados dos exames laboratoriais e 
encaminhá-los ao médico de plantão;  
Caso a pressão arterial diastólica estiver • 110 mmHg 
comunicar imediatamente o  
enfermeiro e o médico de plantão;  

  •  Checar se está prescrita a dieta e acionar o  
SND (Serviço de Nutrição e Dietética);  
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  •  Fazer um controle rigoroso de PA (de 30 em 30 minutos 
no mínimo três vezes) nas pacientes hipertensas;  

  •  Acompanhar a paciente e caso ocorra qualquer 
intercorrência, acionar o enfermeiro e o médico de 
plantão.  

 
7.4. SALA DE CARDIOTOCOGRAFIA  
  

AGENTE  AÇÃO  

MÉDICO (após consulta 
médica o  
R1  realiza  o  
procedimento)  

  

• Ligar o Cardiotocógrafo (CTB);  

• Manter a paciente sempre coberta com lençol;  

• Colocar a fita com sensores utilizando gel do abdome 

da paciente;  

• Deixar registrar a cardiotocografia por 10 a 20 minutos; 

• Registrar o nome e a data no resultado do exame;  

• Retornar a paciente para reavaliação com o médico que 

solicitou o exame.  

  
  
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

  

• Organizar a sala;  

• Abastecer  com o papel específico o aparelho de CTB;  

• Controlar o cuidado com o aparelho;  

• Comunicar ao enfermeiro de plantão qualquer 

intercorrência com o aparelho.  
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7.5. ATENDIMENTO DA GESTANTE COM RETORNO E COM RECEITA  
 
AGENTE   AÇÃO  

AGPP   

• Abrir o BE da paciente todas as vezes que a paciente vir 
receber a medicação.  

ENFERMEIRO  
AUXILIAR  
ENFERMAGEM  

/  
DE  

  

• Atentar para que a paciente esteja com o BE do dia 

ativo e com a receita médica em mãos;  

• Administrarar a medicação na paciente, 

transcrevendo e checando  

concomitantemente no BE e na receita;  

• Arquivar os exames da paciente no prontuário ou no 

BE. Caso seja necessária uma cópia para a UBS, a paciente 

deverá solicitar junto ao SITEC e retirar dois dias após a 

solicitação.   

  
  
7.6. REALIZAÇÃO DE USG PELO PRIMEIRO ATENDIMENTO  
  
AGENTE   AÇÃO  

MÉDICO  
•  Solicitar o exame.  

RECEPÇÃO  •  
Realizar a identificação do exame com os dados da 
paciente (etiqueta).  

ENFERMEIRO  •  
Supervisionar, registrar e avaliar o desempenho da equipe 
de enfermagem.  
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AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

•  
•  
•  

 Checar se o pedido está identificado corretamente 
(etiqueta fornecida pela internação);  
Encaminhar o pedido para o setor de USG, registrando em 
livro específico: local, nome e tipo de exame;  
Orientar a paciente que o setor de imagem faz a chamada 
por ordem de agendamento;  

 •  Encaminhar a paciente à sala de exame;  

 •  Acompanhar todo o procedimento médico;  

 •  Preencher as fichas com nome, dados e numeração 
específico do exame;  

 •  Encaminhar a paciente para retorno em consulta médica 
com resultado em mãos.  

  
7.7. ORIENTAÇÃO AOS ACOMPANHANTES  
  
AGENTE   AÇÃO  

ENFERMEIRO            
•  

Orientar os acompanhantes quanto à internação da 
gestante e rotina do Primeiro Atendimento. A presença 
do acompanhante  

  é importante para a humanização da assistência e o 
conhecimento quanto ao  
diagnóstico da paciente;  

 •  Orientar a paciente e o acompanhante em qualquer 
dificuldade social, psicológica e saúde mental;  

 •  Orientar quanto: autorização de visita e troca de 
acompanhante;  

 •  
  

Instruir o acompanhante participante que é proibido 
fornecer alimentação a paciente, pois o hospital fornecerá 
a dieta necessária, conforme prescrição médica.  
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7.8. INTERNAÇÃO  
  

AGENTE    AÇÃO  

ENFERMEIRO  
AUXILIAR  
ENFERMAGEM  

/   
DE  

•  
•  
•  

Receber a paciente; colocar a camisola do hospital;  
Identificar e registrar os pertences da paciente, e entregá-
los ao acompanhante; Realizar  os  cuidados 
 prescritos  pelo enfermeiro;  

  •  Identificar a paciente com pulseira: nome e data;  

  •  Encaminhar a paciente para o Pré- Parto e/ou para outro 
setor de destino;  

 
• Registrar no prontuário todos os procedimentos 

realizados na paciente, inclusive a guarda ou entrega dos 

pertences;  

• Encaminhar os familiares à Unidade de  

Internação.  
  
7.9.  TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO HOSPITAL  
  
AGENTE   ATIVIDADE  

MÉDICO  
  

•  
•  

Comunicar ao Enfermeiro do plantão da necessidade de 
transferência da paciente para outro hospital;  
Solicitar vaga via telefone para a Mãe Paulistana e fornecer 
todas as informações da gestante;  

 •  Preencher o formulário da transferência, resumo do 
diagnóstico e tratamento;  

 •  Preencher o formulário de remoção com os dados corretos da 
paciente.  

ENFERMEIRO  

•  
•  
•  

Comunicar à paciente e ao acompanhante a necessidade de 
remoção por critério médico; Solicitar ambulância para o 
transporte;  
Providenciar auxiliar de enfermagem para acompanhar a 
remoção;   
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 •  Registrar no livro de controle de transferência a data e o 
horário que o médico entrou em contato com a Mãe 
Paulistana, nome, RH e hospital de destino.  

ENFERMEIRO /  
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

•  
  

Acompanhar a paciente e o familiar até o hospital de destino.  

 
7.11. ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL  
 
 

RECEPÇÃO  

 Preenchimento da folha de BE;  

 Encaminhar a paciente para o consultório. 

ENFERMEIRO  

 Avaliar o caso;  

 Encaminhar a paciente para avaliação médica. 

MÉDICO  

 Anamnese da paciente;  

 Após a avaliação ginecológica e a história do fato, preencher em uma via o impresso 

de violência sexual;  

 Fazer a receita dos medicamentos básicos de até 72 horas;  

 Preencher o impresso de medicamentos para casos específicos;  

 Colher exames de laboratórios: BHCG, VDRL, HIV, SOROLOGIA PARA HEPATITE B e C;  

 Fazer receita de imunoglobulina Hepatite B, especificando diagnóstico;  

 Antes de 72 horas após a avaliação ginecológica a enfermagem pegará na farmácia o 

KIT VIOLÊNCIA;  

 médico fará a coleta de material vaginal em filtro que deverá permanecer dentro do 
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prontuário no envelope lacrado e identificado com nome e horário;  

 Todo o procedimento deverá ser arquivado em prontuário;  

 Orientar a paciente quanto a necessidade de apoio psicológico;  

 Agendar a consulta da psicológa no ambulatório de segunda a  

sexta-feira;  

 Abrir prontuário;  

 Preencher notificação compulsória de violência sexual;  

 Não é obrigatório fazer o boletim de ocorrência, ficando a critério da vítima. 

MATERIAL - KIT VIOLÊNCIA SEXUAL  

 Folha de BE (boletim de emergência);  

 Impresso próprio de história da paciente (2 vias);  

 Abertura de prontuário;  

 Receita em duas vias das medicações básica após 72 horas do ocorrido;  

 Preenchimento da folha de RIM para a farmácia (retro virais);  

 Encaminhamento no receituário para vacina de imunoglobulina Hepatite B no  HC 

(Hospital das Clínicas);  

 Retirar na farmácia o Kit de Violência (um pedaço de filtro, envelope e toda medicação 

de emergência);  

 No Primeiro Atendimento encontra-se uma pasta de orientação à  

Violência Sexual;  

 Pedidos de exames laboratoriais. 

MEDICAÇÕES  
Abaixo, as medicações utilizadas de acordo com o projeto da SMS:  

 Azitromicina comprimido;  
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 Bezentacil 1200 mg 01 frasco;  

 Creme vaginal;  

 Medicações para caso específico (AZT e outros). 

 

 

 

FLUXO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATÉ 72 HORAS DO OCORRIDO   
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7. PREENCHER IMPRESSOS PRÓPRIOS ARMAZENADOS NA ROTINA DE 
VIOLENCIA SEXUAL.  
 

 
SE A OCORRÊNCIA ACONTECER DURANTE O 
PERIODO DIURNO: 

SE A OCORRÊNCIA OCORRER DURANTE O 
PERIODO NOTURNO: 

1. O ENFERMEIRO ORIENTARÁ SOBRE USO 
DAS MEDICAÇÕES E O SERVIÇO SOCIAL 
FARÁ A CONTINUAÇÃO DO 

O ENFERMEIRO ORIENTARÁ SOBRE O USO 
DAS MEDICAÇÕES E O RETORNO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL; 

2. GUARDARÁ O ENVELOPE, IMPRESSOS 
PREENCHIDOS E BEM COMO O MATERIAL 
COLETADO ATENDIMENTO NA SALA DE 
SUPERVISÃO  

. GUARDARÁ O ENVELOPE, IMPRESSOS 
PREENCHIDOS E BEM COMO O MATERIAL 
COLETADO ATENDIMENTO NA SALA DE 
SUPERVISÃO 

3. ABRIRÁ O PRONTUARIO.  
ATENÇÃO – ATENDIMENTO ADULTO 
INFANTIL 
REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO, 
CONFORME PROTOCOLO ASSISTENCIAL E 
AGENDAR SEGUIMENTO 
MULTIPROFISSIONAL NO AMBULATÓRIO DE 
VIOLÊNCIA DO HMMMEVNC  
  
 

3. ABRIRÁ O PRONTUARIO.  
ATENÇÃO – ATENDIMENTO ADULTO 
INFANTIL 
REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO, 
CONFORME PROTOCOLO ASSISTENCIAL E 
AGENDAR SEGUIMENTO 
MULTIPROFISSIONAL NO AMBULATÓRIO DE 
VIOLÊNCIA DO HMMMEVNC). 
 

8.  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
8.1. PREENCHIMENTO CORRETO DO BOLETIM DE EMERGÊNCIA DA ENFERMAGEM  
 
O impresso do Boletim de Emergência da Enfermagem (BE) (ANEXO III) tem como objetivo, o 
registro fidedigno de todas as ações efetuadas pela equipe de enfermagem com respaldo 
técnico e científico. A taxonomia utilizada pela equipe de enfermagem da Instituição é a da 
NANDA e a base teórica tida como arcabouço referencial é a teoria do auto cuidado de OREM. 
Ele é composto por:    

• Diagnóstico  e Evolução de Enfermagem: efetuado pelo enfermeiro após o exame físico 

e levantamento das necessidades da paciente, contém um resumo sucinto dos resultados dos 

cuidados prescritos e dos problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes;   

• Anotação de Enfermagem: é realizada pelo auxiliar de enfermagem e pelo  enfermeiro. 

São registros ordenados, cuja finalidade essencial é fornecer informações a respeito da 

assistência prestada, de modo a assegurar a  comunicação entre os membros da equipe de 

saúde, garantindo a continuidade das informações nas 24 horas, o que é indispensável para a 

compreensão da paciente de modo global. Além dos cuidados prestados, é essencial constar nas 

anotações de enfermagem os itens da prescrição médica que foram checados. Já os que não 

foram cumpridos, justificam-se o motivo.   

Sempre ao final das anotações de enfermagem, do diagnóstico de enfermagem e da evolução 
de enfermagem, deve constar o carimbo e a assinatura do executante, conforme normativa do 
COREN DIR 001/2000. 
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8.2. NORMAS PARA AS ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM   
 

• Verificar o tipo de impresso utilizado na Instituição e as normas para o seu 

preenchimento (onde anotar, onde assinar e onde carimbar);  

• Verificar  se  o  cabeçalho  do  impresso  está 

 preenchido  

devidamente; caso não esteja, preenchê-lo ou completá-lo;  

• Proceder toda anotação de horário e preencher a data na primeira anotação;  

• Anotar informações completas de forma objetiva e legível para evitar a possibilidade de 

dupla interpretação. Não usar termos que dêem conotações de valor (bem, mal, muito, 

bastante);  

• Utilizar frases curtas e exprimir cada observação em uma frase;  

• Anotar imediatamente após a prestação do cuidado, recebimento da informação ou 

observação das intercorrências;   

• Anotar a checagem da prescrição médica;  

• Nunca rasurar a anotação por esta ter valor legal, em caso de engano usar “digo”, entre 

vírgulas;  

• Não utilizar o termo “a paciente” no início de cada frase, já que a folha de anotação é 

individual;  

• Deixar claro na anotação se a observação foi feita pela pessoa que anota ou se é 

informação transmitida pela paciente (SIC), familiar ou outro membro da equipe de saúde;  

• Evitar o uso de abreviaturas que impeçam a compreensão do que foi anotado. Só utilizar 

as abreviaturas que estão padronizadas na Instituição (ANEXO V);  

• Assinar imediatamente após o final da última frase, utilizar o carimbo contendo nome 

completo sem abreviaturas, registro do COREN e função. Não deixar espaço entre as anotações 

e a assinatura;  

• As anotações de enfermagem são realizadas pelo enfermeiro e  

pelo auxiliar de enfermagem.  
A documentação de enfermagem inserida no prontuário da paciente, além do aspecto legal, é 
também utilizada como fonte de ensino, pesquisa, auditoria, avaliação do cuidado e questões 
legais.  
Esta documentação assegura direito constitucional da paciente de decisão sobre sua vida e 
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autonomia, reforçado pela Lei Estadual de São Paulo n° 10.241/99. 

9. PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM 
9.1.  COLETA DE URINA I E UROCULTURA  

  
AGENTE  AÇÃO  

MÉDICO  
• Avaliar a paciente na consulta;  

• Solicitar o exame no impresso correto.  

ENFERMEIRO/  
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

• Orientar a paciente quanto ao exame;  

• Entregar os frascos para a coleta do exame;  

• Fornecer um pacote de gaze, com sabão específico 

fornecido pelo laborátorio, para a higienização;  

• Orientar a paciente para ir ao banheiro, higienizar a região 

urogenital, colher o segundo jato de urina no frasco de urocultura e 

o restante no frasco de urina I;  

• Identificar os frascos com nome e o código de barra do 

laboratório;  

• Encaminhar o material ao laborátorio e registrar em livro 

específico.  

OBSERVAÇÃO: Todo procedimento deve ser realizado com luvas de 
procedimento e atentar para a lavagem das mãos pré e pós 
procedimento.  
RESULTADOS:  

• A paciente ou o acompanhante retira o resultado do exame 

no laboratório. Caso a paciente esteja em observação e sem 

acompanhante, a enfermagem é responsável por retirá-lo no 

laboratório;  

• O resultado será grampeado no BE e orientado a paciente a 

retornar no  consultório médico para reavaliação;  

• Caso a paciente retire o resultado em outro dia, a 

Enfermagem anexa  o exame no  prontuário ou BE e entrega na 

Recepção.  
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9.2. CURATIVOS  
 
9.2.1. CONCEITO  

• CURATIVO  
É um cuidado de enfermagem, dispensado a uma área do corpo que sofreu solução de 
continuidade.  
• OBJETIVO  

 Proteger a ferida;  

 Facilitar a cicatrização;  

 Remover secreções;  Facilitar a drenagem;  Prevenir infecção.  

OBSERVAÇÃO: Vide Protocolo de Enfermagem nº 75, 76, 77, 78 e  
79. 

 
 
 
 
 
9.3.   MATERIAL E PROCEDIMENTO PARA PARTOS BANDEJA DE PARTO - MATERIAIS  

• 01 Bandeja média de inox, estéril contendo:  

• 01 Tesoura;  

• 02 Pinças;  

• 01 Pacote de gazes;  

• 02 Pares de luvas estéreis; • 01 Campo de RN estéril;  

• 01 Clampeador de umbigo.  

OBSERVAÇÃO: A bandeja é preparada no CME. 

9.3.1. ASSISTÊNCIA AO PARTO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO  
  
AGENTE   ATIVIDADE  

MÉDICO/  
ENFERMEIRO  
  

   

• Conduz e assiste ao parto expulsivo;  

• Recebe o RN;  

• Secciona o cordão umbilical;  

• Envolve em campo estéril;  

• Encaminha o RN para o CCO.  
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AUXILIAR  
ENFERMAGEM  

DE    

• Disponibiliza o material solicitado;  

• Auxilia no encaminhamento da paciente ao 

consultório para o primeiro atendimento.  

  
  
OBSERVAÇÃO: A bandeja de parto acompanha todas as remoções. Há uma bandeja de parto 
completa em cada consultório médico. 
 
9.4. PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE DEMORA (SVD)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AGENTE  ATIVIDADE  
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ENFERMEIRO 
  

• Orientar a paciente referente ao procedimento;  

• Colocar biombos ao redor do leito;  

• Higienizar  as  mãos  e  calçar  luvas  de 

procedimentos;  

• Posicionar a paciente em posição de decúbito dorsal com os 

joelhos flexionados, os pés sobre o leito mantendo os joelhos 

afastados entre si;  

• Realizar a higiene íntima com Clorexidine aquoso;  

• Retirar as luvas de procedimento, descartando-as no resíduo 

infectante;  

• Higienizar as mãos;  

• Abrir a bandeja de cateterismo, entre os membros inferiores 

da paciente, usando técnica asséptica;  

• Colocar a solução antisséptica estéril na cúpula, abrir o 

material e colocar dentro do campo estéril: a sonda de Folley, gazes; 

coletor de urina de sistema fechado, seringa 10 ml, agulha (30x7mm 

ou 40x12mm);  

• Abrir ampola de água bidestilada e colocar o conteúdo dentro 

da cúpula;  

• Desinfetar com álcool a 70% o lacre do tubo de Xylocaína. 

Perfurá-lo com uma agulha de grande calibre, e colocar pequena 

quantidade de Xylocaína em uma gaze dentro do campo estéril;  

• Retirar as luvas de procedimento, descartando-as no resíduo 

infectante;  

• Higienizar as mãos;  

• Calçar as luvas estéreis;  

• Com a mão não dominante aspirar a água bidestilada para 

fazer o teste do Cuff e logo em seguida, conectar a sonda ao saco 
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coletor;  

• Lubrificar a sonda com Xylocaína;  
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• Com o auxílio da pinça, pegar a gaze embebida com solução 

antisséptica, e iniciar a antissepsia nos montes pubianos, em sentido 

transversal, com movimento único e firme, utilizando sempre uma gaze 

para cada movimento; a seguir, os grandes lábios do lado mais distante 

para o mais próximo de cima para baixo;  

• Afastar os grandes lábios para expor o meato uretral e com a 

mão não dominante limpar os pequenos lábios da mesma forma. A mão 

não dominante será agora considerada contaminada; Logo em seguida, 

limpar o meato uretral com movimento uniforme, obedecendo a 

direção meato uretral-ânus, sem tirar a mão não dominante do local;  

• Com a mão dominante, introduzir delicadamente o cateter 

lubrificado no interior do meato uretral e observar se há uma boa 

drenagem urinária; Avançar a sonda até a bifurcação, para assegurar 

que o balão fique posicionado inteiramente no interior da bexiga;  

• Injetar de 5 a 10 ml de água bidestilada para encher o Cuff. Em 

seguida tracioná-lo cuidadosamente, para verificar se está totalmente 

preenchido, não correndo o risco de sair;  

• Conectar a sonda à extensão do saco coletor;  

• Fixar a sonda com micropore, na face interna da coxa para que 

seja evitada a tração da sonda. Fixar o saco coletor no leito;  

• Retirar os materiais do cateterismo, descartando o material 

usado no resíduo infectante, exceto as agulhas, que devem ser 

descartadas na caixa de perfurocortante;  

• Posicionar a paciente de forma confortável;  

• Retirar as luvas, descartando-as no resíduo infectante;  
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• Higienizar as mãos;  

• Identificar o saco coletor com nome, COREN, data e hora da 

sondagem;  

• Fazer a anotação de enfermagem, assinar e carimbar.  

  
  
RISCOS  

  
MATERIAIS  

  

• INFECÇÃO  

DO  TRATO  
URINÁRIO;   

• TRAUMATIS 

MO  
URETRAL.  

  

• Luvas de procedimentos;  

• Luvas, compressas de gazes e seringas estéreis;  

• Sonda Folley estéril descartável;  

• Clorexidina aquosa;  

• Água Bidestilada;  

• Bandeja de materiais estéreis para cateterismo  

(cuba rim, cúpula, pinça cheron);  

• Campo fenestrado;  

• Micropore;  

• Seringa de 10 ml;  

• Duas agulhas de 30x7 mm ou 40x12 mm;  

• Coletor de urina de sistema fechado; • Xylocaína;  

• Lençol.  

  
 
 9.5.  RETIRADA DA SVD  
  
  
AGENTE  

  
ATIVIDADE  
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MÉDICO  
  

  
• Solicita a retirada da sonda em prescrição médica.  
  

ENFERMEIRO/     
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

  

• Orientar a paciente referente ao procedimento;  

• Lavar as mãos;  

• Reunir todo o material;  

• Calçar as luvas de procedimento;  

• Colocar a paciente em posição ginecológica;  

• Retirar o micropore fixado à sonda;  

• Fazer a aspiração do Cuff para desinflar, retirando com uma 

seringa de 20 ml a água;  

• Retirar a sonda vagarosamente;   

• Orientar a paciente a ingerir água, deambular e observar 

várias micções espontâneas;  

• Comunicar ao médico, após as micções sem intercorrências; 

• Repor todo o material utilizado.  

  
 
 9.6.  ENCAMINHAMENTO  DE  FETOS  NATIMORTOS  E  
9.6. ANATOMOPATOLÓGICO  
 

AGENTE  AÇÃO  
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ENFERMEIRO/  
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

  

• Fetos  

 Pesar, conforme conduta médica, os fetos (inviáveis ou 

natimortos) que nascerem na sala de admissão;   

 Encaminhar o feto junto à mãe para o CCO. 

• Anatomopatológico  

 Acondicionar a peça que será encaminhada à Anatomia 

Patológica em frasco com formol devidamente  

identificado (etiqueta);  

 Registrar em livro específico o encaminhamento da peça; 

 Encaminhar o material anatomopatológico ao setor de 

destino juntamente com o pedido médico devidamente 

identificado  

(etiqueta).  
  

 
9.7. ÓBITO   
  
  
AGENTE  

   
ATIVIDADE  

MÉDICO  

•  Constatar o óbito em prescrição médica, horário e provável 
diagnóstico;  

  •  Preencher a declaração de óbito em 4  (quatro) vias;  

 •  Comunicar o óbito à família.  

ENFERMEIRO  

•  
•  
•  

Comunicar ao serviço social;  
Orientar o  Auxiliar de Enfermagem quanto ao preparo e 
encaminhamento do corpo;  
Preencher o impresso de aviso de óbito em 4 (quatro) vias, 
constando nome, data, setor e assinatura;  

 •  Registrar no livro de óbitos do setor de internação;  
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 •  Confirmar com o médico a necessidade de necropsia.   

ENFERMEIRO/  
AUXILIAR  DE  
ENFERMAGEM  

•  
•  
•  

Preparar o corpo (deve-se preservar a aparência natural do 
corpo);  
Retirar todo o material em uso (sonda, cateter, etc); Identificar 
diretamente no corpo a 1ª via do impresso de aviso de óbito;  

 •  Colocar a 2ª e 3ª via do impresso no pacote;  

 •  Colocar a 4ª via no prontuário.  

  
10.  PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTENCIAIS 
10.1. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
• ENFERMEIRO   

 Deverá passar o plantão, 15 minutos antes do término do mesmo;  

 Com BE ou prontuário em mãos deverá passar de leito em leito e anotar o diagnóstico e 

as intercorrências da paciente;  

 Comunicar a presença de exames pendentes;  

 Deverá fiscalizar se as  medicações administradas foram checadas, assinadas e 

carimbadas;  

 Checar Carro de Emergência, uso e reposição de psicotrópicos;  

 Observar e orientar quanto à evolução de enfermagem;  

 Comunicar quanto à transferência, exames da paciente e RN para outro serviço ou 

retorno;  

 Comunicar qualquer falta de material ou medicamento;  

 Passar a unidade em ordem e abastecida de material e medicamentos utilizados no PSO;  

 Todos os procedimentos deverão ser checados, anotados, carimbados e assinados;  

 Elaborar escalas de trabalhos diárias, mensais e de férias dos funcionários;  

 Solicitar conserto de equipamentos/ instalações danificadas junto à Engenharia. 

• AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

 Organizar e repor os materiais da Unidade;  

 Abastecer a sala de emergência;  
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 Controlar os materiais encaminhados para esterilização;  Acompanhar 

a remoção de paciente para outro hospital;  

 Conferir os materiais permanentes (monitores cardíacos, oxímetros, ventilador, 

aparelho de cardiotocográfico, esfigmomanômetro e glicosímetro, balança de RN, bomba de 

infusão, carrinho de emergência). 

10.2. PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS 
 
10.2.1. ROTINA DO EXPURGO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS  
• EXPURGO E SALA DE UTILIDADES  
Manter em ordem, com as roupas sujas devidamente acondicionadas em hampers.  
• REPROCESSAMENTO DOS AMNIOSCÓPIOS  

 USAR luva, máscara e óculos;  

 COLOCAR no recipiente com detergente enzimático até o mesmo ser encaminhado à 

CME;  

 NÃO deverão ser lavados;  

 DEVERÃO ser encaminhados à Central de Material  dentro do recipiente tampado sem 

detergente;  

 A LIMPEZA E DESINFECÇÃO dos aminioscópios serão  

realizadas na Central de Material;  

 A solução deverá ser trocada a cada 6 horas ou QUANDO NECESSÁRIO.  

OBSERVAÇÃO: Vide Protocolo de Enfermagem nº 86.  
 
10.2.2. DESINFECÇÃO DE INALADORES E FRASCOS DE ASPIRAÇÃO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

• Conferir todos os materiais (inaladores e frascos de aspiração), contar e verificar o 

funcionamento;  

• Acondicionar todos os inaladores e frascos e encaminhar à CM, para reprocessamento 

e retorno ao setor solicitante. 

11. SERVIÇOS DE APOIO 
 

11.1. NUTRIÇÃO  

• A equipe de enfermagem solicita por telefone a dieta prescrita em prescrição médica 

(tipo de dieta e nome da paciente);  

• No recebimento da dieta, a enfermagem confere a dieta e oferece à paciente;  
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• A equipe de enfermagem carimba o recebimento no pedido da nutrição.  

OBSERVAÇÃO: Todas as dietas deverão ser solicitadas mediante prescrição 
médica. 
11.2. SERVIÇO SOCIAL  
 
 

• Oferecer assistência principalmente nos casos de violência;  

• Atender a demanda no que se refere a vale transporte,  

telefonemas, etc.;  

• Fazer estatística e pesquisar a demanda social no primeiro atendimento;  

• Orientar quanto ao pedido de comunicação para a família;  

• Avaliar a contra-referência para as UBS.  

   
12. LIMPEZA  
   

DEFINIÇÃO  
O serviço de limpeza de um hospital tem particular importância no controle das infecções 
hospitalares, por garantir a higiene das áreas e artigos do hospital, reduzindo assim as 
infecções cruzadas. Na medida em que estas infecções podem ser a consequência da 
exposição ao ambiente contaminado, através da poeira mobiliária, equipamentos e outros. 
Uma higiene ambiental eficiente é fundamental para a diminuição das infecções.  
Este anexo tem por finalidade nortear as ações nesta área, também considerada de apoio à 
prevenção e ao controle das infecções hospitalares. Desta forma, tem a preocupação de 
oferecer aos profissionais desta Instituição informações a serem acrescentadas ao seu acervo 
de conhecimentos, que possibilitem a vigilância das ações executadas pela empresa 
contratada para a higiene e, principalmente, uma maior segurança no ambiente hospitalar. 
 
12.1.  DEFINIÇÃO DE TERMOS 
 
CONCEITOS DE LIMPEZA: A limpeza é um processo de localizar, identificar, conter, remover e 
se desfazer de forma adequada, de substâncias indesejáveis, ou seja, poluentes, de uma 
superfície ou ambiente. Em outra definição, limpeza é a remoção de qualquer corpo 
indesejável, visível ou não, de uma superfície, sem alteração das características originais do 
item que está sendo limpo, e onde o processo utilizado não seja nocivo ao meio ambiente. 
LIMPEZA HOSPITALAR: É o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de ação ou 
energia química, mecânica ou térmica, num determinado período de tempo. Consideraremos 
como limpeza hospitalar a limpeza das superfícies fixas e equipamentos permanentes das 
diversas áreas hospitalares, o que inclui pisos, paredes, janelas, mobiliários, instalações 
sanitárias, sistemas de ar condicionado e caixas d’água. 
LIMPEZA DIÁRIA OU CONCORRENTE: É a limpeza feita nas superfícies hospitalares mais 
frequentemente utilizadas enquanto ocupadas por pacientes. Pode ser realizada mais de uma 
vez por dia, quando necessário.  
LIMPEZA TERMINAL: É a limpeza que abrange todas as superfícies (teto, parede, piso e 
mobiliário). Pode ser feita após alta, óbito ou transferência do paciente, após o término do 
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turno de trabalho, ou conforme protocolo previamente estabelecido 
(semanal, quinzenal, mensal, etc.). 
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A LIMPEZA:  

• Unidirecional ( não realizar movimentos de vai e vem);  

• De cima para baixo;  

• Do mais distante para o mais próximo;  

• De dentro para fora;  

• De trás para frente;  

• Do mais limpo para o mais sujo. 

DESINFECÇÃO: Destruição de micro-organismos, exceto os esporulados, pela aplicação de 
meios físicos ou químicos, em artigos ou superfícies. 
DESINFECÇÃO CONCORRENTE: É a desinfecção feita após a limpeza concorrente.  
DESCONTAMINAÇÃO: Procedimento realizado nos casos de extravasamento de matéria 
orgânica (sangue, secreções, excrementos). 
DESINFECÇÃO TERMINAL: É a desinfecção feita após a limpeza terminal. 
DEGERMAÇÃO: Remoção ou redução de micro-organismos da pele, seja por meio de limpeza 
mecânica (sabão com escovação), seja por meio de agentes químicos (antissépticos). 
ASSEPSIA: Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto. 
 
12.2. PRODUTOS DE LIMPEZA  
 
 12.2.1.  CONCEITOS  
Sabões / detergentes: são solúveis em água, contém tensoativos em sua formulação, com a 
finalidade de emulsificar e facilitar a limpeza.  
Germicidas: são agentes químicos que inibem ou destroem os micro-organismos, podendo ou 
não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes e antissépticos.  
 Desinfetantes: são germicidas de nível intermediário de ação, não  
são esporicidas. 
 12.2.2.  PRODUTOS UTILIZADOS  

• Água;  

• Detergente;  

• Cloro orgânico;  

• Álcool;   

• Hipoclorito de Sódio.  

  
  
PRODUTO  

  
DILUIÇÃO  

  
UTILIZAÇÃO  

  
TEMPO  
DE AÇÃO  
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Detergente  
ou  Sabão  
neutro  
  

De  acordo  com  
orientação do fabricante  

Indicado na limpeza de 
superfícies, (concorrente e 
terminal).  

IMEDIATO  

Cloro  
Orgânico 
  

Usar na forma líquida: diluir 
300grs do produto para 10 
litros de água (3%).  

Desinfecção de sanitários e 
descontaminação  de 
superfícies.  

10 MINUTOS  

Álcool   
  

 Utilizado  na  
concentração de 70%  

Indicado na desinfecção de 
mobiliários em geral e  
equipamentos permanentes   
  

IMEDIATO  

Hipoclorito de 
Sódio   

Utilizado  na  
concentração de 1%  

Indicado na desinfecção de: teto, 
paredes, pisos e outras 
superfícies fixas.  
  

10 MINUTOS  

 
12.3. PERIODICIDADE DA LIMPEZA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO 

• Auxiliar de Enfermagem: é responsável pela limpeza dos mobiliários e materiais 

permanentes. A limpeza do material permanente  é realizada com pano, água e sabão, quando 

o material permite utiliza-se álcool.  

• Enfermeiro: responsável pela supervisão da limpeza na unidade tanto a efetuada pelo 

auxiliar de enfermagem, como a efetuada pela equipe de limpeza.  

• Limpadora: é responsável pela limpeza de pisos, paredes, portas e recolhimento dos 

resíduos comum, infectante e orgânico.  

 Limpeza Concorrente: ocorre diariamente nas salas de atendimento, posto de 

enfermagem, emergência e consultórios.  

 Limpeza Terminal: limpeza terminal ocorre às sextas-feira e aos sábados no período 

diurno ou de acordo com a necessidade do setor.  
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ANEXOS 
ANEXO I 

 



 

1916 
 

Anexo II 
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Anexo III 
BOLETIM DE EMERGENCIA 
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Anexo IV 
 
TABELA DE CORREÇÃO PARA MANGUITO ADULTO PADRÃO  

Correção da PA quando só há manguito adulto padrão (circunferência do braço no pronto 
médio deste entre 27 e 34 cm). Na prática, só usamos a tabela quando é visivelmente “gordo” 
ou “magro”.  
Para aplicar o fator é necessário não arredondar as medidas para final 0 ou 5. Em aparelhos 
não digitais, cada traço da escala corresponde a 2 mmHg.  
EXEMPLO: braço com 40 cm e PA 154/92 = (-10/-7) = 144/85 mmHg  
Ao medir: paciente sentado com pernas descruzadas, braço na altura do coração apoiado para 
não fazer força, bexiga vazia, sem fumar ou tomar café 30 minutos antes.  
Os aparelhos de punho descalibram facilmente e podem dar valores mais elevados do que os 
aneroides.  
  

CIRCUNFERÊNCIA (CM)  FATOR DE CORRELAÇÃO (MMHG)  
PAS  PAD  

20  11  7  
22  9  6  
24  7  4  
26  5  3  
28  3  2  
30  0  0  
32  -2  -1  
34  -4  -3  
36  -6  -4  
38  -8  -6  
40  -10  -7  
42  -12  -9  
44  -14  -10  
46  -16  -11  
48  -18  -13  
50  -21  -14  

  
Anexo V 
ABREVIAÇÕES MAIS UTILIZADAS E PADRONIZADAS NO PSO  
  

ABREVIAÇÃO  DEFINIÇÃO  
AIG  ADEQUADO PARA IDADE GESTACIONAL  
BCF  BATIMENTO CARDIO FETAL  
CCG  CUIDADOS CONTROLES GERAIS  
CPE  CONFORME PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM  
CPM  CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA  
CTB  CARDIO TOCOGRAFIA BASAL  
CTG  CURETAGEM UTERINA  
CVP  CATETER VENOSO PERIFÉRICO  
DHEG  DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO  
DLE  DECÚBITO LATERAL ESQUERDO  
DM1  DIABETES MELLITUS TIPO I  
DM2  DIABETES MELLITUS TIPO II  
DMG  DIABETES MELLITUS GESTACIONAL  
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DPP  DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA  
DU  DINÂMICA UTERINA  
EMLD  EPISIOTOMIA MEDIANA LATERAL DIREITA  
EMLE  EPISIOTOMIA MEDIANA LATERAL ESQUERDA  
G_P_A  GESTAÇÃO/PARIDADE/ABORTO  
GIG  GRANDE PARA IDADE GESTACIONAL  
HB  HEMOGLOBINA  
HG  HEMOGRAMA  
ILA  ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO  
ITU  INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO  
LCGG  LÍQUIDO CLARO COM GRUMOS GROSSOS  
LT  LAQUEADURA TUBÁREA  
MEC  MECÔNIO  
MF  MOVIMENTOS FETAIS  
MFF  MÁ FORMAÇÃO FETAL  
MMII  MEMBROS INFERIORES  
MMSS   MEMBROS SUPERIORES  
MSD  MEMBRO SUPERIOR DIREITO  
MSE  MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO  
MID  MEMBRO INFERIOR DIREITO  
MIE  MEMBRO INFERIOR ESQUERDO  
PA/P/T  PRESSÃO ARTERIAL/PULSO/TEMPERATURA  
PC  PARTO CESÁREA  
PE  PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM  
Pect  PRENHEZ ECTÓPICA  
PF  PARTO FORCEPS  
PF  PLANEJAMENTO FAMILIAR  
PIG  PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL  
PM  PRESCRIÇÃO MÉDICA  
PN  PARTO NORMAL  
PP  PLACENTA PRÉVIA  
PPct  PLACENTA PRÉVIA CENTRO TOTAL  
PTN  PROTEINÚRIA  
RCIU  RESTRIÇÃO  DE CRESCIMENTO INTRA UTERINO  
RN  RECÉM-NASCIDO  
RPM  ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  
SND  SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
SS  SERVIÇO SOCIAL  
TVP  TROMBOSE VENOSA PROFUNDA  
USG  ULTRASSONOGRAFIA  
VV  VIA VAGINAL  

 
 
 
 

PRIORIZAÇÃO E CADASTRO DE PACIENTES NA RECEPÇÃO 
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1. OBJETIVO 
 

Garantir acesso seguro do paciente. 

 

2. REFERÊNCIA 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 

– 2. ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Recepção do Pronto Socorro Recepcionista, condutor e vigilante. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
Sistema Wareline 
Computador 
Impressora 

Ficha do paciente  

6. DEFINIÇÕES 

 Acolhimento – ato de receber e incluir. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Solicitar documento de identificação com foto e cartão SUS; 
2. Iniciar cadastro com o registro das informações do paciente (nome completo, data 
de nascimento, sexo, nome da mãe, estado civil, proveniência, profissão, raça/cor, 
“consome bebida alcoólica”, “diabético”, “fumante”, “hipertenso”, “sedentário” e 
“alergia”. No campo de alergias registrar tipo de alergia em “Alergias” e em “Observações 
clínicas do paciente”); 
3. Gerar atendimento: 
a) Clicar em ícone “novo” e opção “ambulatório”; 
b) Na tela “Dados de Atendimento Ambulatorial”; clicar em busca “Prontuário”; selecionar o 
nome do paciente, plano, tipo de serviço, especialidade, médico responsável, centro de custo 
de atendimento, caráter do atendimento, proveniência, responsável pelo paciente, cartão do 
SUS, regulação e transporte. Após clicar em SALVAR. 
c) Após SALVAR os dados do cadastro e atendimento do paciente a ficha de atendimento é 
impressa na classificação de risco e a pulseira de identificação é impressa na recepção. 
4. Colocar a pulseira no punho direito do paciente, exceto nos casos de pacientes de alta 
periculosidade (acompanhado por agente carcerário ou Polícia Miliar). Nestes casos, repassar 
a (s) pulseira (s) para o Enfermeiro Classificador para que o mesmo supervisione a colocação 
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da pulseira pelo agente ou policial, e oriente o membro correto (punho direito), bem como 
também em casos de pacientes provenientes de veículos oficiais (SAMÚ, Corpo de 
bombeiros). Em casos de crianças (até 9 anos), a pulseira é colocada no membro da mãe ou 
responsável. 
5. Informar ao paciente ou seu responsável da finalidade e motivo da colocação da 
pulseira. 
6. Orientar o paciente para aguardar chamada para atendimento na classificação de risco 
na recepção. 
 
8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 
1. Na ausência de documento de identificação com foto, perguntar ao paciente sua data 
de nascimento para localização de possível cadastro prévio, sendo localizado, confirmar os 
seguintes dados: nome da mãe e endereço, após confirmação correta utilizar cadastro já 
existente, caso não seja localizado proceder o registro como “não informado” ou “não 
identificado”; 
2. A certidão de nascimento será aceita para os casos de crianças; 
3. Nos casos que não tiver cartão SUS, será permitido o cadastro e orientado a trazer na 
próxima consulta bem como orientado a providenciar junto à Secretaria de Saúde do 
município. 
 
4. CASOS PRIORITÁRIOS PARA ACOLHIMENTOS NA RECEPÇÃO: 
 

SINAIS DE ALERTA 
Dor torácica 
(Dor no 
peito) 
 

Palidez cutânea 
 

Desmaio Vômitos Tontura 

Dificuldade 
na fala 

Respiração 
ofegante e/ou 
falta de ar 

Ferimento com 
sangramento 
ativo 

Gestante com dor 
abdominal, perda 
de líquido e/ou 
sangramento 

Manifestação 
verbal de: 
-Dor; 
-Febre alta; 
(especialmente 
em crianças 
até 9 anos). 
-Hipertensão 
(Pressão Alta) 

 
 
8. INDICADORES 

Tempo de espera para classificação de risco (Tempo decorrido entre o cadastro na recepção 
e a classificação de risco). 
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9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

 
10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 
 
 

SAE – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 
 
1. OBJETIVO 

• Organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando 

possível a operacionalização do processo de Enfermagem; 

• Orientar o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional; 

• Promover ambiente seguro e terapêutico; 

• Estimular a participação ativa do acompanhante/familiar; 

• Cumprimento da resolução COFEN 358/2009 -Art. 1º. 
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2. REFERÊNCIA 

Resolução do COFEN Nº 358/2009, disponível em:http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-

3582009_4384.html; 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica médica, cirúrgica e obstétrica, 

Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e 

Unidade de Recuperação Pós 

Anestésica. 

Coordenador de Enfermagem, Supervisor de 

Enfermagem, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Formulário específico de cada setor; 

Rede local de computadores – INTRANET; 

Equipamentos para avaliação dos SSVV - Sinais Vitais. 

Sistema - Wareline 

 

6. DEFINIÇÕES 

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

SSVV – Sinais Vitais. 

 

Etapas da SAE: 

1. Histórico de Enfermagem (anamnese e exame físico): 

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença. 

 

2. Diagnóstico de Enfermagem: 
Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que 

culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 

representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das 

ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

 
3. Planejamento. 
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Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem. 

 
4. Implementação de Enfermagem/Prescrição de Enfermagem 
Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de 
Enfermagem, concretização do plano assistêncial. 
 
5. Avaliação/Evolução de Enfermagem: 
Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, 

para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado 

esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo 

de Enfermagem. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

Enfermeiro (Na admissão do paciente): 

 

1. Realizar a higienização das mãos; 

2. Deslocar-se ao leito do paciente; 

3. Realizar sua identificação como enfermeiro; 

4. Chamar o paciente pelo nome, identificando-o pela pulseira; 

5. Buscar aproximar a relação enfermeiro/paciente, integrando-o à unidade e 

fomentando a confiança em relação à equipe e a terapêutica; 

6. Realizar o preenchimento do formulário da SAE disponível para impressão na 

INTRANET (Anexos); 

7. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos SSVV na 

admissão do paciente, primeira linha, aprazar próximo horário, que será realizado em 

sequência pela equipe técnica de Enfermagem; 

8. Avaliar as condições clínicas do paciente conforme etapas do processo de 

Enfermagem. 

9. Supervisionar equipe técnica de enfermagem quanto aos cuidados realizados e 

preenchimento da “escala de Mews”; 

10. Observar condições gerais do paciente e do ambiente do quarto; 
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11. Anotar alterações e intercorrências encontradas; 

12. Realizar última etapa do processo, Evolução de Enfermagem no PEP – WARELINE, 

imprimir, carimbar e anexá-la junto ao Formulário manual e inserir no Prontuário do 

paciente. 

13. A partir daí realizar a Evolução de Enfermagem a cada 24 horas ou sempre que houver 

intercorrências e ou procedimentos realizados no paciente. 

 

Técnico de Enfermagem: 

 

1. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos SSVV no horário 

aprazado inicialmente pelo Enfermeiro na Admissão do paciente, bem como nos horários 

aprazados em sequência; 

2. Realizar evolução técnica de Enfermagem no PEP – WARELINE, conforme periodicidade 

estabelecida na Escala de Mews (6/6h, 4/4h, 2/2h, 1/1h.) 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Realizar avaliação do paciente e preenchimento da SAE em tempo hábil no momento em que 

o paciente for admitido. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

01 Alterações nas fichas da SAE em anexo  

 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 
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Elaboração Coord. Enfermagem  

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

 

CONFERENCIA E REPOSIÇÃO DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA 

 

1. OBJETIVO 

Garantir que o Carrinho de Emergência esteja com todos os equipamentos, insumos e 

medicamentos para o pronto uso durante uma emergência. 

2. REFERÊNCIA 

Orientações do fabricante do Desfibrilador (PHILIPS) contido no próprio equipamento. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores que possuem 

Carrinho de Emergência: Sala de 

Emergência, Centro Cirúrgico e Clínica 

Médica/Cirúrgica. 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

2. Reposição: Enfermeiro e Médico. 

3. Conferência mensal: Farmacêutico e 

Enfermeiro. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Check list de conferência do Carrinho de Emergência; 

 Caneta; 

 Sistema Wareline, para prescrição de medicamentos e insumos de reposição; 

 Carrinho de Emergência composto por: desfibrilador, lâminas/laringoscópio, prancha 
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rígida, bala de oxigênio (pp 1m3 1000lt) e monitor multiparâmetro (Clínica Médica); 

6. DEFINIÇÕES 

Carrinho de Emergência: equipamento utilizado em situações de socorro imediato. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

 Lavar as mãos; 

 Dirigir-se ao local, posicionar de frente para o Carrinho de Emergência e realizar a 

conferência do Carrinho e dos equipamentos, conforme definido por check-list e, caso 

necessário, realizar os procedimentos para regularização. Itens para serem conferidos: 

Carrinho de Emergência: deve estar conectado à tomada de energia elétrica da parede e 

lacrado. Conferir e anotar o número do lacre. 

Prancha Rígida: localizada na lateral esquerda do Carrinho de Emergência. 

Bala de oxigênio: localizada na lateral direita do Carrinho de Emergência. Abrir a válvula e 

evidenciar carga mínima de 100 Libras. Se a carga estiver abaixo de 100 Libras, abrir Ordem 

de Serviço para a manutenção realizar a troca da bala (RAMAL 318). 

Monitor: o monitor multiparâmetro deve estar conectado à tomada elétrica do Carrinho de 

Emergência, teste: ligar e desligar. 

Desfibrilador: Verificar se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica do Carrinho de 

Emergência. Realizar o teste de funcionamento seguindo a ordem: 

1. Certifique-se que haja papel suficiente na bobina interna; 

2. Desligue o cabo de energia e verifique o acionamento de bateria; 

3. Ligar o equipamento (Manuela Lig) girando a o botão nº 1; 

4. Escolher opção de desfibrilação (colocar carga de 10 J); 

5. Selecionar o botão nº 2, ativar carga; 

6. Esperar sinal sonoro de um bip contínuo; 

7. Apertar os dois botões das placas simultaneamente e então o choque será disparado; 

8. Aguardar a impressão do comprovante de “teste aprovado”  (Anexo I); 

9. Voltar o botão nº 1 para posição Desligado e conectar o cabo de energia no carrinho 

novamente. 

Laringoscópio: o kit de laringoscópio é composto por 12 lâminas (retas e curvas) dos tamanhos 

de 0 a 5. Deve-se conectar lâmina por lâmina no cabo do laringoscópio (adulto e infantil), e 

testar o funcionamento das lâmpadas. Luz fraca é indicativo de pilha fraca e então deve 
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solicitar novas pilhas ao almoxarifado e realizar a troca. As lâminas devem ser limpas com 

álcool 70% e gaze, diariamente. 

 Preencher o check list conforme resultados da conferência e assinar. 

 

Importante: se evidenciar falha no equipamento, o check-list deve ser preenchido 

identificando o equipamento com falha. Após o reparo, o check-list deve ser refeito. 

 

2. Reposição do Carrinho: Enfermeiros e Médicos 

 

Médico 

 Realizar a prescrição dos medicamentos utilizados na emergência, incluindo o 

preenchimento do formulário de solicitação de medicamentos psicotrópicos (controlados), se 

utilizados. 

 

Enfermeiro 

 Reunir os formulários preenchidos pelo médico; 

 Solicitar os medicamentos, insumos e lacre à farmácia; 

 Solicitar materiais reprocessados à CME, e ou insumos na farmácia, quando for o caso; 

 Reabastecer o Carrinho de Emergência. 

 

Após reposição, lacrar e conferir novamente o carrinho, conforme Item 1 deste procedimento. 

 

3. Conferência mensal do carrinho – Farmacêutico e Enfermeiro 

 

Farmacêutico 

• Uma vez por mês, o Carrinho de Emergência é aberto e conferido pelo Farmacêutico, 

conforme POP.FARM.024, da Farmácia. 

 

Enfermeiro 

 Realizar uma vez por mês a conferência do carrinho, preenchendo o check list mensal da 

Enfermagem. 

 Conferir o número dos lacres que foram rompidos; 
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 Assinar e carimbar o check list de conferência mensal . 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

  A conferência diária (externa) do Carrinho de Emergência, deve ser realizada no início de cada 

plantão, pelo Enfermeiro. 

  Materiais de reúso que foram utilizados durante uma emergência deverão ser encaminhados 

para o reprocessamento CME e substituídos ou repostos tão logo quanto possível. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Check list de conferência do Carrinho de Emergência (Anexo II). 

 

CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES MULTIPROFISSIONAIS NA ALTA HOSPITALAR 
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1. OBJETIVO 

Descrever orientações de alta multiprofissional aos pacientes e acompanhantes, em relação 

aos cuidados em sua residência bem como intervenções relacionadas a internação social. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínicas médica, cirúrgica e obstétrica. 

Enfermeiros, Assistência Nutricional, 

Fisioterapeuta, Psicólogo(a), Serviço Social e 

Médicos. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

-Alta Hospitalar é o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital. O 

paciente recebe alta quando seu estado de saúde permitir ou quando está em condições de 

recuperar-se e continuar o tratamento em casa. 

-Equipe Multiprofissional é a junção de esforços e interesse de um grupo de profissionais 

que reconhecem a interdependência com os outros componentes e se identificam com um 

trabalho de caráter cooperativo e não competitivo, com o fim de alcançar um objetivo 

comum cuja atividade sincronizada e coordenada caracteriza um grupo estritamente ligado. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NA ALTA HOSPITALAR: 
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Orientar os pacientes e acompanhantes em relação aos cuidados nas suas residências sobre 

as sondas nasogástricas (SNG), curativos (ferida operatória, coto umbilical) e sinais de alerta. 

Orientações sobre Sonda Vesical de Demora (SVD): 

Manter a sonda e o saco coletor limpos: 

• Para manter a sonda vesical limpa e sem cristais de urina, que podem obstruir a 

sonda ou provocar infecção, deve-se: 

Evitar puxar ou empurrar a sonda vesical, pois pode provocar feridas na bexiga e na uretra; 

• Lavar com a água e sabão o tubo da sonda vesical 3 vezes por dia, para evitar que as 

bactérias contaminem a sonda; 

• Ir ao hospital ou unidade de saúde para trocar a sonda vesical de 3 em 3 meses, no 

caso de ser de silicone, ou de 10 em 10 dias se for de látex; 

• Não levantar o saco coletor acima do nível da bexiga, mantendo-o pendurado na 

beira da cama ao dormir, por exemplo, para a urina não entrar na bexiga novamente; 

• Nunca colocar o saco coletor no chão, transportando-o sempre que for preciso 

dentro de uma sacola de plástico ou amarrado na perna, para evitar que as bactérias do 

chão contaminem a sonda; 

• Esvaziar o saco coletor da sonda sempre que estiver com metade da sua capacidade 

preenchida de urina. 

Além destes cuidados com a sonda vesical de demora é importante secar bem o saco coletor 

e a sonda depois do banho. Porém, caso o saco coletor se separe da sonda no banho ou em 

outro momento, é importante jogá-lo no lixo e substituí-lo por um saco coletor novo e 

esterilizado. 

Sinais de alerta para ir ao médico: 

Alguns sinais que indicam que se deve ir imediatamente ao hospital ou pronto socorro, para 

trocar a sonda e fazer exames, são: 

 Sangue dentro do saco coletor da sonda vesical; 

 Urina vazando fora da sonda; 

 Febre acima de 38º C e calafrios. 
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 Dor na bexiga. 

Em alguns casos é normal que o paciente tenha vontade de fazer xixi e esse desconforto 

pode ser percebido como dor forte na bexiga, que deve ser referida para o médico para 

prescrever medicação adequada, aumentando o conforto do paciente. 

Orientações sobre Sonda Nasoenteral (SNE), Sonda Nasogástrica (SNG): 

 Manuseio da sonda – cuidados com retrações, pois pode ser deslocada do 

posicionamento correto. Exemplo: durante o sono, banho, mudança de decúbito ou pelo 

próprio paciente. 

 Limpeza/Higiene/Fixação – Após banho secá-la e trocar a fixação (Nasogástrica, 

Nasoentérica) da face, devendo estar sempre limpa e seca, evitando o desconforto para o 

paciente, odores desagradáveis, higienizar as narinas do paciente e tomar cuidado para não 

tracionar a asa nasal ao fixar a sonda, causando lesões. Às vezes se faz necessário restringir 

as mãos do paciente com luvas sem os dedos, para impedi-lo de retirar a sonda, como pode 

ocorrer com doentes com demências, agitação motora, quadros de confusão mental, etc. 

 Administração de dieta, infusões de líquidos e medicamentos – posicionar o 

paciente sentado e ou, sendo acamado, manter cabeceira elevada por no mínimo 30 graus, 

(diminuindo riscos de aspirações de dieta, refluxos gástricos), e não deitar o paciente logo 

após ingesta alimentar e hídrica, lavar a sonda com água filtrada após administração de 

dietas (1 -2 seringas de 20 ml), medicamentos, mantendo sua permeabilidade, evitando 

obstruções por resíduos alimentares. Havendo obstruções, pode se realizar manobras para 

desobstrução, infiltrando água morna (ideal com seringa de 50 ml). 

 Observação e detecção de anormalidades – obstrução, vazamentos, quebras dos 

conectores das extremidades proximais, Se (gastrostomia) proteger a pele se houver contato 

com conteúdo gástrico, para evitar formação de lesões, inflamações, infecções. 

 Tempo de troca – determinado pelo protocolo do serviço de acompanhamento do 

paciente. 

Complicações com o uso da sonda: 

1. Infusões rápidas – levam a quadros de distensão abdominal, diarreias, vômitos. 
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2. Refluxos gástricos e pneumonias aspirativas – podem ser observada pelos familiares na 

presença de agitação, tosse, dispneia, cianose de face. (idosos acamados, sequelados, 

afásicos, com reflexos diminuídos). 

3. Quadros de constipação intestinal, flatulências – necessitando readequação nutricional, 

sendo de grande importância aos familiares e cuidadores, observarem a presença de 

eliminações fisiológicas (volume, quantidade, aspecto, consistência, etc.). 

4. Vale reforçar, que, o paciente no domicílio, deve ser acompanhado sempre por uma 

equipe multiprofissional e multidisciplinar, cabendo a nutricionista, definir a terapia 

nutricional mais indicada, também avaliando e acompanhando os resultados e adequando 

as alterações necessárias a cada paciente, levando em conta seu histórico alimentar, 

histórico de doenças, tipos de sonda, etc. Orientandos também, familiares e cuidadores. 

Orientações sobre Curativos: 

FERIDAS OPERATÓRIAS 

1. Manter a ferida operatória sempre limpa e protegida de secreções, animais, poeira, água 

suja e demais substâncias não conhecidas que podem levar a infecção do local; 

2. Curativo deve sempre ser feito após o banho. No banho, lavar a ferida operatória com 

água corrente e sabonete, com leve fricção sobre a ferida. O curativo deve ser feito com 

soro fisiológico (limpando levemente a ferida com gaze umedecida em soro fisiológico) e 

depois cobrir com gaze seca e limpa. Não aplicar pomadas ou outras substâncias, somente 

se orientação do seu médico. OBS: Não devem ser molhados os curativos com gesso; e os 

curativos pós enxerto de pele (aquele curativo tipo “pacotinho”). Estes permanecerão 

fechados até o retorno; 

3.Esforços devem ser evitados por aproximadamente 90 dias, pois este é o tempo, em geral, 
para uma cicatriz cirurgia reparar totalmente. 

4.Não é necessário tomar antibióticos. Tomar somente se tiver orientação do médico que 
realizou a cirurgia. 
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5.Medicamentos para a dor leve serão prescritos. Caso tiver dor mais intensa, seu médico 
deve ser comunicado imediatamente. 

6. Em caso de febre, procurar o médico para uma avaliação. Não tomar antibióticos enquanto 
não for avaliado pelo seu médico. 

7. Os pontos vão ser retirados em um período de 7 a 12 dias, dependendo do local operado. 
Essa retirada de pontos será realizada no retorno pós-operatório, previamente agendado. 
Caso isto não tenha se realizado, entrar em contato para marcar uma consulta. Não retirar os 
pontos em outro local, somente no designado pelo seu médico, pois ele vai avaliar a 
necessidade de retirada ou não dos pontos. 

8. Secreção, inflamação e demais alterações: deve-se procurar seu médico para uma 
avaliação. 

COTO UMBILICAL: 

• Higienização das mãos antes da realização do curativo 

• Usar cotonete umedecido em álcool a 70% e lembre-se de que é a base do umbigo, 
junto ao corpo, que deve ser mantida limpa. 

• Para proteger o coto, após a limpeza, enrole a uma gaze ao seu redor. 

• Nunca puxe o couto umbilical. Deixe que ele se desprenda sozinho. Desde o início, o 
bebê pode tomar seus banhos diários sem nenhuma proteção especial do couto umbilical. 
Caso o coto seja molhado durante a higiene, seque-o suavemente com um pano ou toalha 
limpos. 

 

ORIENTAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NUTRICIONAL 
 

As orientações de altas nutricionais são realizadas de acordo com o diagnostico nutricional 

estabelecido de cada paciente, respeitando suas diversas condições clínicas e patológicas, 

assim, realizando orientações por escritos de acordo com as mesmas: 

 

 Dieta por via oral 

Orientações nutricionais alimentares de acordo com patologias pré existentes e/ou histórico 

de internação (diabetes, hipertensão, obesidade, ganho de peso, cirrose hepática) e 

consistência alimentar tolerada (livre, branda, pastosa, liquida). 
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 Dieta por Via oral para Lactantes: 

Entregue as pacientes orientações de alta nutricional por escrito contendo informações sobre 

a importância da amamentação saudável. 

 

 Dieta por Sonda Nasoenteral-SNE 

Relatório de alta nutricional; 

Receituário de aquisição de sonda; 

Orientações sobre os cuidados com a dieta por SNE; 

Receita de dieta artesanal conforme necessidade calórica/proteica. 

 

 Dieta por Gastrostomia-GTT / Jejunostomia-JTT 

Relatório de alta nutricional; 

Receituário de aquisição de sonda; 

Orientações sobre os cuidados com a dieta por GTT/JTT; 

Receita de dieta artesanal conforme necessidade calórica/proteica. 

ORIENTAÇÕES DE ALTA HOSPITALAR DA FISIOTERAPIA 

As orientações de alta da fisioterapia são realizadas de acordo com altas médicas, precisando 

ou não dar continuidade no tratamento em outras unidades de saúde. São realizadas de 

acordo com a patologia do paciente, sendo orientado quanto à fisioterapia motora, 

respiratória ou ambas. Faz-se necessário orientar o paciente e acompanhante. 

ORIENTAÇÕES DE ALTA HOSPITALAR DA PSICÓLOGA 

As orientações serão somente para pacientes que necessitam de um tratamento contínuo 

após alta: 

• Retorno a consultas semanais com a psicólogo(a); 

• Encaminhamentos para outros profissionais (psiquiatria); 

• Orientação aos familiares ou cuidadores sobre sinais de alerta (choros excessivo, 

ausência do alto cuidado, falta de apetite, insônia. 

ORIENTAÇÕES DE ALTA HOSPITALAR DO SERVIÇO SOCIAL 
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As orientações sociais são pertinentes a cada caso de acordo com a demanda apresentada 

pelo paciente e/ou familiar e que possa vir a interferir na recuperação ou manutenção do seu 

estado de saúde após a alta médica como: 

• Tratamento fora do domicílio ou especializado; 

• Como conseguir o medicamento de alto custo; 

• Orientação para tratamento da patologia de base; 

• Orientação para órgãos específicos para resolução de demandas como CRAS, CREAS, 

CAP’s, etc.; 

 

ORIENTAÇÕES MÉDICAS 

Orientações quanto ao acompanhamento médico adequado com o especialista ou clínico; 

• Cuidados gerais (mudanças de decúbito no leito, risco de bronco aspiração, 

quantidade de dieta, sinais de alerta, riscos de piora do quadro clínico. 

• Importância dos cuidados e trocas de sondas 

• Uso correto e importância das medicações 

 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Contemplação de todos os profissionais no momento da ALTA. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Específicos de cada área no WARELINE. 
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11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 
 

TRANSFERÊNCIAS INTERNAS 

 
1. OBJETIVO 
 

 
Normatizar a transferência interna dos pacientes no HUTRIN, garantindo a continuidade do 

atendimento. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 
Clínicas Médica e Cirúrgica/Obstétrica, 

Pronto Socorro e Centro Cirúrgico. Médicos, Equipe de Enfermagem e Condutor de Maca. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 - Maca e cadeiras de rodas. 

- Sistema Wareline. 

- SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

6. DEFINIÇÕES 
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NIR – Núcleo Interno de Regulação: setor que tem a finalidade de gerenciar os leitos 
institucionais, para que sejam ocupados de maneira eficiente, controlada e ágil. 

AIH – Autorização de Internação Hospitalar: é um documento que contém os procedimentos 
médico-hospitalares a serem realizados, bem como os materiais que devem ser utilizados, os 
profissionais de saúde envolvidos e a estrutura de hotelaria, para efeito de pagamento pelos 
serviços prestados. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Enfermeiro do setor de origem deverá: 

 Confirmar arrumação do leito no setor de origem; 

 Solicitar ao condutor de macas para realizar o transporte; 

 Registrar a transferência e horário da mesma na evolução de Enfermagem no Wareline; 

 Encaminhar o prontuário impresso completo a unidade de destino do paciente. 

 

Enfermeiro do setor de destino: 

1. Apresentar-se ao paciente no leito, realizar o Processo de Enfermagem – SAE, à beira 
leito, realizar a primeira coleta dos sinais vitais, conforme Escala de Mews, aprazando o próximo 
horário que será realizado pelo técnico de Enfermagem. 

Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (NIR): 

1. Realizar a transferência e ou admissão do paciente no Wareline, imprimindo 
identificadores de leito, prancheta e gaveta; 

 Encaminhar o prontuário impresso completo a unidade de destino do paciente. 

 Solicitar ao condutor de macas o transporte apresentando a ele o paciente que deverá 
ser transportado. 

 

Condutor de Macas: 

1. Transportar o paciente em cadeira de rodas ou Maca até o leito de destino. Se for em 
maca, transportar com grades SEMPRE erguidas; 

2. Caso o paciente necessite de suporte de O2 (oxigênio), pegar o cilindro na rede de gazes 
da unidade, NÃO utilizar o cilindro dos Carrinhos de emergência. 

3. Nos pacientes provenientes do Centro Cirúrgico, o condutor deve realizar com 
segurança a transferência do paciente da maca do centro cirúrgico para a maca externa e 
encaminhá-lo à Enfermaria, auxilian na transferência do paciente da maca para a cama. 

 

Técnico de Enfermagem do setor de origem: 
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1. Preparar o paciente para o transporte; 

2. Caso o paciente necessite de suporte de O2 (oxigênio), acompanhar o paciente no 
transporte até o local de destino. 

3. Nos pacientes provenientes do Centro Cirúrgico, o Técnico de Enfermagem do setor 
solicita ao condutor de macas a transferência do Centro Cirúrgico para a Enfermaria. 

4. Auxiliar na transferência do paciente da maca para a cama ou vice - versa. 

 

Técnicos de Enfermagem do setor de destino: 

1. Auxiliar na transferência do paciente da maca para a cama ou vice - versa. 

2. Apresentar-se, receber e acomodar o paciente no leito; 

3. Conferir a pulseira de identificação no membro superior direito; 

4. Seguir com o preenchimento da Escala de Mews (Inserida na SAE) de acordo com o 
horário aprazado pelo Enfermeiro, e executar a prescrição de Enfermagem e realizar a evolução 
de enfermagem no Wareline. 

 

7.1. Tarefas Criticas/Especiais 

Não se aplica 

8. INDICADORES 

Não se aplica 

9. DOCUMENTOS DE APOIO      

Não se aplica      

 
10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 
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Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR (IM) 

 
1. OBJETIVO 

• Preparar e administrar medicamentos por via intramuscular de forma segura 
garantindo técnica correta e adequada, proporcionando a segurança do profissional, paciente 
e a eficácia dos fármacos. 

 

2. REFERÊNCIA 

• FIGUEIREDO, A.E.P.L. O papel da enfermagem na administração do ferro por via 
parenteral. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Rio de Janeiro, v. 32, n. p. 129-
13, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v32s2/aop68010.pdf>. Acesso em: 
22 ago. 2012. 

• FORTES, ALBA VALERIA SALES ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS: 
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM [manuscrito] / 
ALBA VALERIA SALES FORTES. - 2017. 73 f.: il. disponível em 
:https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%2
0Alba%20Val%C3%A9ria%20Sales%20Fortes%20-%202017.pdf 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Aos pacientes com prescrição médica 

de medicamento por via 

intramuscular. 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• Etiqueta de identificação; 

• Luvas de procedimentos; 

• Seringa (conforme volume a ser injetado); 

• Agulha (calibre compatível com a massa muscular do paciente e solubilidade do líquido 
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a ser injetado); 

• Medicamento prescrito; 

• Algodão; 

• Álcool a 70 %; 

• Recipiente apropriado para descarte de resíduo pérfuro cortante. 

6. DEFINIÇÕES 

 
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

2. Conferir a identificação do paciente na pulseira de identificação; 

3. Conferir as possíveis alergias medicamentosas do paciente; 

4. Checar atentamente a prescrição; 

5. Conferir os 9 certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via 

certa, registro certo, diluição certa, riscos profissionais e ao paciente; 

6. Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento e possíveis eventos 

adversos; 

7. Preparar o medicamento no momento imediato à administração; 

8. Higienizar as mãos; 

9. Separar o medicamento e o material necessário; 

10. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%; 

11. Higienizar as mãos; 

12. Fazer a desinfecção do frasco ou ampola com algodão umedecido em álcool a 70%; 

13. Preparar medicação conforme prescrição médica; 

14. Trocar a agulha utilizada no preparo do medicamento por outra estéril; 

15. Retirar o ar da seringa/agulha; 

16. Colocar o rótulo de identificação do medicamento na seringa (cole a etiqueta de 

identificação); 

17. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

18. Higienizar as mãos; 

19. Escolher o local da administração do fármaco conforme volume, tipo de medicação e 

massa muscular; 

20. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento e expor a área de 

aplicação; 
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21. Calçar as luvas de procedimento; 

22. Fazer antissepsia da pele do paciente com algodão embebido em álcool a 70% fazendo 

pelo menos cinco movimentos em um mesmo sentido por 15 segundos; 

23. Caso sejam indicadas injeções sequenciais, revezar a musculatura conforme o volume 

e medicamento administrado; 

24. Retire a proteção a agulha e segure a seringa na mão dominante, entre o polegar e o 

indicador; 

25. Fazer uma prega no local selecionado (ou usar a técnica em Z); 

26. Introduzir a agulha com ângulo adequado à escolha do músculo (90º em relação ao 

músculo) e solte a prega; 

27. Aspirar o êmbolo da seringa para garantir que a agulha não está inserida dentro de 

um vaso sanguíneo, se houver retorno de sangue, retirar a agulha, desprezar todo o material 

e reiniciar o procedimento aplicando em outro local; 

28. Injetar o fármaco lentamente; 

29. Retirar a seringa/agulha em movimento único e firme; 

30. Fazer leve compressão no local; 

31. Desprezar o material perfurocortante em recipiente apropriado (atentando para não 

desconectar a agulha da seringa e não reencapá-la); 

32. Manter o paciente confortável, deixando o ambiente de trabalho organizado; 

33. Retirar a luva de procedimento desprezando-a em lixeira apropriada; 

34. Higienizar as mãos; 

35. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool 70%; 

36. Registrar o procedimento realizado na prescrição médica (checar o horário da 

administração); 

37. Assinar e carimbar o registro; 

38. Comunicar ao Enfermeiro Supervisor possível ocorrência de anormalidades; 

39. Registrar na anotação de Enfermagem quaisquer intercorrências. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 
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10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Guia de diluição de fármacos injetáveis (INTRANET-Farmácia); 

POP.SCIH.004 Higienização das mãos (INTRANET – CCIH). 

 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 
 

ALTA DAS ENFERMARIAS 

 
1. OBJETIVO 

 

Normatizar as Altas dos pacientes das clínicas Médica, Cirúrgica e Obstétrica. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Enfermarias Diretores, Coordenadores, Supervisores, Médicos, 
Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, Condutores 
de Macas e Porterios/Vigilantes. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
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Maca, Cadeira de Rodas, tesoura sem pontas. 

6. DEFINIÇÕES 

Assegurar que o procedimento de Alta Hospitalar seja executado conforme descrito nesse POP. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

Ao médico diarista, assistente ou plantonista compete: 

• Prescrever a Alta Médica ou hospitalar; 

 Descrever na evolução do paciente a Alta colocando horário e data; 

 Emitir o relatório de Alta; 

 Realizar o contra referenciamento, caso necessário (unidades de atenção básica, 

ambulatórios específicos ou outros); 

 Comunicar familiares e acompanhantes a Alta e orientá-los sobre o estado clínico do 

paciente; 

 Comunicar ao Enfermeiro a Alta. 

 

Ao Enfermeiro(a) Compete: 

• Descrever na Evolução de Enfermagem a data e horário da Alta; 

 Organizar o prontuário e checar se foi prescrito a Alta; 

 Conferir o prontuário se as medicações prescritas estão devidamente checadas; 

 Comunicar ao setor de Farmácia e de Nutrição a Alta do paciente; 

 Concluir a SAE- Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(Alta/transferência/óbito) com data e horário; 

 Entregar ao paciente e ou acompanhante uma via dos exames realizados na unidade 

colhendo assinatura do protocolo de Entrega de Exames disponibilizado no Intranet. 

 Após preenchimento do impresso de Alta Hospitalar, solicitar o profissional condutor 

de macas para encaminhar o paciente até a recepção da unidade; 

 Encaminhar o prontuário ao Faturamento. 

 

Ao Técnico(a) de Enfermagem Compete: 

• Retirar acesso venoso do paciente se houver e orientá-lo e ou auxiliá-lo na troca de 

roupa; 
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 Conferir os Kit de medicação do paciente, preenchendo no formulário inserido no kit, 

o que não foi utilizado e fazer devolução na Farmácia;   

 

Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (NIR): 

1. Registrar a Alta do paciente no sistema; 

 

Condutor de Macas Compete: 

1. Realizar limpeza e desinfecção da maca, antes e após o transporte do paciente; 

 Encaminhar paciente até a portaria em maca ou cadeira de rodas; 

 Entregar o impresso de Alta Hospitalar ao enfermeiro do NIR. 

 

Porteiro/Vigilante da Recepção: 

2. Retirar a pulseira do membro do paciente com tesoura sem ponta. 

 

7.7. Tarefas Criticas/Especiais  

Conferência DIARIAMENTE  

8. INDICADORES  

Não se aplica  

9. DOCUMENTOS DE APOIO    

Impresso de Alta Hospitalar.    

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 
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Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

HEMOTRANSFUSÃO 

 
1. OBJETIVO 

Normatizar a Hemotransfusão de pacientes nas unidades de internação e Pronto Socorro desta 
unidade, e apresentar as boas práticas para a administração segura, manejo e transporte dos 
Hemoderivados. 
 

2. REFERÊNCIA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 158, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016. Redefine o 

regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada. Guia para o uso de hemocomponentes: Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2010. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Unidades de Internação e Pronto Socorro. 
Equipe de enfermagem, Laboratório e 

Médicos. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Prontuário impresso, Prescrição médica. 

6. DEFINIÇÕES 
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É a transferência de um hemocomponente ou hemoderivado de um indivíduo (doador) a outro 

(receptor). O incidente transfusional é qualquer intercorrência ou evento adverso que ocorra 

como consequência à hemotransfusão durante ou após sua administração. 

PEP – Prontuário Eletrônico de Paciente; 

WARELINE – software hospitalar. 

INTRANET - rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma instituição, 

na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na 

Internet. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

I. Médico Solicitante. 

1. Indicar a Hemotransfusão; 

2. Comunicar ao paciente que irá ser transfundido sobre a necessidade e importância; 

3. Orientar o paciente, responsável ou representante legal e colher assinatura no Termo de 
Consentimento Esclarecido para realização de Hemotransfusão (anexo I) disponível na 
intranet, módulo “Comitê Transfusional” 

4. Descrever no prontuário do paciente (PEP-Wareline), as orientações dadas ao mesmo; 

5. Preencher integralmente, com letra legível e sem rasuras o formulário de solicitação de 
Hemocomponentes especifico do Hemocentro Go(anexo II) disponível na intranet, módulo 
“Comitê Transfusional”, em 3 (três vias), carimbar e assinar; 

6. Prescrever a Hemotransfusão e a solicitação de exame laboratorial (Grupo sanguíneo e 
hemograma) no PEP-Wareline; 

7. Entregar para o Enfermeiro (a) responsável pelo setor; 

II. Enfermeiro do setor de Origem. 

1. Receber a solicitação de Hemocomponentes em 3 (três) vias, e os pedidos de exames; 

2. Observar na solicitação a classificação de transfusão quanto ao grau de urgência; 

3. Conferir a prescrição médica impressa da Hemotransfusão; 

4. Solicitar ao Laboratório (Ramal 309) a coleta; 

5. Comunicar ao supervisor administrativo (Ramal 306) a necessidade de busca do 
Hemocomponente do HEMOCENTRO-GO e solicitar ao mesmo a caixa de transporte; 

6. Dirigir-se à farmácia e solicitar gelo reutilizável (gelox) para preparo da caixa; 

7. Receber do Laboratório os resultados de exames acompanhado da amostra de sangue em 
tubo de ensaio; 

8. Preparar a caixa de transporte com 2 (duas) vias da solicitação de Hemocomponentes, 
amostra de sangue, gelox e planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes para 
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controle de temperatura (anexo III), conforme recomendações na planilha de condições para 
transporte de Hemocomponentes (Anexo IV), disponível na intranet, módulo “Comitê 
Transfusional”; 

9. Guardar a terceira via da solicitação de hemocomponente em pasta localizada no setor 
para controle interno da unidade; 

10. Entregar a caixa preparada ao supervisor administrativo; 

11. Receber a caixa do Supervisor administrativo após busca do hemocomponente no 
HEMOCENTRO GO e conferir material solicitado e controle de temperatura da planilha; 

12. Conferir os dados da bolsa do hemocomponente, que é acompanhada de um cartão de 
Identificação do Receptor preso à bolsa de sangue, o qual deverá ser mantido até o final da 
transfusão; 

13. Contatar imediatamente o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-4569) em casos de 
discrepância, e NÃO iniciar a transfusão; 

14. Certificar-se de que a bolsa em questão destina-se realmente ao paciente e que todas as 
informações estão em conformidades; 

15. Orientar os profissionais Técnicos de Enfermagem sobre Hemotransfusão; 

16. Verificar Imediatamente antes da transfusão, com muita atenção a identificação do 
receptor, conferir pulseira de identificação, e certificar que o paciente é o mesmo que 
receberá a Hemotransfusão, perguntando-lhe seu nome completo, e data de nascimento, se 
não for possível, conferir com a identificação no leito e na pulseira; 

17. Conferir a identificação do receptor que consta na bolsa com a identificação do paciente; 

18. Anotar na prescrição: Conferido e instalado, carimbar a prescrição e o relatório de 
enfermagem, com os dados contidos no carimbo (data, horário de início da infusão, número 
da bolsa instalada, volume da tipagem sanguínea, hora de final da infusão); 

19. Verificar se a bolsa a ser transfundida encontra-se em temperatura ambiente antes de 
instalar a transfusão, recomenda-se que o hemocomponente permaneça entre 20ºC. e 
24ºC, por 30 minutos antes da transfusão, as demais bolsas deverão ficar armazenadas na 
caixa na temperatura (+2ºC a + 4ºC) até que sejam utilizadas, exceto concentrado de 
plaquetas, que deverão permanecer entre 20ºC e 24ºC; 

20. Cuidar para não violar a bolsa e sua identificação, o sistema deverá permanecer integro 
até o término da transfusão; 

21. Orientar a equipe técnica que é terminantemente proibida a adição de quaisquer 
substâncias ou medicamentos aos Hemocomponentes, se for necessário administrar alguma 
medicação tem que ser feito em acesso venoso diferente; 

22. Verificar Sinais Vitais, antes, durante e após a transfusão, e registrar no formulário de 
Acompanhamento Transfusional (Anexo V), disponível na intranet, módulo “Comitê 
Transfusional”;; 

23. Permanecer junto ao paciente durante os primeiros 10 minutos, observá-lo durante 
todo o período da transfusão; 

24. Observar o paciente com maior rigor se ele já tiver história de qualquer tipo de reação a 
transfusão de algum hemocomponente; 
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25. Anotar no prontuário do paciente, (data, hora de início da infusão, número da bolsa 
instalada, volume, tipagem sanguínea, hora de final da infusão), isso para garantir a 
rastreabilidade dos hemocomponentes infundidos; 

26. Anotar todos esses dados também no livro de Hemotransfusão, (data, hora de início da 
infusão, número da bolsa instalada, volume, tipagem sanguínea, hora de final da infusão, 
nome do profissional que instalou a bolsa de hemocomponentes), 

27. Comunicar ao médico assistente, nos casos de eventos adversos e suspender 
imediatamente a transfusão, entrar em contato com o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-
4569), e registrar em prontuário; 

28. Observar o período de infusão que não deverá exceder de 4 horas. Quando este período for 
ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada; 

 

MANEJO DOS HEMOCOMPONENTES: 

29. Usar EPI´s, no preparo da bolsa para a infusão; 

30. Realizar lavagem das mãos antes de iniciar a infusão e após o término da infusão; 

31. Puncionar novo acesso calibroso para infusão do hemocomponente; 

 

III. Supervisor administrativo 

1. Receber a caixa preparada do Enfermeiro; 

2. Contactar o HEMOCENTRO GO (3201-4568/69) informando a quantidade de 
Hemocomponente solicitado e receber confirmação para busca conforme estoque; 

3. Preencher os dados solicitados na planilha de movimentação da caixa dos 
hemocomponentes; 

4. Entregar a caixa para o motorista e liberar transporte para busca do hemocomponente; 

5. Receber a caixa do motorista na volta do HEMOCENTRO GO anotando os dados solicitados 
na planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes; 

6. Entregar a caixa ao Enfermeiro (a) responsável; 

 
 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Controle de temperatura da caixa de transporte de Hemocomponentes.  

Qualificação Anual da caixa de transporte de Hemocomponentes. 

9. INDICADORES 

Percentual de hemocomponentes infundidos. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 
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Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 
Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 
 

MEDICAMENTOS MULTIDOSES 

 
1. OBJETIVO 

Realizar controle dos medicamentos multidoses com identificação da data de abertura, validade 

e assinatura do profissional. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Obstétrica e Pronto Socorro. 
Equipe de Enfermagem, Equipe médica e Farmácia. 
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5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas adesivas. 

6. DEFINIÇÕES 

CME – Central de Materiais e Esterilização. 

Medicamentos Multidoses: 

São todos os medicamentos que tem o uso coletivo, Ex: dipirona gotas, Xaropes, Óleo Mineral 

etc. Estes medicamentos deverão ser usados por todos os pacientes conforme prescrição 

médica: 

Todos os medicamentos Multidoses serão devidamente identificados e validados, conforme 

protocolo da farmácia que institui um prazo de 28 dias de validação desses medicamentos. 

Após a expiração do prazo de validade, os medicamentos multidoses serão encaminhados à 

farmácia para as condutas estabelecidas pelo setor; 

Após o recebimento dessas medicações e abertura dos frascos pelo profissional da unidade 

solicitante, eles serão identificadas com etiquetas de validade, contando 28 dias a partir da 

data de abertura, contendo a data de abertura, a data de validade e assinatura do profissional 

que abrir; 

As almotolias de uso de produtos antissépticos terão validade de sete (7) dias, conforme 

etiquetas fixadas nas mesmas, data expirada as mesmas serão encaminhadas para a CME para 

serem reprocessadas, quando as almotolias voltam para o setor essas serão identificadas e 

reabastecidas com os antissépticos: Álcool, clorexidina alcoólica, clorexidina degermante, 

clorexidina solução aquosa. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1- Verificação dos medicamentos Multidoses:  
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Enfermeiro do Setor: 

DIARIAMENTE: 

Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 

 Solicitar ao técnico de enfermagem que abrir o medicamento para realizar a 

identificação do mesmo; 

 Controle rigoroso da data de validade dos medicamentos dos produtos com validade 

expirada; 

2- Técnicos de Enfermagem: 

 Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 

 Assim que abrir o medicamento ou o produto, este deverá ser imediatamente e 

corretamente identificado com etiqueta padronizada já anexada no frasco pela farmácia e ou 

disponível no posto. (ANEXO I). 

 Inspeção dos frascos de multidose no momento da conferência do Check list do setor, encaminhando 

os frascos com data de validade expirada para a farmácia. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Conferência DIARIAMENTE. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 
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Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora de 

Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora do 

NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

Priorização clínica na sala de medicação 

 
1. OBJETIVO 

Garantir o atendimento prioritário conforme classificação de Risco, na sala de medicação, pela 
equipe de Enfermagem. 
 
2. REFERÊNCIA 

P.C.ENF.001 Classificação de Risco 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Sala de Medicação Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

A ser definidos. 

6. DEFINIÇÕES 

Identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a 

gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, definidos na 

classificação de Risco. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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• O paciente após conclusão do atendimento médico, será encaminhado para sala de 

medicação, de posse da prescrição (medicamentosa e ou exames). 

• Equipe de enfermagem acolherá o paciente na porta da sala de medicação; 

• Identificar através da pulseira de identificação do paciente, sua classificação de risco 

(amarelo, verde e azul), conforme estabelecido pelo Protocolo de Classificação de Risco da 

Unidade; 

• Orientar o paciente que aguarde o preparo da medicação na soroterapia ou nos box’s; 

• Equipe de enfermagem, administrará medicação, face a identificação do paciente, 

conferindo todos os identificadores, disponíveis em sua pulseira de identificação, de acordo 

com o Protocolo de Segurança do Paciente: PROT.NSP.006 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Solicitado confecção de adesivos com as cores da Classificação (amarelo, verde e azul) para 

serem anexados na pulseira de cada paciente na Classificação de Risco, facilitando assim 

visualização da prioridade clínica de cada paciente na sala de medicação bem como no setor 

de Raio X e Laboratório (ANEXO I). 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Prescrição Médica impressa. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora de 

Enfermagem 
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Revisão  Coordenadora do 

NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Curativo de ferida cirúrgica limpa 

 
1. OBJETIVO 

• Evitar a contaminação de feridas limpas; 

• Facilitar a cicatrização; 

• Absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia com 

curativos compressivos; 

• Manter à ferida limpa, ocluída e promover conforto ao paciente. 

2. REFERÊNCIA 

MANUAL DE CURATIVOS, disponível em: 

www.nucleovet.com/area_aluno/turma2/manual_curativos.pdf. Acesso em 20/06/2017. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Cirúrgica/Obstétrica Enfermeiros, técnicos de Enfermagem 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• 1 Pinça para Curativo; 

• 1 par de luva de procedimento; 

• Kit de curativo disponibilizado pelo setor de farmácia (2 pacotes de gazes,1 par de luva 

estéril 7,5, S.F - Soro Fisiológico 0,9% 2 ampolas 10ml; 

• Esparadrapo (micropore); 

• Equipamento de proteção individual (EPI) – Capote, máscara, touca; 

• Carrinho de curativo. 

6. DEFINIÇÕES 

Curativo é o cuidado dispensado a uma área do corpo que apresenta lesão de continuidade, 

terapia tópica, termo que engloba as etapas como processo de limpeza e/ou cobertura. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Lavar as mãos; 

2. Calçar luva de procedimento e EPI's; 

3. Comunicar o que vai ser realizado ao paciente; 

4. Fechar a porta da enfermaria para privacidade do paciente ou biombo se necessário; 

5. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada; 

6. Retirar o curativo anterior se houver; 

7. Lavar as mãos; 

8. Abrir o pacote de curativo (técnica asséptica) sobre o carrinho; 

9. Calçar luvas estéreis; 

10. Aplicar a gaze umedecida com SF 0,9% na ferida em sentido único, repetindo por três 

vezes (utilizando uma gaze a cada vez); 

11.  Aplicar clorexidina Aquosa com a mesma técnica aplicada ao S.F. 0,9%; 

12. Secar a ferida; 

13. Manter o curativo ocluído somente enquanto houver exsudação; 

14. Não havendo exsudato manter a ferida aberta orientando o paciente a realizar 

apenas higienização com água e sabão; 

15. Retirar as luvas, desprezando todo material no saco branco do carrinho; 

16. Lavar as mãos; 

17. Registrar o procedimento no prontuário do paciente, relatando aspecto da ferida, 

secreção e odor. 

18. Solicitar ao serviço de limpeza a coleta do saco branco do carrinho. 

19. Realizar limpeza com álcool 70% no carrinho de curativo, antes de adentrar em 

outra enfermaria. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

• A ferida somente será coberta com gaze e fixa com micropore quando houver 

exsudato ou a critério médico nas primeiras 24horas após a cirurgia; 

• Após suspensão do curativo, manter a ferida limpa e seca; 

• Avaliar regularmente o aspecto do curativo quanto à necessidade de troca ou de 

oclusão observando exsudato. 

• A frequência de realização do curativo deve ser individualizada e determinada de 

acordo com a quantidade de exsudato e/ou conforme orientação do enfermeiro ou médico; 

• Orientar o paciente a lavar com água corrente e sabão durante o banho; 
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• Após o banho secar com toalha limpa, sem fazer fricção ou pressão. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar higienização do carrinho de curativos a cada procedimento realizado; 

• Supervisionar o paciente e seu acompanhante no cuidado com a ferida cirúrgica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

• POP. SCIH.004 Higienização das mãos; 

• Manuais e informes disponibilizados pelo setor de controle de infeção hospitalar-SCIH 

da unidade. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora de 

Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora do 

NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Armazenamento dos frascos de insulina 

 
1. OBJETIVO 
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Descrever o correto armazenamento dos frascos de insulina, garantindo assim a qualidade da 

medicação utilizada nos pacientes. 

2. REFERÊNCIA 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz/ Ministério da Saúde. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínicas Médica, Cirúrgica, Obstétrica e 

Pronto Socorro. 
Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas de Identificação da data de abertura e validade. 

6. DEFINIÇÕES 

Insulina: é um hormônio responsável pela redução da glicemia (taxa de glicose no sangue), 

ao promover a entrada de glicose nas células. Esta é também essencial no metabolismo de 

sacáridos (Hidrato de Carbono), na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios 

(gorduras). 

Insulina Humana Recombinante NPH: é um agente que combate o diabetes, diminuindo o 

nível de glicose no sangue, após a injeção. Após o uso sob a pele (subcutaneamente), Insulina 

Humana Recombinante NPH apresenta um rápido início de ação, dentro de 1 hora após a 

administração e tem uma duração de 12 a 20 horas. Devido ao seu perfil de ação prolongada, 

Insulina Humana Recombinante NPH é normalmente usada em combinação com uma insulina 

de ação rápida. 

Insulina Regular: A insulina regular é considerada mais rápida e tem a coloração transparente. 

Após ser aplicada, o seu efeito acontece muito rápido, ou seja, cerca de meia hora a uma hora 

depois. O efeito da insulina regular dura em média de duas a três horas. Após ser aplicada, seu 

início de ação acontece entre duas e quatro horas, seu efeito máximo se dá entre quatro a 10 

horas e a sua duração é de 10 a 18 horas. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 
• A dispensação pela farmácia do frasco-ampola de insulina será realizada mediante a 
entrega do frasco vazio para o controle interno; 
• A utilização da medicação será de uso coletivo e dosagem, de acordo com a 
prescrição médica; 
• Manter os frascos-ampolas que estão sendo utilizados, em lugar o mais arejado 
possível (entre 15°C  e 30°C); 
• Os Frascos-ampolas deverão ser armazenados na sala de medicação do Pronto 
Socorro, postos de Enfermagem nas Clínicas Médica, Cirúrgica e Obstétrica; 
• Antes de usar, observar o aspecto do medicamento e caso ele esteja no prazo de 
validade, observar alguma mudança no aspecto, consultar o farmacêutico para saber se 
poderá utilizá-lo; 
• O Medicamento não deverá ser exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas; 
• Após aberto, será válido por 28 dias; 
• Identificar a data de abertura e validade do frasco-ampola, através de etiquetas 
pré fixadas na farmácia e/ou disponível nos postos; 
• Após um período de 28 dias, deve-se fazer a devolução do frasco-ampola, 
mesmo se este ainda contiver insulina. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Coordenadora do 

NQSP 
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Revisão  Coordenadora de 

Enfermagem 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

ESCALA DE FUGULIN 

 

Resolução COFEN Nº 543/2017, 2º Cabe ao Enfermeiro o registro diário da classificação dos 

pacientes segundo o SCP, para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as 

unidades de internação. 

Instrumento a ser utilizado para a classificação de pacientes no Hutrin: Fugulin, Gaidzinski e 

Kurcgant (2005), conforme tabela abaixo: 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

• Classificar o paciente quanto ao grau de dependência em relação à Enfermagem. 

 

2. REFERÊNCIA 

Resolução COFEN Nº 0527/2016 – Revogada pela Resolução COFEN Nº 543/2017 

Fugulin et. al. 2005. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 
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Clínica Médica e Cirúrgica (Aplicar a 

todos os pacientes adultos admitidos 

e a cada 24 horas). 

 

Enfermeiros. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Papel; 

• Caneta; 

• Escala de Fugulim Impressa. 

 

6. DEFINIÇÕES 

SCP – Sistema de classificação de pacientes. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar o preenchimento da escala regularmente. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Resolução COFEN Nº 543/2017 e Anexos. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

 

Elaboração 

 

 

 

Coord. de 

Enfermagem 

 

 

 

 

 

Revisão 

  

Coord. N.Q.S.P 
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Aprovação 

 

 

 

Diretor Técnico 

  

 

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Dez passos para sucesso do aleitamento materno 

 
1. OBJETIVO 

Garantir o sucesso no Aleitamento materno, por meio do acolhimento e orientações às 

parturientes e favorecer o laço afetivo entre mãe e filho. 

2. REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Promovendo o Aleitamento 

Materno 2ª edição, revisada. Brasília: 2007 

LEVY,  Manual de Aleitamento Materno Edição revista 2012. Comité Português para a UNICEF 

Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés. Brasil 2012. 

HOCKENBERRRY, M.J e Winkelstein W; Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica; Rio 

de Janeiro; Mosby Elsevier, 2006. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Obstétrica. Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Cartão de pré-natal. 

Wareline; 

Formulários da SAE da Clínica Obstétrica e RN 

Prontuário do paciente; 

Exames existentes anexados; 

Presença de um familiar ou responsável; 

Folder ilustrativo com os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. 

6. DEFINIÇÕES 
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1. Aleitamento materno: É a alimentação de bebês e crianças pequenas com leite produzido 

pelas mamas de uma mulher. Os profissionais de saúde recomendam que se inicie a 

amamentação na primeira hora de vida do bebê e que continue a ser amamentado com a 

frequência e quantidade que o bebê desejar. Durante as primeiras semanas de vida, os bebês 

podem amamentar com intervalos de aproximadamente duas a três horas. A duração de cada 

mamada é, em média, de dez a quinze minutos em cada mama. O leite materno é produzido 

pelos hormônios prolactina e Ocitocina, que estimulam os seios a fabricarem o líquido 

precioso; Contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para 

o organismo do bebê; Possui muitas substâncias nutritivas e de defesa, que não se encontram 

no leite de vaca e em nenhum outro leite. 

2. Pega: É quando o recém-nascido abocanha uma boa parte da aréola: assim ele consegue 

colocar o seio mais profundamente na boca e fazer movimentos ritmados com a língua contra 

a superfície, sugando o leite de forma eficiente. Para que a pega seja correta, a boca do bebê 

deve envolver a maior parte possível da aréola (parte mais escura do seio) e não apenas o 

mamilo (bico). 

3.Colostro: É o primeiro leite produzido após o parto. É um líquido com uma consistência 

espessa e cor amarela ou transparente e, apesar de ser produzido em pequena quantidade, 

tem na sua constituição todos os nutrientes necessários para alimentar adequadamente o 

recém-nascido. O Colostro reúne uma grande quantidade de proteínas e de agentes de 

defesa contra infecções como imunoglobulinas A, lactoferrina, células brancas (leucócitos), 

Citoquinas, entre outros, facilitando, também, a digestão do bebê (cujo sistema está ainda 

em maturação após o nascimento) e a eliminação intestinal do bebê. 

4.Eructação: Mais comumente chamada de arroto, é o ato de expulsar o ar do estômago 

através da boca. Ocorre geralmente quando o estômago se distende (expande) devido a 

ingestão de muito ar e para reduzir esta distensão a eructação acontece. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem: 

• Realizar a conferência do Cartão do Pré-Natal da paciente, se há algum diagnóstico 

de restrição ao aleitamento materno. 

• Promover acolhimento e auxílio às mães para iniciar o aleitamento materno na 

primeira hora após o nascimento do bebê. 

• Auxiliar a estabelecer uma atenção consistente e única para mães e bebês: 

Promover alojamento conjunto evitando procedimentos desnecessários, priorizando 
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contato entre mãe e filho, orientando às mães sobre as técnicas de aleitamento e como 

manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos (em caso de 

transferência para UTI). 

• Criar condições favoráveis para facilitar a amamentação do RN, como: posição 

confortável para mãe, de acordo com suas possibilidades. A mãe pode permanecer deitada, 

sentada ou em pé. O importante é a mãe e o bebê sentirem-se confortáveis. 

• Avaliar as mamas e mamilos para determinar as orientações a serem aplicadas. 

Protuso – com o bico saliente, Plano – com o bico achatado, Invertido – com o bico virado 

para dentro. Em caso de mamilos invertidos orientar técnicas de inversão e priorizar a 

atenção especial a essa parturiente. Nenhum tipo de bico impede a amamentação, pois para 

fazer uma boa pega o bebê abocanha a parte escura do peito (aréola) e não apenas o bico 

(mamilo). 

• Realizar massagem nas mamas e aréolas, a fim de amaciar as mesmas, ordenhar 

para observar se há colostro, mostrar o mesmo para a parturiente, e explicar o porque é 

essencial e a diferença do colostro e leite. 

• Realizar prevenção de fissura ou rachadura. As mesmas podem ser evitadas com 

corretas orientações de pega, pois ocorre quando o posicionamento ou a pega estão errados. 

Como evitar: Manter os seios enxutos; evitar que os seios fiquem muito cheios ou doloridos; 

posicionar o bebê corretamente. 

• Encostar o bico do peito na boca do bebê, para ele girar a cabeça e realizar a pega na 

mama (reflexo da busca). Ele sozinho sabe como realizá-lo. Levar o bebê ao peito e não o 

peito ao bebê. Segurar o peito com o polegar da mãe acima da aréola e o indicador 

(movimento de pinça) e a palma da mão abaixo. Isto facilita a “pega” adequada. O bebê 

abocanhando a maior parte da aréola suga mais leite e evita rachaduras. 

• Orientar a mãe a identificar e ouvir o ritmo cadenciado de sucção, deglutição e pausa. 

• A amamentação deve ser de livre demanda, como recomendada pela Associação 

Brasileira de Pediatria: o próprio nome explica, o bebê pode mamar na hora que ele sentir 

fome e vontade, sem horários determinados, mamar até sentir satisfeito, as escalas de tempo 

entre essas mamadas podem ser longas ou curtas. 

• Como identificar se a “pega” está adequada: boca bem aberta; lábios virados para 

fora; queixo tocando o peito da mãe; aréola mais visível na parte superior que na inferior; 

bochecha redonda (“cheia”). 
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• Como terminar a mamada: Geralmente, o bebê solta sozinho a mama. Se for preciso 

interromper a mamada, a mãe deve colocar a ponta do dedinho no canto da boca do bebê 

para que ele solte o peito sem machucar. 

• Como estimular a eructação após a mamada: a mãe, o pai ou outro familiar deve 

levantá-lo e apoiar a cabeça no seu ombro e fazer uma leve massagem nas costas. É 

importante a participação da família neste momento. Outra posição para arrotar é colocar 

o bebê sentado no colo da mãe, inclinando-o para frente, apoiado com o braço da mãe, 

voltado para frente com as pernas flexionadas. 

• Orientar as parturientes que não existe leite fraco. O colostro é o leite que a criança 

precisa nos primeiros dias de vida. O colostro é o primeiro leite que sai do peito e é 

produzido nos primeiros dias após o parto. 

• Orientar a AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: Oferecer só peito nos primeiros seis meses 

de vida. Nesse período não há necessidade de água, chá ou leite artificial. 

• Por que não usar mamadeira, chupeta, chuca ou protetor de mamilo? Maior risco de 

contaminar o leite e provocar doenças; Atrapalhar o aleitamento materno; Pode modificar a 

posição dos dentes, prejudicar a fala e a respiração e tornar o bebê um respirador bucal; É 

mais caro e sua preparação dá mais trabalho; Diminui o contato entre mãe e filho. 
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Seguir na íntegra os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, e orientar as mães 

sobre os mesmos: 

1. O leite materno é o melhor e mais completo alimento que existe para o bebê. 

2. Até os seis primeiros meses de vida, o bebê não precisa de nenhum outro tipo de 

alimento, basta o leite materno. 

3. A criança que mama no peito cresce e se desenvolve melhor. Lembre-se, os seis primeiros 

meses de vida são os mais importantes para o desenvolvimento do bebê. 

4. A digestão do leite materno é mais fácil. Isso diminui a chance do bebê sofrer com enjoos 

e cólicas. 

5. O leite materno previne infecções, obesidade, colesterol alto e diabetes. O bebê cresce 

mais forte e sadio. 

6. Está comprovado que bebês alimentados somente com o leite materno, nos seis 

primeiros meses de vida, ficam menos sujeitos a alergias. 

7. O leite materno é de graça, está sempre pronto e na temperatura ideal. 

8. A amamentação previne hemorragias maternas no pós-parto. 

9. Amamentar reduz o risco de câncer de mama e de ovário. 

10. Além de tudo, amamentar é um ato de amor e carinho, tanto para a mãe quanto para o 

bebê. Observe como o seu filho fica mais tranquilo quando você o amamenta. 
 

 8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 
Não se aplica 

 9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Formulários da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE da Clínica Obstétrica e RN, 

disponibilizados no módulo da Enfermagem na Intranet. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

 

Elaboração 

 

  

Coord. do NQSP 
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Revisão 

 

 

 

Enfermeira da Clínica 

Cirúrgica e Obstétrica 

  

 

Revisão 

 

 

 

Supervisora do 

Centro 

Cirúrgico/CME 

  

 

Aprovação 

 

 

 

Diretor Geral 

  

   

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 

Armazenamento e Utilização  de soros (ANTIESCORPIÔNICO E ANTIRRÁBICO) 

 

1. OBJETIVO 

Descrever o local do armazenamento dos Soros disponíveis na unidade, bem como o fluxo para 

utilização dos mesmos. 

2. REFERÊNCIA 

INSTITUTO BUTANTAN, disponível em http://www.butantan.gov.br/Documents/soro-
antiaracn%C3%Addico-e-escorpi%C3%B4nico.pdf; 
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, disponível em 
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12334020
15&pIdAnexo=2447866 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, disponível 
emhttp://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=63969
62015&pIdAnexo=2750250 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Farmácia e Pronto Socorro. 
Farmacêutico, Assistente de Farmácia, Equipe de 

Enfermagem e Equipe Médica.. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Geladeira, Caixa térmica, Termômetro e Ampolas de Soros . 

6. DEFINIÇÕES 
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Soros hiperimunes: Produtos biológicos terminado, que contém imunoglobulinas específicas, 

de origem heteróloga, purificadas, que quando inoculado, são capazes de neutralizar seus 

antígenos específicos.Soro Antiescorpiônico: O soro antiescorpiônico, heterólogo e 

hiperimune, é indicado como um dos tratamentos para envenenamento causado por picada 

de escorpiões do gênero Tityus (escorpião marrom e escorpião amarelo). O efeito do soro 

antiescorpiônico inicia-se imediatamente após a sua administração, neutralizando as toxinas 

do veneno encontradas no sangue e depois, possivelmente, nos tecidos. Quanto antes for a 

administração do soro, maior é o seu potencial de tratamento. Desta forma, o uso do soro deve 

ser iniciado o mais rápido possível. O uso do soro antiescorpiônico não é contraindicado nos 

casos de gravidez e de amamentação, porém, o médico assistente deve ser informado sobre 

essa condição. O soro deve ser conservado sob refrigeração entre 2 ºC e 8 ºC e não deve ser 

congelado, tem prazo de validade de 36 meses a partir da data de fabricação, é uma solução 

límpida, incolor ou ligeiramente amarelada, que não deve apresentar grumos ou partículas, e 

não deve ser usado se houver turvação (diminuição da transparência) ou presença de material 

estranho.Soro Antirrábico:  é indicado em casos de exposição grave (mordedura ou lambedura) 

ao vírus rábico, provocada por um animal suspeito. No Brasil, o morcego é o principal 

responsável pela cadeia silvestre de transmissão do vírus rábico, embora o cão continue a ser 

importante fonte de infecção a gravidade potencial da lesão está condicionada à riqueza de 

terminações nervosas existentes na região afetada. São consideradas lesões graves: 

mordeduras ou arranhaduras na face, pescoço, cabeça, mãos, polpa digital e/ ou planta dos 

pés; ferimentos múltiplos, extensos e/ou profundos em qualquer parte do corpo; lambedura 

de mucosas, lambedura de pele onde já existia lesão grave, ferimento profundo causado por 

unha de animal suspeito, e qualquer ferimento por morcego. NVE – Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica.SINAN– Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O Soro Antiescorpiônico fica armazenado na geladeira da farmácia para atendimento de 

urgência a pacientes vítimas de acidente por animal peçonhento- escorpião; 

O Soro Antirrábico é encaminhado pelo NVE para ser administrado em ambiente hospitalar 

quando da indicação de administração do mesmo em pacientes atendidos nessa unidade ou 

não, conforme esquema de profilaxia antirrábico, sendo armazenado na geladeira da farmácia 

junto com a ficha de notificação do SINAN – Atendimento Antirrábico Humano já 

encaminhada pelo NVE, até o paciente ser encaminhado a esta unidade. 

Médico responsável pelo atendimento do paciente: 

• Solicitar verbalmente em caráter de urgência a administração do Soro 

Antiescorpiônico e posteriormente registrar sua indicação na anamnese e/ou evolução 

médica no PEP – Wareline. 

• Realizar atendimento do paciente encaminhado pelo NVE com indicação de Soro 

Antirrábico; 

Enfermeiro do plantão: 

• Dirigir-se até a farmácia, solicitar o Soro Antiescorpiônico ou Antirrábico, assinar em 

planilha do setor (Anexo I) a quantidade de ampolas recebidas, lote e validade, retornar ao 

atendimento do paciente, administrar o Soro conforme indicação médica; 

• Preencher a ficha de notificação do SINAN – Acidente por animal peçonhento 

quando atendimento de paciente vítima de picada de escorpião, em 4 (quatro) cópias, 

sendo uma para o prontuário, uma para o NVE, uma para a pasta de arquivo de notificações 

disponível no armário da sala de regulação e uma para a farmácia; 

• Logo após o atendimento do paciente, encaminhar cópia da notificação do SINAN à 

farmácia. 
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• Solicitar junto ao NVE reposição do Soro Antiescorpiônico quando baixo estoque do 

mesmo. 

Farmacêutico ou Assistente de farmácia: 

• Dispensar o Soro Antiescorpiônico ou Antirrábico ao Enfermeiro do plantão, em caixa 

térmica já disponível na farmácia; 

• Receber uma cópia da ficha de notificação do SINAN - Acidente por animal 

peçonhento – Escorpião, anexar junto à planilha de entrega dos frascos de Soro. 

• Informar à Coordenação de Enfermagem ou ao Enfermeiro do plantão do baixo 

estoque de frascos dos Soros Antiescorpiônicos; 

• Controlar a temperatura da geladeira onde são armazenados os Soros. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

O Soro antiescorpiônico e o Soro Antirrábico são disponibilizados pelo NVE do Município, 

portanto os mesmos não são prescritos pelo médico via sistema – Wareline, porém o médico 

deverá relatar sua indicação no prontuário eletrônico/anamnese e/ou evolução médica – PEP 

– Wareline. 

9. INDICADORES 

• Percentual de Acidente por animal peçonhento (escorpião), que receberam o Soro 

Antiescorpiônico; 

• Percentual de Atendimento Antirrábico notificado, que receberam o Soro Antirrábico. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

INTRANET – Enfermagem – Orientações – Procedimentos para administração de Soros. 

INTRANET – ENFERMAGEM – Formulários – Formulário para Notificação/Investigação de 

Eventos Adversos Pós-Vacinação associados ao uso de Vacina, Soro ou Imunoglobulina. 



 

1972 
 

Ficha de Notificação – SINAN (Acidente por animal peçonhento) disponível na INTRANET, link 

da Enfermagem. 

Livro de controle de temperatura e umidade com plano de contingência; 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração  Coord. de 

Enfermagem 

  

Revisão  Coord. do NQSP   

Revisão  Farmacêutica   

Revisão  Coord. SCIrAS   

Revisão  Diretor Técnico   

Aprovação  Diretor Geral   

 

Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

NIR – REGULAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

• Normatizar as atividades do setor. 

 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Setor NIR-Regulação Enfermeiros e assistente administrativo 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Mobiliários; 

• Sala própria; 

• Sistema Wareline; 

• Computadores e acessórios; 

• Cadernos de Ata; 

• Impressora em “zebra”; 

6. DEFINIÇÕES 

NIR – Núcleo Interno de Regulação: setor que tem a finalidade de gerenciar os leitos 

institucionais, para que sejam ocupados de maneira eficiente, controlada e ágil, bem como 

regular encaminhamentos e solicitações de internações via sistema (site) da Central de 

Regulação Goiana. 

USB -Viatura denominada UNIDADE DE SUPORTE BÁSICA; 

USA – Viatura hospitalar UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

Enfermeiro: 

1. Receber do médico solicitante a ficha de encaminhamento referência contra 

referência, AIH – Solicitação de Internação Hospitalar ou APAC – Solicitação de autorização de 

Procedimento Ambulatorial (solicitação de exames) junto com a ficha de atendimento do 

paciente; 

2. Lançar/regular a solicitação médica no site da central de regulação, através da página 

disponível na INTRANET/HUTRIN: 
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2.1 Regulação de Vagas > Usuário e senha > Solicitação > internação > Paciente > Buscar (caso 

não possua cadastro, contatar central de regulação via telefone 62-3524-1616 e solicitar o 

cadastro) >  Dados da AIH >selecionar internação de urgência ou encaminhamento de 

urgência > preencher campo: Ortopedia, Obstetrícia, Geral ou Pediatria. > Avaliação (neste 

campo especificar onde o paciente se encontra no HUTRIN, Ex.: Pronto Socorro HUTRIN, e 

atenção quando for relançar paciente excluído e na pendência há mais de 1 dia, colocar a 

data da “Primeira Solicitação de Internação”. 

3. Acompanhar CRITERIOSAMENTE e RIGOROSAMENTE as solicitações reguladas 

identificando em tempo hábil as autorizações ou exclusões justificadas no sistema: 

3.1 Regulação de Vagas > Usuário e senha > Relatórios > Solicitações de internação. 

3.2 Utilizar o seguinte comando para busca de pacientes na pendência de vagas: canto 

superior direito da tela, seleciona “buscar” ou “control F” digitar o nome do paciente, 

buscando assim todos os locais em que constam o nome na tela, tanto solicitação de AIH 

quanto possível conversão da solicitação em encaminhamento. 

3.3 Quando autorizadas, imprimir 02 (duas) vias da liberação, anexar uma no prontuário e a 

outra no formulário de solicitação (Encaminhamento, AIH ou APAC) e entregar essa última ao 

paciente e ou acompanhante nos casos em que o paciente, com liberação médica, optar pelo 

transporte por meios próprios à unidade de destino o qual foi regulado, orientando-o. Nos 

casos de indicação médica de transporte em veículo inter-hospitalar (USB ou USA) e ou 

necessidade do paciente em utilizar este transporte, a autorização deverá ser entregue em 

mãos ao Supervisor Administrativo da unidade responsável pela liberação e controle da saída 

desses veículos. 

3.2 Quando negadas, excluídas ou devolvidas ao solicitante (via sistema) esta negativa deverá 

ser impressa e encaminhada ao médico solicitante; 

4. Registar no caderno de Enfermagem do setor as liberações do sistema de regulação 

anotando horário da codificação, nome completo do paciente, número da AIH, especialidade 

e unidade Codificada; 

5. Registrar em caderno de Enfermagem específicos as codificações de Gestantes e 

codificações para o município de Trindade; 

6. Orientar o paciente e ou acompanhante do funcionamento das solicitações à Central 

de Regulação de vagas, especialmente da imprevisibilidade do tempo de resposta; 

7.  Realizar avaliação de Enfermagem junto ao médico plantonista, no momento da saída, 

do paciente a ser transportado por viatura da unidade, preenchendo o formulário de 
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transporte, para liberar com segurança o paciente, de acordo com POP.DT.022 – Transporte 

de Pacientes – Saída; 

8. Conferir os formulários entregues ao paciente quando o mesmo for transportado por 

meios próprios, verificando nome correto do paciente, local de destino (unidade de saúde para 

onde foi regulado); 

9. Conferir os formulários entregues ao supervisor quando o transporte for em viatura 

da unidade, verificando nome correto do paciente, local de destino (unidade de saúde para 

onde foi regulado) local onde o paciente encontra-se na unidade (HUTRIN) e nome do 

acompanhante; 

10. Observar e seguir o procedimento descrito no POP.DT.021 – INTERNAÇÃO NIR – 

HUTRIN e POP.DT.20 – INTERNAÇÃO NIR – HOSPITAIS DO MUNICÍPIO/SMS; 

11. Gerenciar os leitos da unidade; 

12. Realizar visita beira leitos no PRONTO SOCORRO e CLÍNICAS no início do plantão de 

posse do Relatório de pacientes internados impresso no Wareline, conferindo pulseira de 

identificação de cada paciente, realizando reimpressão quando danificada ou extraviada, 

conferir com o relatório se o paciente está no leito físico correspondente ao leito indicado no 

relatório, se necessário realizar as devidas correções; 

13. Encaminhar via e-mail planilha com quadro geral do Gerenciamento de vagas até as 

08:00h plantão diurno e até as 20:00h plantão noturno, nos endereços de e-mail informados 

com cópia para Coordenação de Enfermagem; 

14. Receber o formulário de Alta hospitalar proveniente das clínicas e proceder com a alta 

via sistema Wareline, imprimir o informe de alta hospitalar e anexar na pasta-prontuário do 

paciente, quando não for possível anexar, entregar em mãos ao Enfermeiro da Clínica, não 

deixar em outro local e não designar a entrega a outro colaborador, devido ao risco de extravio 

do formulário; 

15. Excluir solicitação de vagas no site da regulação do paciente que recebe Alta hospitalar, 

registrando na justificativa da exclusão solicitada pelo site: “Alta médica”. 

16. Orientar o paciente que o mesmo deverá permanecer na unidade enquanto sua 

solicitação de vaga esteja pendente, não autorizando este a aguardar em residência. Caso o 

paciente seja liberado pelo médico plantonista a aguardar em residência, orientá-lo que caso 

a solicitação seja excluída por qualquer motivo, a mesma não será relançada, exceto as 

solicitações de AIH emitidas pela Ortopedia ambulatorial, nestes casos entrar em contato com 

o paciente caso a solicitação seja excluída. 

17. Realizar no Wareline Alta / transferências / Óbitos. 
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18. Gerenciar o agendamento de consultas ambulatoriais delegando atribuições e 

supervisando o Assistente Administrativo; 

19. Utilizar e orientar a utilização do módulo no Wareline “Agendamento” para 

agendamento das consultas ambulatoriais, conferindo profissional especialista, horário de 

atendimento, número de pacientes a serem agendados, bem como, atenção rigorosa no 

campo “tipo de serviço” (consulta, consulta subsequente, Interconsulta, primeira consulta, 

primeira consulta egresso e retorno). 

20. Realizar procedimentos ambulatoriais como: sondagem vesical de demora e 

sondagem nasoenteral em pacientes que procurem a unidade especificamente para esse 

procedimento e em seguida repassar à Coordenação de Enfermagem os dados desses 

pacientes para que esse fluxo seja direcionado à Atenção básica do municíipo. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Identificação em tempo hábil das respostas às solicitações no Sistema de Regulação; 

Sala apropriada para execução das atividades que garanta qualidade e segurança. 

9. INDICADORES 

Percentual de pacientes regulados por especialidades; 

Percentual de pacientes gestantes reguladas; 

Percentual de procedimentos ambulatoriais de sondagens realizados na unidade. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

 
Elaboração 

  
Coord. de Enfermagem 

  
 

 
Revisão 

  
Coord. NQSP 

 
 

 

Aprovação  Dir. Técnico 
Dir. Geral 

  
 

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

   

 


