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~ SANTO ANDRE _,,.,,,, 

DEClARAÇÃO 

Declar,1mos par-.1 os devidos fins qu<' o Sr. Sidnei Ricatdo Nobre 

Benurdes, R.E.: 18.356, (1T. c·o1ll '°incul,) CL'niral de Wnvênios f-UABC., 

c>..erceu o urgo de CC'J-C:rlll' AdmU1i.;tt~1lÍWJ CCJnl c.111}1 horálla 40 hons senum1s 

no (]":IM ''Dr. Nc'.\ton dJ CistJ Brand,i.u" no período de CS/09/2017 à 

J.mciru/2Cl8 t'h'Cut.indo ,b \t·guimes funçôes: 

Planei.1mcmo. org.rniz,1..;.10. gcsGo e gerenciamento (L:l<, atividJdes 

oper,1:.:ion,1is d.1 uníd::..Je hmpiu.br /rouparia/l,1.\.11aJeria, esltriliuçâo, OP1v1E, 

equip,1.mcntos/ ),:,,ISoLet~ipi,1, 11..inu1ç11~·Jo prcdi.iL etc.) 

c;eqâo e flsc.1liz.1çJ.o dos umtr~ltO\ de tomeL·ednrt's rehcionados às 

ai Í\ id.1de:, ope r.kÍGruL'o. 

Gest3.o e gcrenci,tmrnto d.is ativid,1<.:k~ ck ,ipolo à a.ssistênci,1 (SADT, 

fisíotet~1pia. nut1iç5.n, psicülogi,1, '.>\'tYi~o ~ocl,1L k 1rio:iudiologia). 

- A.,H'ssori.1 .1 Sccrct..uii d,· 5,n'idc d'-' SJmo A.ndn? e Di.rt>toriJ do G-Uv1. 

. Acomp.1nliMnento r fi~c.ilV..açJ.o do Contr:ilo d1; Gestão celebrado entre 

a Fumbçiio do ,U..BC,e O l~vb!VP!\t<;A. 

·; 

S.mto Anlh-t', 04 de Abril de 2Cl8. 

', 1' 

Dra. Maria ()dila Gomes Douglas 
Dirc-t,Jr.l (;c1:1l - O L\.LSA 

00'/14 
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CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE SAÚDE 
LTDA., sociedade empresária limitada, com sede à av. Paulista, n.0 1499, conjuntos 

1106/1107/1108/1109, Bairro Bela Vista, CEP 01311-928, na Cidade de São Paulo-SP, 

NIRE 36.220.522.323 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 03.936.258/0001-92, declara, 

para todos os fins de direito, que SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES, 
Consultor Pleno em Gestão e Planejamento Hospitalar, residente na Rua Jacob Daldão, 

nº 34, Santana, CEP 02019-055, na cidade de São Paulo-SP, portador do RG 

25.204.248-7 e inscrito no CPF sob o nº 213.170.408-99, prestou, através de contrato 

de CL T com esta entidade, os serviços de consultoria, no âmbito do Projeto de 

MODELAGEM TÉCNICO-FINANCEIRA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO 
CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SOB REGIME 
DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. As atividades relacionadas a prestação dos 

serviços de consultoria incluem as seguintes atividades: 

1. Realizar a modelagem e o planejamento estrutural, econômico-financeiro e 

operacional de acordo com o diagnóstico situacional da população abrangida pelos 

Policiais Militares do Distrito Federal e seus dependentes, enquadrado dentro dos 

interesses e parâmetros estipulados pela PMDF. 

2. Dentro do projeto foram realizadas as seguintes atividades: 

a. Estudos técnicos e diagnóstico situacional da população a ser beneficiada pelo 

Centro Médico; 

b. Definição da estrutura do hospital junto à PMDF; 

e. Definição de CAPEX para a construção, reforma e aparelhagem do Centro 

Médico, e OPEX para os serviços clínicos e de apoio durante o período de 

concessão; 

d. Modelagem econômico-financeira e operacional com a definição das diretrizes 

básicas para licitação. 

O 9/AI 20/g 
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O referido consultor desenvolveu os serviços técnicos profissionais especializados, com 
notória qualificação, com observância aos princípios da confiabilidade, ética e 

qualidade, executando os serviços com diligência e perfeição. 

São Paulo, Dezembro de 2014. 

'. i 
! , . .... 

W~gner1 G~mes 

Díretpr de Projetos 

GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE SAÚDE 
LTDA. 

··/4·· / ,,, .. iJ 9 1.11, 'JnJ9 
. . /'(/ . 
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CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

GESAWORLD DO BRASIL CÓNSUL TORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE SAÚDE 
LTDA., sociedade empresária limitada, com sede à av. Paulista, n.0 1499, conjuntos 

1106/1107/1108/1109, Bairro Bela Vista, CEP 01311-928, na Cidade de São Paulo-SP, 

NIRE 36.220.522.323 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 03.936.258/0001-92, declara, 

para todos os fins de direito, que SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES, 
Consultor Pleno em Gestão e Planejamento Hospitalar, residente na Rua Jacob Daldão, 
nº 34, Santana, CEP 02019-055, na cidade de São Paulo-SP, portador do RG 

25.204.248-7 e inscrito no CPF sob o nº 213.170.408-99, prestou, através de contrato 
de CLT, prestou, através de contrato de CLT com esta entidade, os serviços de 
consultoria, no âmbito do Projeto de ANÁLISE DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL EM SOROCABA. As atividades 

relacionadas a prestação dos serviços de consultoria incluem as seguintes atividades: 

1. Analisar e avaliar as modelagens econômico-financeiras e técnico-operacionais 

contidas nas Manifestações de Interesse a fim de julgar o enquadramento dessas 

dentro dos interesses da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba e dos interesses 

socioeconómicos como um todo. 

2. Realizar avaliações dos estudos técnicos e diagnóstico situacional da cidade de 

Sorocaba e, também, de toda a estrutura técnico-operacional presente nas 

modelagens. 

3. Realizar novo projeto para o hospital com adaptações e melhorias, quando julgadas 

necessárias, a fim de modelar, junto à Secretaria, o projeto final de Parceria Público

Privada de um Hospital Municipal para Sorocaba para que esse pudesse ser colocado 

em processo de licitação. 

4. Dentro do projeto foram realizadas as seguintes atividades: 

a. Avaliação e pesquisa do diagnóstico situacional da cidade de Sorocaba; 

b. Definição da estrutura do hospital junto à Secretaria; 

e. Definição de CAPEX para a construção e aparelhagem do hospital, e OPEX para 

os serviços não assistenciais durante o período de concessão; .,. Íf'._;;;-tL..r-_.v:. .,,,.~ .. ; ,·:._~r,•, ;·.·,v~. 

d. Modelagem técnico-operacional do hospital com a definição '<'.làtt·' · 
,;~'@<1; iJ. fr.o:<H1fl,f} 
-~.${)Wf.'/~ ori-g°lflfli f\\!.,\ ' 

básicas de prestação de serviços. ·, '''"º·"'· / 
~-·"'--.., / /f 
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5. As atividades foram realizadas durante o período de 9 meses. 

O referido consultor desenvolveu os serviços técnicos profissionais especializados, com 
notória qualificação, com observância aos princípios da confiabilidade, ética e 
qualidade, executando os serviços com diligência e perfeição. 

São Paulo, Abril de 2015. 

/ 
Fi 

Wagne,{;ornés 

Dir,etorde f?rojetos 

GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE SAÚDE 
LTDA. 

u ,o ,-_; -, ::: 
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CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

• GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE 

SAÚDE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede à av. Paulista, n.0 1499, 

conjuntos 1106/1107/1108/1109, Bairro Bela Vista, CEP 01311-928, na Cidade de São 

Paulo-SP, NIRE 36.220.522.323 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 03.936.258/0001-92, 

declara, para todos os fins de direito, que SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES, 

Consultor Pleno em Gestão e Planejamento Hospitalar, residente na Rua Jacob Daldão, 

nº 34, Santana, CEP 02019-055, na cidade de São Paulo-SP, portador do RG 

25.204.248-7 e inscrito no CPF sob o nº 213.170.408-99, prestou, através de contrato 

de Prestação de Serviços com esta entidade, os serviços de consultoria, no âmbito do 

Projeto de Verificador Independente da Pareceria Público Privada (PPP) do 

Contrato de construção e operação dos serviços não assistenciais do 

Hospital da Zona Norte de Manaus/AM - maio/2014 à maio/2015. 

As atividades foram realizadas durante o período de lano. 

O referido consultor desenvolveu os serviços técnicos profissionais especializados, com 

notória qualificação, com observância aos princípios da confiabilidade, ética e 

qualidade, executando os serviços com diligência e perfeição. 

São Paulo, Maio de 2015. 

Wagner Gomes 

Diretor de Projetos 

O r-, .. ; . .• J: 1 ·-



MINISTÉR10 DO TRABALHO E EMPREGO 
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Número [~~,:~) 

(:i--.,..,....,,,,_ ~~/ ,:". 
ASSINATURADO PORTADOR 
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CONTRATO DE TRABALHO 

Empregador Gesaworld do Brasil -

Consultoria em Sistemas e Gestão de Saúde Ltda. 

CNPJ 

Endereço 

Município 

Esp. Estabelecimento: 

Cargo 

CBO n2 

03.936.258/0001·92 

Avenida Paulista, n!!: 1.499 

São Paulo Est.: SP 

Comercial 

Consultor de Projetos Sênior 

223505 

D d · - Q!..I d /Y?/!/0 d '-;,/•e, ata a nussao .. ./.... e .. » ....... ,........ • e ~--:.-f..:-c.,. 

Registro n,;, . . .. ..... .. . . ....... Fls./F icha 

Remuneração especificada .72$ ... l.Z.C.-{,.t,..':l'.. 

(:!i,~f: º"'lt~lilt~~dlrc~ .. ~e.' ": ,,) 

1, ···············.·.-. ".':'.''.~~~es~aúde Lt~•ª ....... . 
. ·t..· J / . .' ~ .... .Áe ,.,_.,. Data sa1da {t: . ... de .. : .. );.lV~ ··:~ __ ~--·.! . ./ 

_,,._.,/ 

""€rdi'3~sif:st 

1 ° ...... C,m~ .. S.ii;LGi;~, $~\)\'i!à. l,,t!l1t 
Com. Dispensa CD n9 
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CONTRATO DE TRABALHO 

FUNDAÇÃO DO ABC 

· CNPJ: 57.571.275/0001-00 
Av. Principe de Gales, nº. 821 

R Príncipe de Gales - CEP: 09060-650 
Santo André - SP 

Esp. Estab.: Outras Ativ.de Atenção àSaúde 
Cargo: COORDEMADDR DO NÚCLEO 
INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR - SR IV 
Registro N°.: 6934 Filial: 21 · 
Data de Admissão: "01/07/2015 
Remuneração: R$ 5.354,22 (Cinco mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte 
e dois centavos) mensais, 30 Horas 
Semanais, nele incluso o 
Semanal Remunerado. 

FUNDAÇÃO DO ABC 

Ass. do empregador ou a rogo e/te 

)9,,,. . ... 2º ..... . 
Da!a saída I de .. ~',,h:~:. . de/iJ Í' 

...... ijt¼JQQD':U&.e.C ......... . 
Ass. do el11~r1égà't!~l~bgo c/tesL 

I' 2'. 

Com. Dispensa CD nº 
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.TO DE TRABÍLHO 

FUNDAÇÃO DO ABC 
CENTRAL DE CONVÉNIOS - 0.S.S 

CNPJ: 57.571.275/0004-45 
Av. Príncipe de Gales, nº. 821 

B. Príne;ipe de Gales - CEP: 09060-650 
Santo André - SP 

Esp. Estab.;Outras Aliv.de Atenção à Saúde 
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO 1 
Registro Nº.: 18356 Filial: 20 
Data de Admissão: ·os/09/2017 
Remuneração: R$ 6.824,29 (Seis Mil 
Oitocentos Vinte Quatro Reais e Vinte 
Nove Centilvos} mensais, 40 Horas 
Semanais, nele incluso o Descanso 
Semanal ~~m_lm&~-ª~"t"-~ ,.,, 

FUNDAÇ-,;o DO ABC 
CENTRAL DE CONVÊNIOS - O.S.S 

.f-\.~~. UU CUJ}JlC~dUV! VU a 1v5v "''"'·ª· 

lº.... 2º 

17 

Da1a saída Y~ .. de .. fJ,1.cv.½~ ....... de .~.é.\ 
.. .EUAB.C.CENTIÍK't,clt GQ.NVtNlüS .. 

Ass áo-empregad~go c/test. 

l' 2\/. 

Com_ Dispensa CD nQ 
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CONTRATO DE TRABALHO 

~ . r, , _\.,( ·-".,,._--z. ,r~ '"-~-c'1. 
Empregador ., .. ,.! .. , .. :... ..~k ... ,ü, .... 

!.L •. ,,.,: •..... r"'.,t . ..r ?f····· ·:,-; .. ·.·····,···· 
CNPJ/MF .. . : .. :. ,. ! .. !..' .. ),;\, .. , .. . J.S ..... J. 

~ 
< 

Rua .. N"' .. ........ ~ . 

-.· . -~ ~R~ 
Mumc1p10 . . ........ E::;t. . ....... : .. -.,· 

~ . 
Esp. do estabelçcirnento .............................. ,---~1 

7 • _,, ' "' ' ,--<'-~ 

Cargo J::: ~ iUV.: .... ,' ... XM:,.i:Z, J ,;.Í).~B {! 
·~ 
ô 

. - .,('5 . :'. { ç_ ·--~~~ª 
Data adnussao ........ de _.'(_}..._\J..lf .. v ........ de .·.,-~i: 

Cllü n' ... 

ri: ··-. ,:o 

Registro nº_ _ .. i~-~-S.:!'}S~ª-~;·· 
1
:·~:~-.--i:. 

Remuneraçao espcc1fi_cada.~ ... ; .. -.\i,:f ... ~ ... ~./ :?. :l .. 
i ' ,' ; 

·····•••••••••••••íia···•••••••••·••·· 
~~~ci~d 

1~............ . .... _ .......... 2º .. . 

Data sai da ........ de de. 

l 9. 

Ass. do empregador ou a rogo c/test. 

...... 2q 

Com. Dispensa CD n9 • 
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ANOTAÇÕES GERAIS 

- ··7-3ç2,f __ l 
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ANOTAÇÜES GERAIS 

{_Alcstado médKo, alteração do contiato do trabalho. re

gistros rrofisc;ionais e outras anotações autünzadas por lei) 

,o:mfofffl-0·p0-Ftar¼a-N~ ·.;.:...· -.... -...... -1-a1 ... ,_.,,,. __ 

~;:,~~~ct;í~; ;,;,···:7·3··:1/;;q.:· .::i~i~L. \ 
1 
t·cte:=L:.cc=1cc=c=···----·-----·................ 1 

1 • /) . . . "," . / • . ··; ... J 
1 J,, r,J-.U.L-1. 1 "' .. \..,'./.(~,1.~/v 1/ :n ... &.~. ... · 
l ·---#~-- -
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3.3. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR 

3.3.A - APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL MÉDICO POR ÁREA DE 

ATENÇÃO COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO, 

CONSTANDO FORMA DE VÍNCULO, HORÁRIO, SALÁRIO E QUANDO FOR O 

CASO, TÍTULO DE ESPECIALISTA DOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO. 

O IMED apresentará o quadro de pessoal médico de acordo com o local de 

atuação do profissional no HUTRIN. 

Desta forma, apresentaremos os profissionais médicos lotados nas áreas: 

1. Urgência/emergência, 

2. Unidade de internação/Alojamento Conjunto, 

3. Bloco cirúrgico, 

4. Ambulatório, 

5. SADT, 

6. Demais áreas de atuação do profissional médico (NIR, Comissões, Diretorias, 

etc.). 

O médico responsável deverá obedecer às diretrizes definidas na Resolução do 

CFM Nº 2.147/2016 que estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuições e 

direitos de Diretores Técnicos, Diretores Clínicos e chefias de serviço em ambientes 

médicos. 

A seguir apresentaremos o quadro de pessoal médico por áreas de atuação. 

1 - Unidade de Urgência/Emergência 

Na tabela abaixo estão dimensionados os profissionais médicos que atenderão os 

2 leitos de Sala vermelha e a Sala de Observação com 13 espaços (3 leitos e 1 O 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !t'apeva, 202 / Conjunto 34, Befa Vista, 5âo Pau!o/SP 

CNPJ: 19324.171/0001-02- Telefone: (11) 3141-1128 

www,imed,org,br - projeto.5@imed,org.br 
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poltronas) além dos 2 consultórios da área da urgência do HUTRIN entre 

especialistas cirúrgicos e clínicos. 

' 

Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional -

Urgência/emergência - HUTRIN 

UNIDADE OE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - HUTRIN 
. 

Profissjonais por Profissionais para 
Profissionai11 para Carga Sa!árlolturn 

Área Espaço fislco Descrição do espaço atender Tumo Hol'arla/ Vinculo o/Proflsslon turno de trabalho atender Tumo Dia 
Noite Turno ,, 

o 
e Medico obstétra 1 1 RS 1 300.00 § 2 Consultór10s Consultóno 12 h / 01a 1 Pessoa 
~ turno Jurid1ca o Médico Clínco 1 1 RS 1 300,00 o 

m Saia para admissão oe pacientes Méd:co Emergenc1sta 1 1 RS 1 300 ººI ~í 

i 

Sala Vermelha+ class1f1cados como vermelho e 12 h I dia 1 Pessoa m e 
Ot.servação provenientes do atendimento pre- turrio juríd,ca 

RS 1 300,001 
lf/ g 

i 
! 

> hospitalar_,_ Sala de Observação Médico c1rurg1ão 1 1 
1 

Serão admitidos médicos com especialidade em medicina de urgência. 

2 - Unidades de internação e Alojamento Conjunto 

Na tabela abaixo apresentamos o dimensionamento dos profissionais médicos que 

atenderão aos 42 leitos da Unidade de Internação entre especialistas cirúrgicos e 

clínicos nas especialidades que serão atendidas no HUTRIN 

1 

i 

Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional 

Unidade de Internação e Alojamento Conjunto - HUTRIN 

Ãru 

.~ 
u 
< 
z 
~ 

e 
w 
Q 

~ 

g 
~ 

' 
1 

1 
Espa~flsieo 

i 
Berçano 

t:ntmmana Clín,ca 
Méd!Ca 

Enf€rmana Ornca 
C,rúrg1ca 

Enfermaria Clinica 
, ObsMnca e , 
! A101amento Con1unto 

Dêtet~ dó ttsp~ 

4 Leitos de Berçano 

·3 Leitos de 1ntemaçM para cases de 
clinica médica 

--
20 Leitos de 1ntemaçào para casos 

trrúrg1cos • 2 leitos para 
,~tercorrênc1as C1rúrg,cas 

1 g L€1tos ae internação para casos 
obstétricos e AJoiamentG CCílJUíl(O 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO - HUTRIN 

i 
Profissionais por Proflníonais para ' i ProflssioMi$ ,>;1r11 1 Carga hor:irí.11 turno Vínculo Saürioltumo turno de trabalho atfflderTurno O~ atender Turno Noite 1 

Pediatra 1 o 

Cli~IGG 1 o ObsBrvar pararnetros 
definidos na Portaria N'' Pessoa R$ 109,0G, ... 

2 068 de ?t de OUTUBP.O Jund1ca ~ora 
C1rurg1ào ' 

• 

o de 2015 

. 

Obstetra 

Serão admitidos médicos especialistas em clínica médica e clinica cirúrgica de 

acordo com o perfil epidemiológico do HUTRIN. 

/MED - Instituto de Medicino, Estudos e Desenvolvimento 
Rua it:apeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19324.17.!/0001-02-Telefane: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br -pmjeto:r,(,::)Jmed.org.hf' 

00'i~? 
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3 - Bloco Cirúrgico 

Na tabela abaixo estão dimensionados os profissionais médicos que atenderão às 

2 salas cirúrgicas + 2 box da RPA entre especialista cirúrgicos e anestesistas. 

Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional -

Bloco Cirúrgico - HUTRIN 

Centro Ci-rúrgíco - HUTRIN 

Profissionais por Profissionais por Carga 
Salário/ Area Espaço fisico Descrição do espaço tumo de trabalho - turno de trabalho - horãria / Horario Vinculo 

turno Dia Noite Turno 

B Sala 1 Sala C1rurg1ca destinada as Ciruig1as 
1 cirurgião 1 cirurgião 

12h 12 h 1 turno 1 anestesista 1 anestesista 

~ 
----

Sala 2 Sala Cirurgica destinada as Cirurgias 
1 cirurgião 1 c1rurg1âo 

12h 12 h / turno u 1 anestesista 1 anestesista Pessoa RS 109,00 t 

" Jurídica o Sala C1rurgica destinada ás Cirurgias 1 cirurgiões 

--------
Hora w Sala 3 12h 1 h / turno Ambulatoriais 1 anestesista 

RPA RPA 2 leitos 
Cobertuta realizada pelos anestesista 

24 hs 24 hs escalados no plantão 

Serão admitidos médicos especilialista em cirurgia de acordo com o perfil 

epidemiológico do HUTRIN. 

4 - Ambulatório 

Na tabela abaixo estão dimensionados os profissionais médicos que atenderão 

nos 3 consultórios entre especialista de cirurgia geral, pediatria, urologia e 

ginecologia/obstetrícia (GO), conforme definido no EDITAL. 

Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional -

Ambulatório - HUTRIN 
Ambulatório· HUTRIN 

Profissionais/ turno 
Total de profissíonais para de trabalho· 7:oo hs Carga horâria Satáriol Área EspaÇó físico Descrição do espaço 

as 19:00 hs de 
a·teride'r OS turnos e 

/ Consultório 
Vínculo 

turno 
segunda a sexta 

consultórios 

Consultono 1 
Quantitativo a ser defiriido 

após divisão dos horários e 12h 

g das agendas por 

~ Consultório para a realização das 1 profissional 1 espêc1alidades 
Pessoa R$ 109.00 Consultoria 2 consultório/ turno/ 12h 

" consultas de egressos, 1" consulta e 
Jurídica 1 Hora ~ consultas subsequentes interva!o de tempo No minimo 4 especilaidades, E 

~ conforme definido no Edital 
Consultório 3 (Pediatra, GO. Urologia e 12h 

Cirurgia Gerai 

Para o modelo do Ambulatório os horários dos médicos especialistas serão 

distribuídos ao longo das 12 horas de disponibilidade entre os 3 consultórios por 
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especialidade. 

5-SADT 

Na tabela abaixo está dimensionado o profissional médico que atendera ao SADT 

interno e externo e sua respectiva carga horária. 

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 Anápolis para os 

serviços previamente definidos após pactuação com o Hospital, no limite da 

capacidade operacional do SADT. 

O funcionamento do SADT Externo deverá ser programado para atender das 

7:00hs ás 17:00hs, no mínimo, de segunda à sexta-feira. 

Serão disponibilizados os seguintes recursos de SADT: 

USG 

ECG 

RAIO X CONVENCIONAL 

LAC 

Dos exames acima, o único que é considerado "exame médico-dependente" é o 

Ultrassom (USG), ou seja, depende da presença física do profissional médico para 

a realização do exame. 

Os demais são realizados mediante solicitação médica e operacionalizados por 

pessoal técnico capacitado. 

Assim, no quadro abaixo apresentaremos o quadro com o pessoal médico para 

realização dos exames de USG. 
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Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional -

SADT - HUTRIN 

SAOT • HUTRIN 

Área 
Espaço Descrição do Profissionais I turno de Profissionais / turno de Carga 

Salário/ 
físico espaço trabalho - DIA trabalho - NOITE 

horária/ Vínculo 
turno Turno 

f-- Sala 
Consultório para a 

1 profissional / consultório / Pessoa 
RS o realização dos Sobreaviso 12h 109,001 "' USG turno Jurídica <f) exames de USG Hora 

A emissão de laudos dos exames de imagem será realizada através do sistema de 

Telemedicina. 

Para o período noturno (19:00 hs á 7:00 hs) serão admitidos plantões de sobreaviso 

para a realização de USG, obedecendo á fluxos e protocolos de solicitação do 

exame de imagem. 

7 - Demais áreas de atuação do profissional médico 

Na tabela abaixo estão dimensionados os profissionais médicos que atenderão ao 

serviço de regulação (NIR), Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e 

Diretoria Técnica. 

Proposta de quadro de pessoal médico por área de atividade profissional -

demais áreas de atuação do profissional médico - HUTRIN 

Outros Drofissionais médicos - HUTRIN 

Área 
Espaço Descrição do Profissional /turno 

Carga horária / Turno Vínculo Salário/ turno 
físico esoaco de trabalho 

NIR Sala do NIR 1 Médico regulador 12 h - sega sex 100,00 / hora 
<f> 
ro 

" -~ 1 Médico Pessoa 
<f> CCIH Sala do CCIH 

1nfectologista 
4 h - seg a sex 

Jurídica 
100,00 / hora 

i" 
"5 
o Diretoria 

Técnica 
Diretoria 1 Médico 6h - seg a sex 100,00 / hora 

Serão admitidos médicos com experiência em regulação médica para o médico 

que atuará no NIR, especialidade em infectologia para o médico que atuará no 

SCIH e para o médico que exercerá o cargo de diretor técnico, especialidade em 

gestão hospitalar/saúde pública. 
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3.3.B - PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS 

OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NA 

MEDICINA COMO NAS EMERGÊNCIAS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

DE ADULTO 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMATISMO 
CRANIO ENCEFÁLICO LEVE 

RACIONAL 

Traumatismo cranioencefálico (TCE) é entidade frequente e com alta mortalidade. A 

cada 15 segundos ocorre um caso de TCE e em decorrência deste, um paciente 

morre a cada 12 minutos. 

50% das mortes decorrentes de trauma têm como etiologia o TCE. 

Classificam-se como TCE leve os pacientes com 13 a 15 pontos na Escala de Coma 

de Glasgow (ECG) (texto subsidiário). Há tendência a classificar o paciente com 13 

pontos na ECG como TCE moderado, tendo em vista a maior incidência de Lesões 

Expansivas lntracranianas (LEIC) pós-traumáticas (texto subsidiário - Apêndice IV). 

OBJETIVOS 

i. Sistematizar o atendimento inicial ao paciente vítima de TCE leve, por 

médicos especialistas ou não especialistas na unidade hospitalar; 

ii. Evitar a liberação de pacientes com risco elevado de LEIC pós-

traumática; 

111. Evitar internações desnecessárias de pacientes com baixo risco de LEIC 

pós-traumática; 
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iv. Reduzir custos com transferências inter-hospitalares e tomografias 

computadorizadas (TC) do encéfalo desnecessárias. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Equipe médica capacitada para avaliação inicial do paciente vítima de 

trauma, segundo preceitos do Advanced Trauma Life Support (ATLS) - Cirurgião 

Geral, Clinico Geral ou Pediatra; 

• Equipe de enfermagem treinada e orientada para cuidados com a vítima 

de TCE; 

• Sala de Raio-X com técnico treinado para a realização de radiografias de 

crânio e coluna cervical; 

• Colar cervical para imobilização. Lanterna com luz forte para exame das 

pupilas; 

• Veículo, equipe médica e paramédica capacitada para o inter-hospitalar 

de pacientes vítimas de TCE. Estes pacientes apresentam o risco de rápida 

deterioração durante o transporte, portanto o veículo deve estar capacitado para 

realizar proteção de vias aéreas (inclusive intubação oro-traqueal); 

• Medicamentos essenciais: analgésicos, anticonvulsivantes (diazepam, 

fenitoína), manitol a 20%, anestésicos para intubação oro-traqueal (midazolam, 

fentanil e suxametônio). 

ATIVIDADES ESSENCIAIS 

• Admissão do paciente vítima de TCE na sala de emergência, pela equipe 

do trauma ou plantonista, com registro do diagnóstico; 

• Aplicar protocolo de atendimento segundo preceitos do ATLS; 
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• Realizar Exame Neurológico Mínimo: 

a. Nível de Consciência (Escala de Coma de Glasgow); 

b. Exame do diâmetro pupilar (isocórica/anisocórica); 

c. Detectar déficits neurológicos grosseiros (paresias/plegias). 

• Propedêutica radiológica se necessário; 

• Classificar o paciente com TCE leve em RISCO AUMENTADO, RISCO 

MODERADO e RISCO BAIXO de apresentar LEIC pós-traumática (Apêndice I); 

• Definir uma dentre as quatro condutas específicas: 

a. Alta hospitalar; 

b. Observação hospitalar (até 12 horas) em UBH e alta subsequente; 

c. Encaminhar para o hospital, que tem apoio diagnóstico, UAT, para 

realização de TC do encéfalo com TTIH preenchido (Apêndice li). Se TC 

normal, o paciente retornará á unidade de origem para observação hospitalar. 

Se TC anormal, o paciente deverá manter observação no Hospital. 

d. Encaminhamento direto para internação e conduta especializada por 

neurocirurgião/neurologista do Hospital de referência. 

• Fornecer e explicar a FOLHA DE ORIENTAÇÕES básicas ao paciente 

vítima de TCE leve ou a seu acompanhante, em caso de alta (Apêndice Ili). 

SIGLAS 

TCE - Traumatismo Cranioencefálico ATLS - Advanced Trauma Life Support 

TC - Tomografia Computadorizada 

RX - Radiografia 
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ECG - Escala de Coma de Glasgow 

UAT - Unidade avançada de trauma neurológico da rede: Hospital capacitado com 

neurologistas/neurocirurgiões e TC do encéfalo para tratamento clínico ou cirúrgico 

dos pacientes vítimas de TCE 

TTIH - Termo Transferência Inter-Hospitalar 

HIC - Hipertensão lntracraniana 

PIC - Pressão lntracraniana 

HSDA - Hematoma Subdural Agudo 

HSAT - Hematoma Sub-araquinoide de Traumático 

PIA - Pressão Intra Arterial 

PPC - Pressão de Perfusão Cerebral 

HEDA- Hematoma Extradural Agudo 
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APÊNDICE 1 

CLASSIFICAÇÃO DO TCE LEVE (ECG 13 E 15) RISCO AUMENTADO 

1. Criança espancada, gestante, discrasia sanguínea (ex: pcte hemofílico); 

2. Fístula liquórica (rino ou otoliquorreia); 

3. TCE + trauma de outros sistemas (Politraumatismo); 

4. Petéquias sugestivas de síndrome de embolia gordurosa; 

5. Piora do nível de consciência para ECG < 15 ou surgimento de déficits 

neurológicos focais; 

6. Meningismo; 

7. Déficit de acuidade visual; 

8. TCE por ferimento de arma branca; 

9. ECG < 15; 

1 O. Crises subentrantes (estado epilético). 

RISCO MODERADO 

1. Envolvimento em acidente grave, com vitimas fatais. Queixas neurológicas. 

2. Equimose palpebral, retroauricular ou ferida em grande extensão no couro 

cabeludo; 
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3. Intoxicação aguda por álcool ou drogas ilícitas. Síndrome de abstinência alcoólica; 

4. Cefaleia progressiva, vômitos ou convulsão; 

5. Perda momentânea da consciência; 

6. Desorientação temporo-espacial, amnésia retrógrada ou pós-traumática (amnésia 

lacunar); 

7. Síncope pós-traumatismo (síndrome vaso-vagai); 

8. Idade < 2 anos (exceto se traumatismo muito trivial); 

9. RX do crânio evidenciando fratura. 

RISCO BAIXO 

1. TCE por mecanismo de trauma de pequena intensidade, assintomático, exame 

físico geral normal e sem alterações neurológicas. RX de crânio normal, se 

realizado; 

2. Sinais ou sintomas mínimos; 

3. Cefaléia leve, não progressiva; 

4. Tontura, vertigem temporária; 

5. Hematoma subgaleal (HSG) ou laceração do couro caneludo (LCC) pequena, com 

RX de crânio normal. 

APÊNDICE 11 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR 

Hospital de origem, __________ Data: __ / __ / __ Hora __ 
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J 
Nome do Paciente _______________________ _ 

Nº do registro _________________________ _ 

Diagnóstico Neurológico ____________________ _ 

Outros Diagnósticos ______________________ _ 

Foi observado o protocolo? 

, .sim r.J não 

Motivo Clinico da transferência baseado na observação do protocolo: 

História Sumária e dados vitais: 

PA __ / ____ mmHg 

Pulso: ___ bpm 

FR: __ irpm 

Glasgow: __________________________ _ 

SAÍDA 

Médico Autorizador: ____________ CRM _______ _ 

Contato feito pelo autorizador no destino: ______ CRM ____ _ 

Assinatura e carimbo do Autorizador -----------------

Nome, nº de registro profissional e assinatura do Assistente Social profissional 
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responsável pelo transporte: ____________________ _ 

Ambulância: ,~ SAMU .. UTI COMUM 

Hora contato: ___ Hora saída: _:_ H para chegada: __ 

CHEGADA 

Hora da chegada UAT 

Exames: :J USA UTC u Angiografia 

e: Outro __________________________ _ 

Laudo sumário (radiologista ou médico assistente): _________ _ 

Nome, CRM e carimbo do médico avaliador: ____________ _ 

RETORNO 

Hora saída: _:_ Hora chegada à origem: _:_ 

Nome, CRM e carimbo médico que recebeu na origem: _______ _ 

APÊNDICE Ili 

FOLHA DE ORIENTAÇÕES AO PACIENTE 

Até o momento não foi constatada, através dos exames realizados, qualquer 

evidência de que o trauma deste paciente tenha sido significativo para que ele 
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permaneça em observação ou admitido neste hospital e, portanto, será LIBERADO. 

Entretanto, novos sintomas e sinais podem surgir horas, dias, semanas ou até 

meses após o traumatismo. As primeiras 48 horas são as mais críticas. É 

aconselhável que este paciente permaneça em companhia de alguém confiável pelo 

menos durante este período. 

O paciente deverá retornar ao hospital se apareceremos seguintes sinais e sintomas 

abaixo relacionados: 

1. Dor de cabeça que não melhora com analgésicos comuns: 

2. Sonolência excessiva: 

3. Irritabilidade ou ansiedade. 

4. Desmaio, fraqueza, diminuição da força ou formigamento nas pernas ou metade 

do corpo. 

5. Dificuldade para falar ou entender, de memória ou concentração. 

6. Distúrbio de personalidade ou comportamento. 

7. Confusão mental. 

8. Náuseas, vômitos, tonturas ou convulsão. 

9. Diminuição da audição ou visão. 

10. Movimento estranho dos olhos, visão dupla. 

11. Alteração da respiração, batidas do coração ou febre (acima de 37,8ºC). 

12. Perda de líquido claro ou sangue pelo ouvido ou nariz. 

13. Alteração do tamanho das pupilas. 

14. Depressão ou agressividade. 

15. Dor na nuca ou durante movimentos do pescoço. 
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16. Dificuldades de realizar suas atividades normais em casa ou no emprego. 

17. Pode continuar usando as medicações prescritas pelo seu MÉDICO, porém não 

use sedativos, remédios para dormir, xaropes para tosse ou bebidas alcoólicas pelo 

menos nas próximas 48 horas. Durante o sono peça para ser acordado 

frequentemente (2 a 3 vezes), para que se possa avaliar a presença dos sinais 

acima descritos. 

Assinatura e carimbo médico 

Cidade de , . de ..... de 20 ------

Ciente: -------------------

Assinatura e nº de registro do paciente/responsável 

APÊNDICE IV 

TEXTO/SUBSIDIÁRIO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO (TCE) 

INTRODUÇÃO 

O trauma cranioencefálico (TCE) é entidade grave e frequente. A cada 15 segundos 

ocorre um novo caso de TCE e em consequência deste, um paciente morre a cada 

12 minutos. Aproximadamente 50% das mortes em decorrência do trauma são 

devidas ao trauma encefálico e quando se considera as mortes decorrentes de 

acidentes automobilísticos, mais de 60% delas são devidas ao TCE. 

Várias são as causas do TCE: quedas, acidentes de trabalho, agressão física, 
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acidentes domiciliares, queda de bicicleta, trauma no esporte, mas a mais frequente 

de todas, atualmente, é o acidente de tráfego. Destaca-se como acidentes 

relacionados ao trânsito, o acidente automobilístico e os atropelamentos. 

ABORDAGEM GERAL 

O princípio de abordagem do ATLS (Advanced Trauma Life Supor!) é de corrigir em 

primeiro lugar as condições que mais ameaçam a vida do paciente: 

A. Vias aéreas pérvias com controle da coluna cervical; 

8. Respiração e ventilação; 

C. Circulação com controle da hemorragia; 

D. Incapacidade, estado neurológico; 

E. Exposição do paciente/controle do ambiente (evitar hipotermia). 

Durante esta avaliação inicial, depois de detectados e corrigida os itens A, 8 e C, o 

médico irá avaliar o estado neurológico do paciente (escala de coma de Glasgow, 

avaliação das pupilas e determinação de déficits motores) e determinar a 

propedêutica a ser realizada: 

1. Alta Hospitalar; 

2. Observação na UBH (até 12 horas) e alta hospitalar; 

3. Encaminhar para UAT para realização de TC do encéfalo. (TC normal= retorna p/ 

UBH. TC alterada= permanece no UAT). 

EXAME NEUROLÓGICO E CLASSIFICAÇÃO DO TCE 

O exame neurológico na sala de emergência deve ser objetivo o suficiente para 

detectar as principais alterações neurológicas, mas não deverá retardar o 
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andamento da propedêutica e tratamento de patologias concomitantes. Este exame 

neurológico inicial deve ser detalhadamente anotado na folha de admissão porque 

servirá de base para exames subsequentes, permitindo uma análise quantitativa de 

melhora ou piora do paciente. Se o paciente está alerta e cooperativo e não se 

queixa de cervicalgia ou limitação á sua movimentação, pode ser retirado o colar 

cervical. Se há confusão mental, coma ou qualquer queixa cervical, o colar deve ser 

mantido até que propedêutica radiológica exclua fraturas ou luxações cervicais. O 

exame objetivo consta na avaliação de três itens: 

1. Nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow). 

2. Função pupilar. 

3. Detecção de déficit neurológico motora. 

Nível de consciência: a Escala de Coma de Glasgow (ECG) foi desenvolvida para 

uniformizar e quantificar o exame neurológico, eliminando assim a subjetividade 

interpessoal. Compreende na pontuação somatória da avaliação da abertura ocular, 

melhor resposta motora e resposta verbal, variando de 3 a 15 pontos, como se 

segue: 

3 - Ao chamado 

4 - Espontânea 

1 - Sem Resposta 
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2 - Descerebração 

3 - Decortificação 

4 - Flexão inespecífica 

5 - Localiza estímulo doloroso 

6 - Obedece a comandos 

(1 a 5) 

1 - Sem resposta verbal 

2 Sons incompreensíveis 
(gemidos) 

3 - Palavras desconexas 

4 - Confuso 

5 - Orientado 

Classificação do TCE na Escala de Coma de Glasgow: 

leve (13-15); moderado (9 -12); grave ( < 8). 

Todo paciente com ECG < 8 (TCE grave) deve ser entubado para proteção de vias 

aéreas. 

Avaliação pupilar. as pupilas são avaliadas pela simetria e pela sua resposta à luz. 

Uma diferença no diàmetro pupilar de mais de 1 mm é considerada anormal. Deve

se excluir trauma ocular direto, próteses, uso de colírios oftalmológicos, amaurose 

prévia que podem confundir o exame e uso de drogas. 

Detecção de déficit neurológico motor. deve-se observar a movimentação 

espontânea do paciente, se hà alguma assimetria ou limitação. A detecção desta 

assimetria pode ser realizada já no exame da ECG em relação à melhor resposta 

motora. O fato dopaciente localizar o estímulo doloroso de um lado e descerebrar 

contralateralmente é de extrema importância ao exame e deve ser anotado. Se o 

paciente está alerta e orientado, podemos ainda quantificar o déficit: 
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í. Não move (O), 

ii. Contrações musculares (1), 

iii. Move no horizontal, mas não vence gravidade (2), 

iv. Vence gravidade (3), 

v. Vence gravidade e oferece alguma resistência (4), 

vi. Normal (5). 

Realizado este exame neurológico sumário e objetivo, já podemos classificar o 

paciente como TCE leve, moderado ou grave, anotando possíveis assimetrias 

pupilares e motoras e determinar a propedêutica adequada a ser realizada (ex: TC 

do encéfalo, RX ou observação apenas) 

PROPEDÊUTICA 

O RX de crânio é eficiente método de triagem. Em pacientes com trauma leve sem 

perda da consciência e que se encontram com exame neurológico normal, mas com 

sinais externos de trauma craniano, o RX deve ser realizado. 

Se o exame for normal, o paciente pode ser observado no hospital ou liberado com 

orientações. Mas se houver fratura craniana, a TC do encéfalo deverá ser realizada. 

Desta maneira, reserva-se a tomografia do encéfalo apenas aos pacientes que 

perderam a consciência no momento do trauma, que se encontra com Escala de 

Coma Glasgow abaixo de 14 ou que apresentem alterações ao RX. 

O RX do crânio deve ser pedido nas incidências AP, perfil e Towne. A tomografia 

pode ser pedida com janela óssea (para melhor se detectar fraturas) e 

eventualmente com contraste venoso. Basicamente hematomas apresentam-se 

hiperdensos à TC do encéfalo e infarto e edema, hipodensos. 
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CONSIDERAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Os pacientes vítimas de TCE devem ser observados de maneira rigorosa por uma 

equipe treinada. De preferência esta observação deve ser feita inicialmente na sala 

de politraumatizados e após propedêutica e estabilização do quadro, em unidade de 

terapia intensiva, se indicado. 

Posição: Preferencialmente estes pacientes devem ser posicionados com cabeceira 

elevada (30 graus) para melhorar o retorno venoso e com isto evitar HIC. Em caso 

de vômitos, posicionar lateralmente para se evitar aspiração de secreções. 

Observação: de sinais vitais e neurológicos devem ser realizados de uma em uma 

hora ou de 2 em 2 horas. Qualquer anormalidade deve ser prontamente relatada. 

Analgésicos/Antitérmicos/Antieméticos: Administra-se dipirona e metoclopramidade 

rotina, pois sabe-se que a dor, hipertermia e um episódio de vômito pode aumentar a 

PIC e ser até o evento precipitante de uma piora neurológica. 

Proteção mucosa gástrica: o paciente vítima de TCE está sob risco de desenvolver 

úlcera de stress, e por isto administra-se Ranitidina oral ou venosa de 12/12 horas. 

Anticonvulsivante: é administrado de rotina para prevenção de crises convulsivas 

naquelas lesões sabidamente irritativas ao sistema nervoso, como exemplo as 

contusões cerebrais, HSDA, fratura com afundamento, trauma penetrante, HSAT, 

entre outras. É administrado para tratamento de qualquer paciente, independente da 

lesão, que tenha apresentado um episódio de crise convulsiva após o trauma. 

Utiliza-se de rotina a fenitoína (250 mg/5 mi). Administra-se uma dose de ataque de 

15-20 mg/kg e manutenção de 5 mg/ kg dia, de 8/8 horas. Para cessar a crise inicial 

administra-se Diazepam 10 mg EV, devendo observar a depressão respiratória. 

Manila/: trata-se de um agente hiperosmolar que reduz de maneira transitória a PIC. 

Não deve ser administrado em pacientes com hipotensão arterial. Atualmente 

reservamos seu uso como medida de urgência para um paciente que chega à sala 

de emergência com sinais iminentes de herniação cerebral e que ainda vai 

submeter-se à propedêutica. Neste caso, administra-se na dose de 0,25 a 1g/Kg, em 
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bolus. Corticoide não é indicado no paciente com TCE. 

Hiperventilação: pode-se hiperventilar o paciente para diminuir a PC02 cerebral com 

consequente vasoconstrição e diminuição da PIC. Não deve ser realizada 

empiricamente pois esta vasoconstrição pode ser maléfica a ponto de causar 

isquemia cerebral. Estes pacientes devem estar no CTI, com monitor de PIC e PIA 

para se calcular a PPC. Deve-se passar um cateter de bulbo de jugular para se 

medir a diferença de 02 que entra no compartimento craniano (gasometria arterial) e 

que sai pela jugular (saturação de 02 jugular - SJ02). Com isto podemos otimizar a 

hiperventilação de modo a evitar a isquemia cerebral. 

PROTOCOLOS DE INDICAÇÃO PARA TC / CTI E MONITORIZAÇÃO DA PIC 

Indicação de TC: Glasgow < 15 - Presença de déficit neurológico; Sinais de fratura 

no RX crânio; Cefaleia/vômitos persistentes. Glasgow 15, mas perda da consciência 

> 5 minutos no momento do trauma. 

Indicação de CTI: Glasgow < 12 - Pós-operatório cirurgia craniana (exceto 

afundamento craniano e HEDA). Deterioração neurológica progressiva. Trauma 

sistémico grave. Necessidade de monitorização de PIC 

Indicação para monitorização da PC/: Glasgow :5 8, independente do achado 

tomográfico Pós-operatório de contusão cerebral, HSDA ou hematoma cerebral pós

operatório de HEDA se o paciente não acordar após 6 horas. Glasgow 9 -13 se TC 

com sinais de HIC, lesão intraparenquimatosa ou desvio de linha média > 5 mm. 

Glasgow 8 -12 se: Necessita sedação para trauma sistémico grave. Trauma torácico 

que necessite ventilação mecânica prolongada. 

Tipos de monitorização da PIC: 

i. Subdural - Richmond; 

ii. Parenquimatoso - Fibra óptica; 
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iii. Cateter intraventricular; 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMATISMO 
ABDOMINAL 

RACIONAL 

A avaliação do abdome é um dos componentes mais críticos na abordagem inicial 

do traumatizado. O momento mais oportuno para avaliação abdominal deve ser 

determinado considerando o mecanismo de trauma, sua localização e o estado 

hemodinâmico do paciente. 

A lesão intra-abdominal não diagnosticada é causa frequente de mortes evitáveis. 

Qualquer doente vítima de traumatismo abdominal contuso ou penetrante deve ser 

visto como portador de lesão cirúrgica, até prova em contrário (texto subsidiário -

APÊNDICE li). 

OBJETIVOS 

1. Sistematizar o atendimento inicial ao paciente vítima de trauma abdominal 

por médicos especialistas ou não especialistas na unidade hospitalar; 

2. Identificar os padrões de Trauma Abdominal de acordo com sua causa; 

3. Sistematizar os procedimentos diagnósticos e estabelecer prioridades de 

tratamento conforme o mecanismo da lesão; 

4. Evitar a liberação de pacientes com risco elevado de desfecho 

desfavorável; 

5. Evitar internações desnecessárias de pacientes com baixo risco de 

desfecho desfavorável; 

6. Reduzir custos com transferências inter-hospitalares e tomografias 

computadorizadas (TC) do abdome desnecessárias; 
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7. Diminuir o número de cirurgias no Hospital, que possam ser realizadas 

nos outros hospitais. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Serviços médicos de urgência, com equipe médica qualificada (cirurgião 

geral, clínico geral e/ou pediatra), coordenada por um cirurgião geral com formação 

em trauma, para avaliação inicial deste tipo de paciente segundo os preceitos do 

Advanced Trauma Life Support (ATLS); 

2. Equipe de enfermagem treinada e orientada para cuidados com o 

paciente, vítima de trauma; 

3. Especialidades de suporte - com médicos disponíveis 24 horas: 

3.1 Indispensável: cirurgião vascular, anestesiologista, ortopedista, 

neurocirurgião; 

3.2 Complementar: intensivista. 

4. lmaginologia (disponível 24 horas); 

4.1 Ultrassonografia na sala de emergência; 

4.2 Indispensável: radiologia convencional, tomografia; 

4.3 (APÊNDICE I); 

4.4 Complementar: recursos para angiografia; 

5. Infraestrutura de bloco cirúrgico 24 horas; 

6. Veículo e equipe médica e paramédica capacitada para o transporte inter

hospitalar de pacientes vítimas de trauma (estes pacientes apresentam o risco de 

rápida deterioração durante o transporte, portanto o veículo deve estar capacitado 

para reanimação); 
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7. Medicamentos essenciais: analgésicos, anticonvulsivantes. 

ATIVIDADES ESSENCIAIS 

1. Reavaliação clínica periódica do paciente; 

2. Monitorização respiratória e hemodinâmica; 

3. Revisão laboratorial; 

4. Métodos de imagem para eventuais intercorrências; 

5. Trauma abdominal contuso ou penetrante: (pensar em possibilidade 

cirúrgica). 

6. Usar o ATLS conforme a padronização: 

• Manutenção das vias aéreas com proteção da coluna cervical; 

• Respiração e ventilação; 

• Circulação com controle da hemorragia; 

• Avaliação neurológica (vide protocolo de TCE); 

• Exposição do paciente e prevenção da hipotermia. 

ITENS DE CONTROLE 

1. Monitoramento dos índices de trauma; 

2. Número de protocolos aplicados; 

3. Tempo entre admissão do paciente até a resolução definitiva; 

4. Número de contra referências preenchidas. 
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ALTERNATIVA EM CASO DE DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS 

Pacientes vítimas de trauma abdominal exclusivo, que não necessitem do concurso 

de outras especialidades, deverão ser tratadas nas unidades que dispõem de 

estrutura básica para tratamento de doentes cirúrgicos. Naquelas situações em que 

a conduta cirúrgica não está definida e que há necessidade de complementação 

propedêutica com algum método de imagem (ultrassom ou tomografia 

computadorizada) não disponível na unidade naquele momento, o paciente deverá 

ser encaminhado para a referência que disponham do recurso, com posterior retorno 

á unidade de origem para tratamento definitivo e/ou estada definitiva na referência. 

SIGLAS 

TCE - TraumatismoCranioencefálico 

ATLS - Advanced Trauma Life Support 

TC - Tomografia Computadorizada 

RX - Radiografia 

ECG - Escala de Coma de Glasgow 

USA - Ultrassonografia Abdominal 

CTI - Centro de Tratamento Intensivo 

TRM - Traumatismo Raquimedular 
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JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ítopevo~ 10.2 I Conjunto /54, Selo Vista, São A:wio/SP 
CNPJ: .19.324.171/0001-()2 - Telefone: (.1 :l) 3141-1.128 

www.imed.org,br ·- projetos@fmed.Nq.ht 
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APÊNDICE/ 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR 

Hospital de origem, __________ Data: __ / __ / __ Hora ___ _ 

Nome do Paciente _______________________ _ 

Nº do registro ________________________ _ 

Diagnóstico Neurológico ____________________ _ 

Outros Diagnósticos _______________________ _ 

Foi observado o protocolo? 

U Ü ',' ", '• 
• V/_,, 
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Motivo Clinico da transferência baseado na observação do protocolo: 

História Sumária e dados vitais 

PA: __ / __ --·· mmHg 

Pulso: __ bpm 

FR __ irpm 

Glasgow: __________________________ _ 

SAÍDA 

Médico Autorizador: _____________ CRM: _______ _ 

Contato feito pelo autorizador no destino: ______ CRM: ____ _ 

Assinatura e carimbo do Autorizador -----------------

Nome, nº de registro profissional e assinatura do Assistente Social profissional 

responsável pelo transporte: ____________________ _ 

Ambulância: SAMU r, UTI COMUM 

Hora contato:_: __ Hora saída:_:_ H para chegada: __ _ 

CHEGADA 

Hora da chegada Hospital 
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Exames: ,Tc __: Angiografia 

Outro ---------------------------

Laudo sumário (radiologista ou médico assistente): _________ _ 

Nome, CRM e carimbo do médico avaliador: -------------

RETORNO 

Hora saída:_:_ Hora chegada á origem __ 

Nome, CRM e carimbo médico que recebeu na origem _______ _ 

APÊNDICE li 

CONSENSO DE TRAUMA ABDOMINAL FECHADO 

OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR ESTABILIDADE HEMODINÂMICA DEVEM 

SERCLÍNICOS, COM PA SISTÓLICA > 90 mmHg, BOA PERFUSÃO TECIDUAL 

EPOSSIVELMENTE PULSO< 100 BPM. 

Para a quantificação do hemoperitôneo, deve-se usar a presença de sangue nos 

quadrantes, através de métodos de imagem. Assim, pequena quantidade seria 

quando houver presença de sangue em apenas um quadrante (ou restrito à pelve ou 

ao espaço hepato-renal); moderada quantidade, quando estiver presente em dois 

quadrantes e, finalmente, grande quantidade quando três ou mais quadrantes 

estiverem ocupados. 

Todos os pacientes com traumatismo abdominal fechado deverão ter o atendimento 

inicial realizado segundo os preceitos do ATLS. 

O PACIENTE HEMOD!NAMICAMENTE INSTÁVEL 
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O paciente com trauma abdominal que se encontra hemodinamicamente instável 

após ABC (PA sistólica < 90 mmHg, pulso > 100 bpm e má perfusão tecidual) 

deverá ser submetido a ultrassonografia na sala de politraumatizados (FAST -

Focused Assessment Sonographic in Trauma), sempre que possível. 

Quando isto não for possível, deverá ser submetido ao lavado peritoneal com 500 mi 

de SF 0,9%, preferencialmente aquecido. Não confundir com punção abdominal que 

tem sensibilidade menor (65%), comparado com aquele (95%). Se a ultrassonografia 

mostrar presença de líquido livre na cavidade abdominal, o paciente deverá ser 

encaminhado à laparotomia exploradora. Se, ao contrário, o resultado da 

ultrassonografia for normal, a avaliação prosseguirá na tentativa do diagnóstico de 

outra causa de choque. Havendo dúvida na interpretação da ultrassonografia deve

se realizar um lavado peritoneal. Se o exame realizado for o lavado peritoneal, o 

paciente deverá ser submetido á laparotomia se houver saída evidente de pelo 

menos 1 O mi de sangue na aspiração ou retorno de líquido francamente 

sanguinolento. Se não houver saída de sangue ou a presença de sangue no líquido 

for microscópica, os exames prosseguirão na tentativa do diagnóstico de outra 

causa de choque. 

As radiografias de tórax, pelve e coluna cervical, quando indicadas, só serão 

realizadas se houver aparelhagem na sala de trauma. 

O PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL 

O paciente com trauma abdominal que se encontra hemodinamicamente estável (P 

A sistólica > 90 mmHg, pulso < 100 bpm e perfusão tecidual adequada) deverá ser 

submetido à ultrassonografia. Se o resultado for negativo em relação à presença de 

líquido, o paciente ficará em observação no hospital. Caso contrário, o paciente 

deverá submeter-se á tomografia computadorizada (preferencialmente com duplo 

contraste). Caso exista hemoperitônio, poderá ser considerado o tratamento não 

operatório se o lavado peritoneal, como recomendado para o paciente instável, 

exame físico ou mecanismo do trauma não sugerirem lesão de víscera oca. Se a 
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causa do hemoperitônio não for definida, o paciente deverá ser insistentemente 

avaliado, monitorizado clinica mente e a possibilidade de laparotomia deve ser 

sempre considerada. 

Se não for possível a realização de tomografia computadorizada, não será 

aconselhável o tratamento não operatório. 

As radiografias de tórax, pelve e coluna cervical, quando indicadas, deverão ser 

realizadas antes da cirurgia. Situações especiais: 

PACIENTES COM LESÃO PÉLVICA ASSOCIADA 

1. A incisão para a realização de lavado peritoneal deverá ser supraumbilical; 

2. Se positivo, a laparotomia deve ser indicada; 

3. A fratura pélvica deve ser imobilizada com lençol ou outro dispositivo não 

ortopédico antes da laparotomia, particularmente nos pacientes instáveis. 

PACIENTES COM TCE ASSOCIADO 

1. Pacientes com TCE, TRM e intoxicação exógena que tenham ultrassonografia e 

ou lavado peritoneal evidenciando presença de sangue na cavidade, ainda que 

estáveis, deverão ser laparotomizados quando forem encaminhados á cirurgia extra

abdominal. 
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Observação 

D 

FAST 

TC 

Laparotomia 
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PROTOCOLO DE TRATAMENTO PRIMÁRIO DAS FRATURAS EXPOSTAS 

RACIONAL 

Este protocolo é estruturado por classificação de doença (fratura exposta) com base 

em evidência clínica e tem como público-alvo: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, técnicos de radiologia e assistente social, 

Fratura exposta (FE) é aquela em que há comunicação entre o foco de fratura e o 

ambiente externo, geralmente através de uma lesão na pele, 

Apesar dos avanços atuais no tratamento das lesões de partes moles e nas técnicas 

de estabilização das fraturas expostas, o índice de morbidade da afecção é alto, 

mesmo quando tratadas em serviços de referência. 

Grande esforço tem sido realizado em todo o mundo para diminuir as complicações 

no tratamento das FE, principalmente, das infecções ósseas e dos retardas de 

consolidação que são intercorrências que elevam o tempo do tratamento, de retorno 

às atividades e os custos da instituição. 

OBJETIVOS 

• Uniformizar o atendimento e tratamento das fraturas expostas; 

• Priorizar a estabilização definitiva das fraturas expostas; 

• Promover a consolidação adequada da fratura; 

• Diminuir a incidência de complicações infecciosas, ósteo-articulares, 

musculares, vasculares e nervosas; 

• Restaurar a funcionalidade do membro; 

• Diminuir os custos no tratamento da doença. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

AMBULATÓRIO: 

Equipe em regime de plantão e composta por: 

• Ortopedistas; 

• Cirurgião plástico; 

• Cirurgião vascular; 

• Enfermeira pertencente á equipe de tratamento de fratura; 

• Equipe de Enfermagem; 

• Assistente social; 

• Técnicos em radiologia; 

• Técnico em gesso. 

Materiais: 

• Material ortopédico padrão para imobilizações (talas descartáveis 

acolchoadas e modeláveis; tração cutânea adequada); 

• Material de curativos; 

• Serviço de radiologia convencional com arco cirúrgico (intensificador com 

memória de imagem na sala de politraumatizados); 

• Material de documentação (máquina fotográfica digital para fins científico e 

médico-legal). 
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NO BLOCO CIRÚRGICO: 

Equipe: 

• Ortopedistas pertencentes à equipe de tratamento de fratura exposta; 

• Anestesiologistas; 

• Técnicos de radiologia; 

• Equipe de Enfermagem da sala de fratura exposta com instrumentador 

especializado_ 

Materiais: 

• Salas adequadas para tratamento de fratura exposta. (Antessala para 

limpeza e preparo do paciente anexa à sala de cirurgia); 

• lntensificador de Imagens (Arco cirúrgico com gravação digital e 

impressão de imagem); 

• Furadeiras elétricas com bateria recarregável e serra de osso; 

• Instrumental cirúrgico; 

• Material anestésico habitual; 

• Medicamentos . 

• Implantes para estabilização das fraturas (placas e hastes intramedulares 

de última geração); 

• Material convencional de imobilização de fraturas . 
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NA ENFERMARIA: 

Equipe 

• Ortopedistas; 

• Equipe de Enfermagem. A enfermeira responsável pela unidade de fratura 

exposta também acompanhará o paciente internado; 

• Técnico de radiologia; 

• Fisioterapeuta; 

• Terapeuta ocupacional; 

• Técnico de radiologia; 

• Clínico geral; 

• Representante da SCIH; 

• Nutricionista . 

Materiais: 

• Camas com quadro balcânico; 

• Equipamento de tração (pesos, roldanas, cordas, elevadores do pé da 

cama); 

• Material para curativo; 

• Medicamentos; 

• Almofadas e travesseiros; 

• Cadeira de roda para banho e usual; 

• Maca ortostática. 
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ATIVIDADES ESSENCIAIS AO PROCESSO 

NO LOCAL DO ACIDENTE 

1 º atendimento: no local do acidente e conduzidos ao Hospital pelas unidades do 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU}, segundo as regras do 

Advanced Trauma Life Supor! (ATLS) 

NO AMBULATÓRIO DO PRONTO ATENDIMENTO 

1. Acolher as fraturas expostas em caráter de emergência; 

2. Proteger adequadamente a fratura de novas contaminações (cobertura 

com gaze estéril); 

3. Avaliação: 1 - Cirurgia do trauma, cirurgia plástica, cirurgia vascular, 

ortopedia: 

4. Identificar lesões; 

5. Coletar história; 

6. Solicitar exames; 

7. Solicitar reserva de sangue quando necessário; 

8. Preencher formulário de atendimento (APÊNDICE 1): 

9. Classificar o tipo de fratura segundo Gustiloet at. e Tscherne (APÊNDICES 1, 

11); 

10. Usar o índice do Mangled Extremity Severity Score para tomada de posição 

entre a salvação e a amputação do membro. (MESS -APÊNDICE li). 

Observação: A cirurgia deve ser realizada sempre em bloco cirúrgico (ambiente 

estéril) dentro das primeiras 6 horas após a fratura. 

1. Antibioticoterapia venosa. Iniciar no pré-operatório (APÊNDICE Ili e 

protocolo de antibióticoprofilaxia cirúrgica); 
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2. Profilaxia de tétano; 

3. Exames complementares de rotina para cada tipo de fratura; 

4. Documentação por imagem digital da lesão e da radiografia 

NO BLOCO CIRÚRGICO 

1. Anestesia conveniente ao caso; Reclassificar a fratura e as lesões de 

partes moles; 

2 Decisão por amputação do segmento: 

3. Solicitar segunda opinião, inclusive do cirurgião vascular; 

4. Fotografar o membro; 

5. Enviar a peça de amputação para o IML; 

6. Assinatura dos médicos avaliadores. 

7. Realizar o desbridamento - remoção de todos os tecidos desvitalizados, 

incluindo pele, músculos, ossos e corpos estranhos. 

8. Irrigação - Limpeza mecânica abundante com soro fisiológico 0,9%, 

utilizando volume mínimo de 1 O litros. 

9. Estabilização - Fazer a opção mais adequada de fixação. Utilizar sempre 

que indicado a fixação intramedular precoce. Nas fraturas diafisárias dos MMII evitar 

ou abolir a TTE. 

Observação.· 

Fraturas do tipo / de Gustilo: realizar a mesma estabilização das fraturas fechadas. 

Hastes intramedulares não devem ser frezadas ou ter frezagem mínima do canal. 

Fraturas tipo li e Ili - A: 

Fixar interna ou externamente, sendo a osteossíntese escolhida com base na 
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classificação da fratura, lesões das partes moles, condições do paciente. 

Fraturas tipo 111-B e 111-C: 

1 º TEMPO: estabilizar com fixador externo biplanar com recursos de correção de 

desvio de eixo que permita melhor tratamento das partes moles; 

2º TEMPO: osteossíntese definitiva dentro do prazo máximo de 15 dias. 

Osteossíntese híbrida com fixação minimamente invasiva pode ser acrescentada 

nas fraturas epífise/metafisárias. 

Montagens transarticulares e fixador externo híbrido podem ser opções para as 

fraturas peri-articulares; 

Fratura exposta da pelve com lesão de alça intestinal: 

Indicação de fixador externo e colostomia. Nas fraturas com lesão arterial ocorrida 

em menos de 6 horas a osteossíntese deve preceder a revascularização. Nas 

fraturas expostas passíveis de fixação interna, deve-se considerar o segmento 

ósseo fraturado. 

Fraturas articulares e epifisárias: 

Fixar rigidamente com placas, parafusos, fios, com técnica minimamente invasiva e 

pouco implante. 

Fraturas metafisárias: 

Fixação com placas e na região diafisária a osteossíntese deve ser feita com hastes 

intramedulares (preferencialmente) ou placasponte. 

Fraturas no membro superior: 

Fraturas diafisárias dos ossos longos: usar placas. O enxerto ósseo esponjoso não 

está indicado na fase aguda. 
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TRATAMENTO DAS PARTES MOLES 

Após o desbridamento inicial com a finalidade de cobrir ossos, tendões, nervos, 

vasos. 

Fechamento primário: 

Nas seguintes condições: 

1. Sutura sem tensão; 

2. Ausência de espaços mortos, tecidos viáveis, desbridamento completo 

com ferida limpa Geralmente as fraturas do tipo I de Gustilo podem ter sutura 

primária de pele. 

Fraturas do tipo li e Ili: 

Avaliação do cirurgião. Fraturas do tipo Ili devem ser deixadas abertas. 

Havendo boas condições o fechamento retardado pode ser feito em 3 a 7 dias. 

Havendo tecido desvitalizado residual, novos desbridamento devem ser feitos a 

cada 48-72 horas. O fechamento retardado pode ser realizado com sutura direta, 

enxerto livre de pe!e, retalho local ou retalho distante. 

Nesses casos, o tratamento das partes moles é assumido pela Clínica de Cirurgia 

Plástica. 

TRATAMENTO DAS FRATURAS EXPOSTAS POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO 

As fraturas expostas provocadas por projétil de arma de fogo seguem protocolo 

abaixo: 

Projétil de baixa velocidade, baixa energia e baixo impacto (menos de 500 

metros/segundo). Armas civis: 

1. Cuidados locais com o ferimento em bloco cirúrgico e tratamento das 

fraturas com o protocolo indicado para as mesmas como se fossem fraturas 

fechadas; 
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2. Protocolo de antibioticoterapia para fraturas Tipo I de Gustilo; 

3. Se for realizada fixação interna, deve-se remover o projétil do foco de 

fratura. 

Projétil de alta velocidade, alta energia e alto impacto (mais de 600 

metros/segundo). Armas de guerra, exército: 

1. Desbridamento e irrigação usual para fraturas expostas; 

2. Busca completa por corpo estranho: 

3. Remover projétil intra-articular e do foco de fratura; 

4. Osteossíntese externa ou interna de acordo com o caso; 

5. Protocolo de antibioticoprofilaxia e antibioticoterapia para fraturas Tipo Ili 

de Gustilo; 

6. Reparo vascular, se necessário, após a osteossíntese; 

7. Tratamento de pele de rotina para fraturas expostas; 

8. Déficit neurológico distal isolado não necessita de exploração. 

O cirurgião poderá modificar o procedimento levando em conta variáveis como 

ferimento grosseiramente contaminado, características do projétil, energia cinética, 

estabilidade, características da entrada, do trajeto percorrido através do corpo e das 

características biológicas do tecido lesado. 

TRATAMENTO DAS FRATURAS EXPOSTAS DA MÃO 

1. As fraturas expostas da mão são tratadas pela Clínica de Cirurgia da Mão 

com protocolo próprio; 

2. Todos pacientes portadores de fratura exposta devem ser internados: 

3. Após o tratamento de urgência o paciente com fratura exposta atendido 

deverá ser transferido para os hospitais de atendimento ortopédico terciário da 
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Instituição para continuação do tratamento. 

ITENS DE CONTROLE 

Cirurgia nas primeiras seis horas; 

Taxa de infecção; 

Tempo de permanência hospitalar; 

Número de procedimentos após o tratamento inicial; 

SIGLAS 

FE - Fratura Exposta 

SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência 

ATLS - Advanced Trauma Life Suport 

MESS - Mangled Extremity Severity Score 

MMII - Membros Inferiores 

TTE - Tração Trans-esquelética 
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APÊNDICE/ 

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO DOS PORTADORES DE FRATURA 

EXPOSTA 
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FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO 
FRATURA EXPOSTA 

DOS PORTADI 

Nome: 
---- 1 

Registro 

1 Sexo 
Idade: 

M ( ) F ( ) 
Profissão 

___ ., _ _. ___ ·-··--
Data/hora - Admissão: Data/hora - Lesão: 

___ ,_,. ___ 
Transportado por: ( ) Resgate 

( ) Ambulância 

( ) Particular 

( ) Polícia 

( ) Outros 

Tipo de Trauma: ( ) Alto impacto 

( ) Baixo impacto 

Mecanismo da Lesão: ( ) Ac. Carro 

( ) Ac. Motocicleta 

( ) Atropelamento 

( ) Queda 

( ) PAF 

( 

Relato Sucinto: 

Lesões Associadas: 

~----
Descrever Propodêutica: 
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Antibiocoprofilaxia: ( ) Cefalotina 

( ) Cefazolina 

( ) Gentamicina 

( ) Metronizadol 

Classificação de Gustilo: ( ) Tipo 1 

( ) Tipo li 

( ) Tipo Ili-A 

( ) Tipo 111-B / Tipo 111-C 

Classificação de Tscherne ( ) Grau 1 

( ) Grau 2 

( ) Grau 3 

( ) Grau 4 

1 , --·· 

lndice MESS: pontos 

Lesão vascular: Sim ( ) Não ( ) 
Lesão Nervosa: Sim ( 

) 

Traço: ( ) Transvo 

( ) Oblíquo 

( ) Borbol. 

( ) Cominut 

( ) Segm. 

( ) Helicoid. 

( ) Outros 

Localização: ( ) Epífise 

( ) Diáfise 

IMED - Instituto de fv1edicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo itopevc;, 202 1 Conj1..m!'o 341 Beb Vista) 50.o Paufo/SP 

CNPJ: 1.9.324 .. 171/00ül-02 ·- Telefone: (11.j 3141. .. 1128 

www,imed.org,br - projetos@ime-d.org. br 

--------

) Não ( 

UP. ',''· .. u. i-l 



( ) Metáfise 

Osso(s) acometido(s): 

Data/hora - Início da cirurgia 

Data/hora - Fim da cirurgia: 

Torniquete: Sim ( ) Não ( ) Tempo de torniquete: 

- .,, 

Fechamento ferida: Sim ( ) Não ( ) 
Cobertura primária: Sim ( ) Não 
( ) 

-~ 

Método de estabilização: Frezagem: 

( ) Haste IM bloq. ( ) Sim 

( ) Haste IM ( ) Não 

( ) Osteossíntese Híbrida ( ) Placa e parafuso 

( ) Gesso ( ) Fixador externo 

( ) Outros 
i 

Procedimentos associados: 

Cirurgião: CRM 

Enfermeira: COREN: 

----

Destino após alta: 

APÊNDICE li 

CLASSIFICAÇÃO DE FRATURAS EXPOSTAS DE ACORDO COM GUSTILO. 

Tipo 1 - Fratura exposta com lesão de pele igual ou inferior a 1 cm, com mínima 

lesão de partes moles e aparentemente limpa; 

Tipo li - Fratura exposta com laceração maior que 1 cm, associada a trauma 

moderado e lesões de partes moles: 
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Tipo Ili - Fratura exposta com lesão extensa de tecidos moles e esmagamento, 

causadas por mecanismo de alto impacto. 

A - Fratura com adequada cobertura de tecidos moles a despeito da extensa 

laceração; 

8 - Fratura com extensa lesão de partes moles, grande descolamento periósteo e 

maciça contaminação; 

C - Fratura com lesão vascular que necessite de reparo 

CLASSIFICAÇÃO DE TSCHERNE E GOTZEN PARA LESÃO DE PARTES MOLES 

EM FRATURAS EXPOSTAS. 

Grau 1 - Laceração cutânea por fragmento ósseo perfurante; nenhuma ou pouca 

contusão da pele; fratura usualmente simples. 

Grau 2 - Qualquer tipo de laceração cutânea com contusão simultânea circunscrita 

ou contusão de partes moles e moderada contaminação; qualquer tipo de fratura. 

Grau 3 - Grave dano às partes moles, frequentemente com lesão vasculho-nervosa 

concomitante, fraturas acompanhadas de isquemia e grave cominuição; acidentes 

em ambientes rurais e contaminados com material orgânico; síndrome de 

compartimento. 

Grau 4 - Amputação traumàtica total ou subtotal, necessitando reparo arterial para 

manter vitalidade do membro distalmente. 

APÊNDICE Ili 

Índice de MESS: 
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e.a1xa energia 

i\.1éd t.s: energia 

Alta enecrgia 

Esmagamento nrnciço 

HemoJfnamicame11te 
normotenso 

H1.p-otensáo trans1tórra 

Hü1ot!;:nsão 
?rÜiongad.a 

Leve 

ivfoderada 

Grave 

< 30 anos 

> 3.fJ < 50 anos 
;,. 50 anos 

Ferida cortante\ fratura 
fechada. prn;étl\ de arma de 
pequeno caflbre 

Fraturas múltiplas ou exposta, 
luxação. le-são oor esrnagarnento 
moderada, 

Explosãü por arma tie fogü, fefidB 
de anYt8 de togo de alta vi:;k,,C!lJade, 

Queda de àrvorn. acídentB de 
trem, soterramento, 

Pressâo estáve:L 

Prnst.,,f!o mstàveL mas 
respondendo a infusão de hquidc 
intravenosó. 

Pressão slstótica abaixo de90 mm 
Hg e rsspondendo a infusão.de. 
1iquiào intravenososomente na 
saia de operação, 

Pulso diminuído sem 
sinais deisquernía 

Se.m pulso por Dopp!er.erichímento 
capilar lento,pamst-esía, cHminuiçêo 
daativitli::lcte· motora, 

Sem pulso. membro tno,parnf1sado 
e entorpecido, sempre-encf'1ímento 
capilar 

*Multiplicar por 2 se a isquemia tiver mais de 6 horas. 

' L 

4 

o 

3 

1' 

o 

2 

Membros com escore de 7 a 12 pontos geralmente requerem computação Membros com escore entre 3 
e 6 pontos usualmente são viáveis. 

APÊNDICE IV 

ANTIBIOTICOPROFILAXIA E ANT/8/0T/COTERAPIA 

A utilização de antibiótico profilático é sempre realizada, iniciando-se no pré

operatório. 
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É seguido o seguinte esquema: 

FRATURA EXPOSTA TIPO IDE GUSTILO 

Opção 1: Cefalotina 2 gramas por via endovenosa de 4/4 horas, com a primeira dose 

aplicada na sala de poli-traumatizados. 

Opção 2: Cefazolina 1 grama por via endovenosa de 6/6 horas, com a primeira dose 

aplicada na sala de poli-traumatizados. 

3. Doses seguintes::J,J 

a. Cefalotina 2 gramas por via endovenosa de 4/4 horas; 

b. Cefazolina1 grama por via endovenosa de 6/6 horas. 

FRATURA EXPOSTA TIPOS li E Ili 

1. Cefalotina ou Cefazolina na mesma dose do Tipo I; 

2. :S:t~]Gentamicina adulto 240 mg por via endovenosa de 24/24 horas 

(máximo de 5 dias). 

FRATURAS EXPOSTAS SUJAS E DE ÁREA RURAL 

Mesmo esquema dos Tipos 1, li e Ili, associado a: 

1. Metronizadol 500 mg por via endovenosa de 6/6 horas ou a Clindamicina 

600 mg por via endovenosa de 6/6 horas;:,}~] 

2. Gentamicina dosagem acima. 

Observações: 

1. As fraturas expostas Tipos I e 11 devem ter antibioticoprofilaxia para 

bactérias gram positivas e gram negativas; 

2. Nas fraturas expostas Tipo Ili pode-se adicionar cobertura para bactérias 

anaeróbicas::S:t~J 
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3. A antibioticoprofilaxia por 72 horas só é usada para traumatismos até 

6horas. Após 6 horas já se considera a ferida como infectada (passando ser Tipo Ili 

ou fratura exposta infectada). Nesse caso, deverão ser realizados cultura e 

antibiograma para adequarmos o antibiótico; 

4. Havendo infecção na ferida, culturas são realizadas e a ant'lbioticoterapia 

é ajustada. Nesses casos, são utilizados protocolos da SCIH. 

FRATURA EXPOSTA 

Avaliação c!i-nlco círürg1a 

So!Jcitar exame-s complementares, r-ese.rva de- .sangu-e 
preencher o fotírH.tlàr!o da F E {F'rnturn Exposta} 

Classificar segund-o 
Gustiiho TschermB e tv1ESS 

Encaminhar para o bloco cirúrgico 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS COM O PACIENTE EM MORTE ENCEFÁLICA OU 
SUSPEITA DE MORTE ENCEFÁLICA 

RACIONAL 

O Brasil está inserido no cenário mundial dos transplantes de órgãos há cerca de 40 

anos. 90% destes procedimentos ocorrem através do Sistema Único de Saúde. A 

relação adequada de doadores por milhão da população (pmp) no mundo gira em 

torno de 16. No Brasil houve um decréscimo nos últimos dois anos de 7 doadores 

pmp para 5,8 doadores pmp. O número de possíveis doadores não diminuiu, 

entretanto, de alguma forma os cuidados pouco adequados inviabilizam os testes 

necessários para a confirmação da morte encefálica a tempo de ocorrer doação e, 

geralmente, os possíveis doadores evoluem para falência múltipla de órgãos e 

sistemas com parada cardiorrespiratória. 

O diagnóstico de morte encefálica é normatizado pela resolução CFM no. 

1.480/1997 e uma sucessão de leis desde 1968 até a atual Lei 10.211 de março de 

2002 

OBJETIVOS 

• Capacitar a equipe médica para a busca ativa e identificação de pacientes 

em ME; 

• Habilitar a equipe médica a realizar os protocolos de diagnóstico de 

confirmação e teste de apneia; 

• Habilitar a equipe médica e de enfermagem aos cuidados intensivos aos 

pacientes com suspeita clínica ou já com diagnóstico de ME; 

• Habilitar a equipe médica e de enfermagem a prever e reconhecer as 

principais complicações nos pacientes com suspeita clínica ou em ME para pronta 

reversão das mesmas; 
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J 
• Habilitar a equipe médica e de enfermagem para estabelecer o 

diagnóstico de ME em, no máximo, 30 horas em pacientes com sedação prévia e em 

12 horas naqueles sem sedação. 

• Habilitar a equipe de saúde quanto à consciência cívica do papel da 

doação, mas sem interferir no processo de captação que cabe ao CNCDO, uma vez 

que configura conflito ético o médico assistente interferir no processo de doação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Materiais e Equipamentos 

• Monitor padrão com módulos de entrada para registro eletrocardiogràfico, 

oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, pressão venosa central, pressão 

intra-arterial e temperatura corporal externa e interna; 

• Módulos e domes para entrada de dados de monitorização como os 

citados acima; 

• Cateteres em silicone com dupla via para linha venosa central e arterial 

pela técnica de Seldinger; 

• Bomba de infusão de medicamentos capazes de trabalhar com volumes 

pequenos como 0,5 mi/hora: 

• Cateteres para bomba de infusão para fluidos e medicamentos: 

• Estoque de equipo fotossensível: 

• Cateteres para infusão de medicamentos e suas adaptações de vias; 

• Estoque de agulhas (13x4, 25x7, 25x8 e 40x12); 

• Estoque dejelco (24, 22, 20, 18, 16 e 14); 

• Estoque de seringas (1, 3, 5, 1 O e 20 mi); 
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• Estoque de sondas nasogástricas (14, 16, 18 e 20); 

• Estoque de sonda vesical de demora e sistema coletor fechado (10, 12, 

14e16); 

• Tubos orotraqueais (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 e 9.5); 

• Ventilador mecânico com capacidade de monitorizar volume e pressão; 

• Manta térmica para aquecimento através de circuito de ar; 

• Aparelho de microondas para aquecer fluidos; 

• Estoque de fita adesiva e fita antialérgica (micropore); 

• Estoque de pacotes de gazinha, gaze abertas e compressas cirúrgicas 

estéreis; 

• Estoque de caixas de luvas de procedimentos; 

• Estoques de luvas estéreis (6.5, 7, 7.5, 8 e 8.5); 

• Estoque de gorro, máscara e propé descartáveis; 

• Estoque de capotes e campos estéreis para procedimentos; 

• Manter sempre duas bandejas de pequenos procedimentos disponíveis; 

• Estoque de soluções iodadas degermantes, tópicas, álcool 70% e 

clorexidine; 

• Estoque de soluções para infusão como: frascos de 500 e 1000 mi de 

água bidestilada, frascos de 500 mi de ringer lactato, soro glicosado isotônico e soro 

fisiológico 0,9%; 

• Estoque de soluções de coloide sintético em frascos de 500 mi; 

• Estoque de substância de controle eletrolítico como: 
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o NaCI 10% frascos de 1 O mi. 

o KCI 10% frascos de 10ml. 

o Sulfato de magnésio 50% frascos de 20 mi. 

o Gluconato de cálcio 10% frascos de 20 mi. 

o Bicarbonato de sódio 8,4 mEq frascos de 250 mi. 

o Glicose hipertônica 50% frascos de 1 O e 20 mi. 

o Frasco ampola de insulina regular com 10 mi e 100U/ml. 

• Estoque de substâncias vasoativas: 

o Dobutamina 1 ampola de 20 mi (12,5mg/ml): cada duas ampolas diluídas em 

460 mi de soro, correspondem a 1000 µg/ml. 

o Dopamina em 1 ampola com 1 O mi com 5 mg/ml. Quando diluídas duas 

ampolas em 480 mi de soro corresponde a 200 µg/ml. 

o Noradrenalina: 1 ampola (na forma de bitartarato) com 4 mi contém 4mg. A 

ser preparada de acordo com a seguinte fórmula: velocidade de infusão (ml/h) = 

dose (µg/kg/min) x peso x 60 + concentração da solução em µg/ml. 

• Outras drogas: 

o Nitroprussiato de sódio (Nipride®): 1 frasco ampola = 50 mg + 2ml de SGl5% 

(diluente). O cálculo da diluição para 24 horas deve ser feito conforme segue: peso 

do paciente x taxa de infusão em (µg/ kg/min) x 1,44 divididos por 25. Rediluir esse 

volume em SGl5% para completar o volume a ser usado em 24 horas. 

o Dipirona sódica ampolas com 2 mi contendo 500 mg/ml. Diluir em 8 mi de 

ABD. 

o Desmopressina (DDAVP). Spray nasal com 0,1 mg/ml ou ampola com 4 

µg/ml. 
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o Hidrocortisona. Frasco ampola contendo 100 e 500 mg. 

e Ranitidina em ampolas contendo 50 mg a serem diluídas em 18 mi de ABD. 

Equipe: 

MÉDICO (A) 

• Responsável por rever os protocolos. 

• Responsável por passar visitas nos leitos, ajudando a equipe a se manter 

atualizada e estimulada. [s}~] 

• Responsável por representar os interesses desse tipo de atendimento aos 

coordenadores e á direção. [s}~J 

• Responsável pela orientação das equipes que acompanhem, porventura, 

pacientes em ME. 

MÉDICOS (AS) PLANTONISTAS 

• Responsáveis pelo andamento dos plantões, pelos cuidados intensivos de 

cada um dos pacientes em suspeita clínica de morte encefálica. [,}~] 

• Responsável por manter relação estreita com a familia, e demais setores 

envolvidos, como Suporte a Diagnóstico, etc. 

• É desejável ter perfil dinâmico e compreender a importância do seu papel na 

sociedade. 

NEUROLOGISTAS/ NEUROCIRURGIÕES 

Fazem parte diretamente da equipe e são responsáveis pelo diagnóstico de morte 
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encefálica, analisando o EEG e realizando o segundo teste de apneia, seis horas 

após o primeiro teste, independentemente da hora. 

ECOCARDIOGRAFISTA 

Médico especialista disposto a levar com sua equipe o aparelho de ecocardiografia 

ao local da realização do exame, devido à instabilidade clínica dos pacientes para o 

transporte 

INFECTOLOGISTA (CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR) 

Deverá ser chamado para discussões que envolvam o seu parecer nos casos de 

infecções e necessidade de uso racional de antibioticoterapia pelos possíveis e 

potenciais doadores. 

MÉDICO (A) COORDENADOR GERAL DO PLANTÃO: 

Responsável pela intermediação entre os especialistas quando necessário. 

MÉDICO (A) RESIDENTE: 

Poderá ser convidado a passar período de treinamento. Desenvolverá habilidades 

técnicas para procedimentos invasivos. Participará de atividades teóricas para o 

trato com a perda (morte), humanização, discussões sobre o manejo de pacientes 

com suspeita clínica e morte encefálica, capacitação em realizar o primeiro teste de 

apneia, aspectos psicológicos da morte e a importância da doação de órgãos como 

única alternativa de tratamento para alguns pacientes. 
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ENFERMEIRO (A): 

• Responsável pelo check list dos equipamentos. 

• Responsável pela organização e gerenciamento da equipe de enfermagem 

por ocasião da admissão, manutenção dos pacientes e doação. 

• Responsável por receber equipes para visita técnica e treinamento dos 

acadêmicos de enfermagem. 

AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

• Profissionais treinados para lidar com pacientes de terapia intensiva. 

• Devem ser dinâmicos e bemdispostos, mantendo os cuidados e a 

monitoração contínua desses pacientes, entendendo a importância do seu trabalho. 

• Equipe treinada para a função de multiplicadores quanto à importância do 

atendimento adequado a esse grupo de pacientes. 

FISIOTERAPEUTAS: 

Envolvidos no auxílio aos pacientes com complicações respiratórias, como por 

exemplo: os que sofreram trauma torácico associado, aqueles com produção 

abundante de secreção, seja por infecção ou outras razões, aqueles com quadros 

de atelectasia e outros cujo médico assistente julgar necessário solicitar apoio. 

PSICÓLOGOS 

• Responsável pelo auxílio e apoio às famílias e aos profissionais diante 

das perdas. 
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• Devem estar presentes durante as visitas e durante o boletim médico. 

• Atender os filhos menores de pacientes internados e estabelecer junto às 

famílias a possibilidade ou não de visita. 

ASSISTENTE SOCIAL: 

• Responsável pela organização da visita aberta e humanizada . 

• Responsável pelo acolhimento de famílias sem recursos e vindas do 

interior. 

• Responsável pelas informações de procedimentos junto ao IML e ações 

em cartório no caso de morte não violenta. 

EQUIPE DO REGISTRO E PORTARIA 

Profissionais treinados como já descrito em projetos voltados a humanização no 

auxílio da visita aberta e humanizada. 

TESTES COMPLEMENTARES UTILIZADOS PARA DOADORES DE MÚLTIPLOS 

ÓRGÃOS: 

Gerais e obrigatórios para lodo doador de óigâos 
Eletrólitos'. {Na,. K 1 C!, Ca, Mg, P}, hemograma, gasornetna arter!aL ureia. cre-atinina, duas 
amostras de flemocuitura em sitm.s díferem.e, 

Doador de ligado: AST, ALT. GGT. í'A. bilirrubinas. LDH. coagulc,grama. 

Doador de rms: EAS. umcullum. 

Doador de coraçâo; CPK-MB, tropornna. ECG 12 canais, ecocardrografia e se acima de 45 
anos, cin-eangtocoronariográfta_ 

Doador de pãncre-as: amilas,e, ilpase. 

Doador ,je pu!mõe~.: gasometria arterial, RX cte tàra, .. 
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Sorologia: responsabilidade CNCDO 

CONFIRMAÇÃO DA MORTE ENCEFÁLICA (ME) 

A morte encefálica é um processo irreversível. Para caracterizar a morte encefálica é 

necessário que: 

• O paciente esteja em ECG 3 por causa conhecida, ausência dos reflexos 

supraespinhais e sem sedação há mais de 24 horas; 

• Que seja feito um registro de imagem com, pelo menos, tomografia 

computadorizada ou outro registro que possa caracterizar a morte encefálica, como 

o eletroencefalograma; 

• Realizar dois testes de apneia. Um deles é realizado por um médico 

neurologista ou neurocirurgião, conforme a Resolução do CFM no 1 480/1997 e 

seguindo protocolo já estabelecido para o diagnóstico de morte encefálica. 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

A avaliação clínica visa evitar as principais complicações descritas na literatura. 

Os possíveis doadores devem ser monitorados clinicamente de forma invasiva e 

complementar de acordo com os seguintes parâmetros: 
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iernp-eratura axHar 

O:dmetria 

Pressão Vf.HXrsa central 

Pressão intra-aftenal 

Divrese e balanço nidnco 

êCG 
Gasometria 

[) 

lons (Na. CI, Mg, P, Ca) 

tJados de vent!tação m-ecãrllca e suas alterações 

Essa monitoração deve ser anotada sistematicamente de hora em hora e corrigida 

para evitar transtornos metabólicos de difícil correção. 

ITENS DE CONTROLE 

Os itens de controle serão avaliados a partir do seguinte tripé: atenção da equipe 

médica e de enfermagem; satisfação da familia ou responsáveis pelos pacientes 

com acolhimento humanizado e o aumento da captação pelo MG Tx. 

• 65% dos diagnósticos de ME são fechados em 30 horas se o paciente 

estiver sedado, e em 12 horas se ele estiver sem sedação; 

• Índice superior a 65% de satisfação. Resultado obtido em questionários 

aplicados aos familiares e responsáveis. Na escala, a pontuação 6 significa 

excelente; 

• Comparação dos resultados antes e após a utilização do POP. Aumento 

de 65% da captação em um ano. 

SIGLAS 

BIC - Bomba de Infusão Contínua 
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CNCDO - Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de órgãos 

ME - Morte Encefálica 

MG Tx - MG Transplantes 

PIA - Pressão Intra-arterial 

PVC - Pressão Venosa Central 

SEC - Setor de Emergências Clínicas 

SRPO - Sala de Recuperação Pós-operatório 

UTI - Unidade de Terapia Intensiva 

CPK - Creatinofosfoquinase 

CPK-MB - Creatinofosfoquinase Fração MB 

AL T - Alanina Aminotransferases 

AST - Aspartoaminotransferases 

FA - Fosfatase Alcalina 

LDH - Desidrogenase Lática 

GGT - Gama GlutamilTransferase 

ECG - Escala de Coma de Glasgow ou Eletrocardiograma, dependendo do contexto 
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PROTOCOLO DE CONTENÇÃO FÍSICA DOS PACIENTES EM QUADRO DE 

AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

RACIONAL 

A realização da contenção física deve ser uma conduta excepcional e cercada de 

todos os cuidados, para que a ação sobre o paciente seja a mencs lesiva possível, 

devendo constar em um projeto terapêutico. 

Sendo uma prática clínica comumente realizada em diversos países, variando a taxa 

de prevalência 0,25% a 59% em diversos estudos em pacientes psiquiátricos no 

setor de emergência, apesar de não existirem evidências cientificas sobre os 

benefícios e riscos dessa prática. 

Para a decisão do uso ou não da contenção física é imprescindível se fazer uma 

avaliação rigorosa e global da situação do paciente, baseada no julgamento clínico. 

sendo necessária a prescrição médica. Deve haver envolvimento da equipe 

multidisciplinar, com paciente e quando possível. com a família. A utilização dessa 

técnica não deverá ocorrer de forma punitiva ou de intimidação de pacientes. 

OBJETIVOS 

Orientar os profissionais de saúde sobre as necessidades de utilização da 

contenção física a qual deve ser utilizada somente quando todas as opções 

terapêuticas de abordagem se mostrar insuficientes a esse paciente, bem como a 

utilização de técnica adequada e sempre que possível em ambiente terapêutico, 

fazendo necessário assim uma avaliação criteriosa e global da situação em que o 

paciente se encontra. 

Proteger o paciente com alterações de comportamento ou consciência contra lesões 

e traumas (quedas contaminação de cateteres, dispositivos, feridas, dentre outros; 

deslocamento de dispositivos usados no tratamento, como sondas, drenas, 

cateteres, etc.) provocados por ele mesmo ou a outros e que gera a interrupção do 
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tratamento a que vem sendo submetido. 

Visar à integralidade física, psíquica e moral dos pacientes e dos profissionais de 

saúde, que prestam assistência a esse paciente. E que o procedimento seja 

realizado de forma humanizada. 

SIGLAS 

CCPC: Comissão Central de Protocolos Clínicos; 

MMSSII: Membros Superiores e Inferiores; 

MMII: Membros Inferiores; 

MMSS: Membros Superiores. 

RECURSOS NECESSÁ.RIOS 

• Avaliação criteriosa pela equipe multidisciplinar e posterior prescrição 

médica em prontuário eletrônico ou físico; 

• Equipe médica e de enfermagem treinada para abordagem e realização e 

monitorização do procedimento; 

• Ataduras de crepom; 

• Lençol; 

• Fita adesiva/esparadrapo/fita hipoalergênica (s/n); 

• Compressas de algodão ortopédico para proteção da pele ou, Faixas 

próprias confeccionadas pela unidade; 

• Loção ou creme hidratante (idosos) s/n . 
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ATIVIDADES ESSENCIAIS 

• Macro Processo 

o Técnica de contenção física que envolve o uso de dispositivos manuais para 

limitar as ações do paciente, quando esse oferece perigo para si e para terceiros, 

• Tarefas Críticas 

o Diante de situações de agressividade ou de comportamento de risco, deve-se 

considerar e particularizar os fatores ambientais, recursos físicos, técnicos e 

humanos disponíveis em cada unidade para atendimento às situações de urgência; 

o Diagnosticar a etiologia do comportamento agressivo avaliando de forma 

rigorosa e global a situação de crise; 

o Abordar o paciente com manifestação de comportamento agressivo com 

técnicas de comunicação clara, firme, transmitindo o desejo de ajudá-lo, 

estimulando-o a falar sobre seus sentimentos, tentando acalmá-lo; 

o Procurar manter distância adequada para proteção de ambos, pois 

independentemente do diagnóstico a violência pode representar um movimento 

defensivo do paciente contra sentimentos como o medo, fragilidade, falta de 

proteção, desamparo, violação ou abuso físico; 

o Manter a intervenção verbal antes, durante e após todo o processo de 

contenção, explicando ao paciente o que está sendo feito, o motivo, os objetivos de 

tal procedimento, A comunicação terapêutica contribui para a excelência da prática e 

cria oportunidade de aprendizagem para o paciente podendo estimular sentimentos 

de confiança entre ele e a equipe, permitindo-lhe experimentar a sensação de 

segurança e apoio; 

o Preservar a privacidade do paciente durante todo o procedimento de 

contenção física; 

o Manter o paciente contido em ambiente terapêutico em companhia 
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permanente do acompanhante (quando possível) e sob supervisão da equipe de 

enfermagem para minimizar sua agressividade e tranquilizá-lo; 

o Prestar cuidados de enfermagem como: vigilância constante do paciente, 

proporcionando conforto e proteção, avaliação de sinais vitais, avaliação da perfusão 

sanguínea, avaliação da presença de co-morbidades clínicas, eficácia da restrição, 

presença e necessidade de manutenção ou associação de outras medidas 

terapêuticas, de 30 em 30 minutos; 

o O espaço físico destinado ao atendimento também deve ser organizado de 

maneira a aumentar a segurança do paciente e da equipe, ajudar o paciente a 

controlar seus impulsos violentos e evitar a progressão do comportamento violento. 

Deve-se atentar, por exemplo, para as características de móveis, objetos ou 

aparelhos que possam ser quebrados ou mesmo usados como armas. Idealmente, o 

acesso à porta deve ter a mesma distância tanto para a equipe como para o 

paciente, porque alguns pacientes persecutórios podem sentir-se acuados se não 

tiverem acesso á saída, o que aumentaria o risco de agressão física; 

o A retirada da contenção física deve ser realizada na presença de vários 

membros da equipe (após orientações ao paciente e na presença do acompanhante, 

se possível); 

o As informações relativas á indicação (ato médico) e a técnica de contenção 

física, utilizada e todo plano assistencial e as ações da equipe multidisciplinar, 

devem ser detalhadamente registradas no prontuário do paciente, como sinais vitais, 

condições de conforto, segurança e eventuais intercorrências durante todo o 

procedimento (em impresso próprio); 

o A equipe responsável pela contenção do paciente deverá preencher o 

Formulário para Monitoramento da Contenção Física (APÊNDICE I) anexá-lo ao 

prontuário. A contenção física é um evento Sentinela. 

• Ações de contingência 

o A contenção física deverá ser realizada após discussão e avaliação da equipe 
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presente quando da situação de urgência sendo prescrita por um médico no 

prontuário do paciente; 

o Em situações de urgência os técnicos de enfermagem acompanhados pelo 

Supervisor de Enfermagem podem iniciar uma contenção física, devendo, em 

seguida, ser comunicado ao médico para avaliação e prescrição; 

o Identificar lesões e/ou edemas e reavaliar necessidade da manutenção da 

contenção, caso necessário, modificar local da contenção; 

o Comunicar intercorrências ao médico plantonista. 

• Procedimentos e Indicações 

Psiquiátricas e Clínicas 

o Pacientes com agitação psicomotora, confusão mental, 

agressividade/violência em relação a si próprio e/ou a outros (membros da equipe, 

familiares, e outros pacientes e que não responderam as intervenções menos 

restritivas) (APÊNDICE li); 

o Imobilização para prevenção de quedas após sedações ou quadros de 

confusão mental; 

o Alto risco de degradação do ambiente como janela, mobiliários, 

equipamentos, dentre outros; 

o Por solicitação do próprio paciente e ou família para garantir diagnóstico e 

tratamento adequados, quando há risco de agitação psicomotora; 

o Para evitar quedas, seja em crianças, pacientes agitados, semiconscientes, 

inconscientes ou com convulsões; 

o Nos casos de agitação pós-operatória, como em craniotomia: 

o Para alguns tipos de exames ou tratamentos; para pacientes 

colaborativos na manutenção de sondas, cateteres, drenas, curativos, etc. 
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• Abordagem inicial ao paciente agitado: 

Para tornar o atendimento mais eficiente e seguro tanto para a equipe quanto 

para o paciente sugere-se: 

o Colher o máximo de informações a respeito do paciente antes de abordá-lo; 

o Estar alerta a riscos de violência iminente; 

o Manter outra pessoa presente durante a entrevista com o paciente; 

o Procurar criar aliança terapêutica com o paciente. 

Avaliação inicial: 

A avaliação inicial inclui anamnese, exame físico e do estado mental. Deve-se 

pesquisar o histórico de alergias, reações adversas a medicamentos, doenças de 

base e uso de substâncias (lícitas e ilícitas), além de pesquisar o histórico pessoal e 

familiar para transtornos mentais. Deve-se desta forma investigar a causa da 

agitação. Alguns sinais são indicativos e reforçam a hipótese de causa orgânica para 

a agitação, como ausência de transtornos psiquiátricos prévios, início agudo do 

quadro, flutuação do nível de consciência, desorientação temporal ou espacial e 

doença clínica subjacente conhecida (Lindenmayer e cols, 2004). 

• Anamnese; 

• Avaliação Psiquiátrica inicial: pelo menos diagnóstico diferencial dos grandes 

grupos nosológicos; 

• Sinais Vitais (Orgânico, sintomático, álcool e drogas, distúrbio psiquiátrico 

primário); 

• História pregressa, exame físico, prontuário, familiares, outros informantes; 

Intervenção inicial: 

• Escuta e acolhimento do paciente; 
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• Tentativa de continência pela palavra e por outros recursos como mudança de 

ambiente, privacidade, retirar do ambiente agentes estressores como familiares a fim 

de manter um ambiente terapêutico, ter um cuidado especifico nos casos de 

contenção em crianças e adolescentes; 

• Oferecer assistência e cuidados em geral; 

• Acolhimento, hospitalidade; 

• Avaliar se o paciente está em risco de passagem ao ato, agressividade e 

agitação intensa. 

Considerar os seguintes recursos frente ao risco de passagem ao ato: 

• Abordagem pela palavra; 

• Limitar o espaço físico; 

• Tranquilização rápida preferencialmente medicamentos; 

• Contenção física. 

Técnica para a contenção física.· 

• A contenção física é um procedimento limite utilizado unicamente para a 

segurança do paciente, da equipe e dos outros pacientes. Considerado um evento 

sentinela será monitorado na unidade pelo preenchimento do Formulário de 

Contenção Física. Tal procedimento deve ser realizado dentro de uma lógica clinica 

com responsabilização coletiva, respeito pelos pacientes e familiares. Sua utilização 

implicará na discussão pelas equipes das enfermarias e do Centro de Acolhimento 

de Crise do sentido de tal procedimento para cada paciente, suas consequências no 

Projeto Terapêutico do mesmo e seus efeitos; 

• Compete ao médico, enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem orientar 

ao paciente, aos familiares ou acompanhantes quanto á necessidade da contenção 

física; 
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• A contenção apenas será realizada a partir de prescrição médica e por tempo 

determinado não ultrapassando 2 horas; 

• Nomear o condutor do processo de preferência um profissional de referência 

para o paciente ou alguém experiente. É o único profissional que se dirige ao 

paciente, explicando-lhe o que está ocorrendo, o porquê de tal medida, sempre 

abordando verbalmente o paciente; 

• Necessário a presença de outros profissionais para a realização da 

contenção, de preferência cada profissional se responsabilizando por um membro. O 

condutor do processo de contenção é responsável por proteger a cabeça do 

paciente, monitorar vias aéreas e dados vitais, durante todo o procedimento. 

• Realização da contenção em 4 a 5 pontos da seguinte forma 

Contenção de tórax: 

• Dobrar o lençol em diagonal e redobrá-lo até formar uma faixa; 

• Colocar a faixa sob as costas do paciente passando-a pelas axilas; 

• Cruzar as pontas sob o travesseiro e amarrá-las no estrado da cabeceira da 

cama. 

Contenção do abdome: 

• Pegar dois lençóis, dobrar em diagonal, redobrando-os até formar duas 

faixas; 

• Colocar um dos lençóis sobre o abdome e o outro sob a região lombar; 

• Unir as pontas dos lençóis e torcê-las; 

• Amarrar as pontas dos lençóis no estrado da cama. 

Contenção dos joelhos: 

• Passar a ponta do lençol em diagonal do lado direito sobre o joelho direito e 
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por baixo do esquerdo; 

• Passar a ponta do lado esquerdo sobre o joelho esquerdo e por baixo do 

joelho direito; 

• Amarrar as pontas nos estrados, nas laterais da cama. 

Contenção de punhos e tornozelos - tvlMSS E MM//: 

• Utilizar faixa própria para conter pacientes, confeccionada no Hospital; 

• Pegar as pontas pelos dois centros; 

• Formar com as mesmas um laço com nó; 

•Fixaras pontas da faixa no estrado da cama. 

Contenção das mãos - Luva ou Mitene.· 

• Colocar o algodão na parte interna das mãos; 

• Fechar a mão do paciente: 

• Proceder ao enfaixamento com crepom; 

• Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem. 

Avaliar a necessidade de elevação da cabeceira da cama nas seguintes condições: 

• Pacientes em quadro de confusão mental; 

• Pacientes sedados com sobrepeso, apresentando roncos ou com dificuldades 

respiratórias; 

• Avaliar nesses casos a possibilidade de também conter o paciente na posição 

de decúbito lateral direito ou esquerdo para evitar a aspiração e a asfixia (contenção 

de apenas um MS e um MI). 

Monitoramento dos dados vitais, perfusão sanguínea, observação do local da 
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restrição (dor, calor, edema e ferimento) do paciente contido no ato da contenção, 

30minutos após e no ato da retirada da contenção, preenchendo o Formulário de 

Contenção Física. 

Enfermagem deverá registrar todos os dados no prontuário, relatando os fatos com 

clareza e objetividade (quadro apresentado, medidas tomadas, hora de contenção, 

cuidados prestados e hora da retirada da contenção). (APÊNDICE IV); 

Registros: 

• Formulário deve permanecer junto a cada posto de Enfermagem da unidade, 

na Sala dos Supervisores de Enfermagem; 

• Anotação da enfermagem; 

• Prescrição médica; 

• Preenchimento formulário de Monitoramento da Contenção -APÊNDICE Ili. 

ITENS DE CONTROLE 

Avaliação quantitativa e qualitativa das contenções físicas realizadas nos diversos 

dispositivos institucionais no período de 3meses a partir dos dados do Formulário de 

Monitoramento de Contenção Física, com o objetivo de discussão com a equipe, do 

compartilhamento das medidas para a redução e prevenção das contenções físicas. 

O monitoramento das contenções deverá ser feito até a abolição das mesmas na 

instituição. 

• Número lotai de contenções / Número de pacientes atendidos na unidade 

no período. 

• Número de pacientes contidos no serviço de urgência/total de pacientes 

atendidos. 
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• Número de pacientes contidos nas enfermarias/ total de pacientes 

atendidos. 

• Diagnósticos prevalentes dos pacientes contidos em relação aos demais 

diagnósticos. 
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APÊNDICE 1 

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE CONTENÇÃO FÍSICA 

-FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE CÓNTE NÇÃO FÍSICA .. . ! 

Nome do Paciente: 

Nº Prontuário: Idade: 

Leito: Data: I I -------

-----

Supervisor de Enfermagem: 

Equipe de Contenção: 

Descrição do comportamento do paciente: 

Descrição das alternativas utilizadas antes da contenç ão: 

L-·-------------------------~ 
i Medicações prescritas na urgência: 

1 

Motivos para Contenção: 

( ) Risco de queda, após insucesso de outras medidas de proteção 
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( ) Agitação psicomotora, após insucesso de outras medidas 

) Insucesso da medicação 

) Agressividade 

Outros: 

f---------------------- ------------

Técnica Utilzada: 

Avaliação Médica: 

Assinatura e Carimbo 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE CONTENÇÃO PELA ENFERMAGEM 

AVALIAÇÃO DE CONTENÇÃO PELA ENFERMAGEM 

TEMPO 

Pulso 

-

Ato da 

O' 30' retirada 

da Contenção 
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P.A. 

F.R. 

Observações 

--
Horário da contenção: ·-

i 
1 

-~-------· , -----~-- _J 

Horário da retirada da contenção: 

Eventos Adversos ou Complicações no período de Contenção Física: 

( ) Sem eventos 

( ) Desidratação 

( ) Depressão respiratória 

( ) Sintomas extra piramidais 

( ) Convulsões 

( ) Alterações da consciência 

( ) Acidente cardiocirculatório 

( ) Outros. Especifique: 

Data: I I 

., . ., .. _. ____________ 

Assinatura e Carimbo 
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APÊNDICE li 

AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM QUADRO DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

Araújo et ai. (201 O) corroboram que estudos epidemiológicos demonstraram que os 

portadores de transtorno mental são suscetíveis a episódios de agressividade e 

agitação, e na internação 18% a 25% deles apresentam esse comportamento. 

Entretanto, destaca-se que a maioria dos portadores de transtorno mental não são 

violentos. 

Agitação psicomotora é uma emergência psiquiátrica, cuja intervenção terapêutica 

imediata é imperativa. 

Caracterizada por inquietação, aumento da excitabilidade psíquica, resposta 

exacerbada aos estímulos, irritabilidade, atividade motora e verba! aumentada, 

inadequada e repetitiva, podendo cursar com agressividade. A agitação pode ter um 

curso flutuante, podendo modificar-se rapidamente ao longo do tempo. 

Pode ser dividida, segundo Oalgalarrondo (2000), em nove subtipos: 

• Agitação maníaca: secundária a um intenso taquipsiquismo. O indivíduo 

se apresenta logorreico, inquieto, com ideias de grandeza e desinibição social; 

• Agitação paranoide: secundária ao delírio paranoide e alucinações. O 

paciente se mostra desconfiado, hipervigilante, potencialmente agressivo e hostil, 

pronto para defender-se das possíveis ameaças que supostamente o cercam; 

• Agitação catatônica: agitação impulsiva e intensa com movimentos 

repentinos e explosões agressivas 

• Agitação no Delirium: com origem orgânica Além da agitação e 

irritabilidade, o paciente se encontra obnubilado, não apreendendo o ambiente, 

desorientado no tempo e espaço, com fluxo confuso de pensamento; 

• Agitação nas demências: secundária ao quadro demencial. podendo estar 

associado a episódios paranoides, obnubilação e piora das capacidades cognitivas; 
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• Agitação oligofrênica: devido à dificuldade em compreender o ambiente, o 

paciente com deficiência mental se constrange e desespera-se, entrando em estado 

de agitação podendo ficar hetero ou autoagressivo: 

• Agitação explosiva: associada a transtornos de personalidade do tipo 

explosivo, borderline e sociopàtico. Os pacientes, quando minimamente frustrados, 

reagem de maneira agressiva e explosiva, voltando a calma quando atendidas suas 

necessidades; 

• Agitação histérica: agitação mais teatral e escandalosa, com sentido 

comunicativo; 

• Agitação ansiosa: secundária a ansiedade e angústia extrema. o paciente 

se mostra irritado, tenso, andando rapidamente de um lado para o outro. Neste caso 

o risco de suicídio deve ser sempre considerado e as medidas de segurança 

rapidamente tomadas. 

Devem-se considerar como diagnósticos diferenciais as entidades psiquiátricas 

primárias, condições médicas gerais e neurológicas conforme indicado abaixo: 

IMED - Instituto de Medídna, Estudos e Desenvolvimento 
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Ésquízofrenm 

E,:m;ód10 maniaco do TAB 

Abuso de substàncuis e à!coot 

Trnnstomos de 
personalidade antfssocia! 

Transtorno de 
p-ersona!1dade instével 

Retardo mental 

Transtornos orgânicos 
gerais(demênc,a, dehnum) 

Demências {Alzheimer, 

Acidentes \/ascu!ares 
EncefâHcos 

Encefa10patias 

Enoefalopat,as 

infecções do SNC 
{slfWs. MíV.herpes s1mplBs) 

Estados ictais. pós-k;tais 

Esderose Múltipla 
Doença_ de Hurltíngton 
Traumatismocraniano 
Doença de Parkinson 

Doença Metabólica 
(hipog!icemia, distúrb,05 
hidroeletroHtico-s 

AfJBntes tóxicos 
(metalspesad0:s. drogas. 
venenos) 

Do,enças infecciosas 

Deficléncias v1tarnink:as 
( B 12, tiamina) 

Oistúrbfos endócrmos 
{tireóideGushlng) 

ÊncefaJoç..aJia hepâhca 
eurêmrca 

Lúpus enternatosc sJstêmico 

Buscando explicitar os sinais de comportamento violento e agressivo, Botega 2006 

estabeleceu o seguinte quadro diferencial: 

Postura 

Ps1co-motncrda-de 

Riscos 

Não senta. Age de forma 
claramenteinl11rndadora, 

anwaças verbais, 
falapa!avrões, fala a,to o 

todo. 

Quase agitado-< Esmurra a 
parede,gestku!a muito. 
Quebrou obJetos emcasR 

Estar r-aivoso. 
Demonstraestar corn 001od-e 
todos, ínciustve do 
entrevistador, 

Muito a.lto. 

Anda de um lado para outro. 
Diz queval agred,r alguém 
presente naquelearnb~enT.e·. 
Acaoou de agredir alguém, 

Agitado, Tem algo nas mãos 
parn se-defender ou para 
agredir aJguém, 

Esta quebrando obietos F\O 

.ambiente. 

Êstar furioso. Demonstra a 
deodidmntenção de agir 
víolentamentecontra alguém. 

lmmente 
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APÊNDICE Ili 

AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM QUADRO DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

Material 

- Compressas de aigodáo ortopédico: 

- Loção ou creme hidratante (sin): 

- A!adura crepe: 

- Esparadrapo ou füa 
\S!n}. 

Restrição Física 
- lmobfüzar fisicamente o paciente 

con-1 auxilio -da e-quipe, evitando 

causar traumas a-o pactente.contençãú 

Restrição Me-cãnk:a 
- Lavar e secar a. ârea a ser rnstri~gída; 

- Aplicar loção ou t:reme hk:fra[ante se 

- Oobrnr a compressa do algodão Bfn 

três 

no sentido do comprimento e enro!arao 
redor do punho ou tornozelo 
dopactente; 
- Prender o conjunto com un-1 nó e 
prender 

as p,ontas soltas da atadura na carna, 

Obs.: 

- Avahar as restrições no mínimo 
1 ;1Jp!antáo etrocá-la ·1 x ao día ou se 
estiver suja, ajudar opactente em 
i-elação a suas· necessidades 
denutrição, excre.yão. hídrataçao, 
higiene e etc-: 

- Morntorar as condições d-e pele e 
circ-ulaç:ao nosloca1s -e membros 
contidos, retirar as rBStrlÇOOsdO 
paciente. 

Pre~execução 
- Avaliar a necessidade <:!e conte.n,,~áo 
dü paciente; 

- Oriem.ar o paciente t-'J 
farrúliar&s/acompanhant-e Qtlantc a0 
uso de contenção, as razões do seu 
use:::, duração e possivcts 
complicaçóf:::s: 

- Higíenfzar as ff1áos 

- Reunitr ü m.atarlaf 

~ lnsp:ocionar a região onde sem fetta a 
contenção 

Pós Execução 

- Avaliar o paciente penodicarnente a 
cada duashoras quanto ao seu 
comoortarnento, eficáciadB restnçao, 
pres€:nça· de compl tcaç:õe:s 
enecesst-dade de manutenção ou 
associação deouíras medidas 
terapêuticas: 

-Anotar no prontuário do í=h:tcrente 
mformaçõescüm m~Jtívc ,Jas restriçóes., 
i10ràr1o e tipo -ctasrn:striçóes. reSição oo 
paciente, cuidados cmnas restrições e 
os membros restritos. 
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PROTOCOLO DE URGÊNCIAS VASCULARES 

A necessidade de avaliação e/ou abordagem com especialista em Cirurgia Vascular 

para os casos de urgência vascular deverão ser regulados via CROSS. 

TRAUMAS VASCULARES - SINAIS 

E.ncan1ínhament.o ao 
:Se-,,dço' de 

LrnerQ#r{CÍ:8 VASC e/ 
re!atól"ro medidas de 

tratame-nto 
acornpanh.ado por 
rnéd1co e contato 

prevm 

VASC p/ 
rné<Jrco 

taz:endo contnto 
prev1ü 
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TROMBOEMBOLIA ARTERIAL 

SINAIS E SINTOMAS 

[)O( 

Edema 

Temperat.wB 

PedU:são 

imobilização 

E:rnpastamemo Muscular 

CianoseiPafrdoz 

Sens1bifidad0 

insut'icióncía r 1Jnc1on,at 

ln1cio 

Pres;;nte 

Avse.nte 
Dtmtnulda 

Ofminufda 

Sim 

N3o 
s,m 
+++ 

Sirn 

Súbito 

O8S: Encaminhar o paciente ao serviço de emergência urgente. TROMBOSE 
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VENOSA PROFUNDA TVP 

TVP - SINAIS E SINTOMAS 

OBS: (*) Ecodoppler poderá ser realizado em qualquer regional que possua médico 

especialista (radiologista ou cirurgião vascular) e aparelho, para confirmação ou não 

do diagnóstico. 

1. Procurar encaminhar os pacientes aos ambulatórios das regionais que possuam 

especialista (cirurgiões vasculares) para seguimento e controle preferencialmente no 

período diurno (segundas às sextas-feiras) em face de não haver plantonistas de 

ecodoppler à noite ou finais de semana. 

(*) HBPM - Heparina de Baixo Peso Molecular 
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Oor Presente 

Edema Presente 

rernperatura Nürmati.Aurnentad.a 

Perlusão Nonnat 

Imobilização Não 

Empastamento Musoular 

CianoseJPa!idez 

Sens,bilidade 

lnsuficiêncm -Funci-ona! 

l!l!CÍO 

ANEURISMAS 

Strn 

Não 

+ 

f',Jão 

Lento 
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PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO-TEV 

CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA 

O TEV é uma doença frequente e complexa, de etiologia multifatorial, representado 

clinicamente pela trombose venosa profunda (TVP), principalmente em membros 

inferiores e pelo tromboembolismo pulmonar (TEP). 

As bases fisiopatológicas do TEV têm sido estudadas progressivamente desde 

1856. 

A palavra embolia surgiu no vocabulário médico por Rudolph Virchow para 

caracterizar a oclusão de um vaso por coágulo (trombo) que se desprende do seu 

local de origem e é lançado na circulação sanguínea (RASSAM, 2009) 

O autor supracitado diz que no ano de 1884 Virchow propôs que a trombose fosse o 

resultado de três fatores etiológicos, a saber, a lesão vascular endotelial, estase de 

fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade sanguínea, podendo ambos levar à 

agregação plaquetària, a qual desencadeia a cascata de coagulação, incluindo os 

componentes celulares e proteicos, que potencialmente levam à formação de um 

trombo intravascular. 

Criou-se, neste ínterim. o termo "tromboembolia" para especificar embolia causada 

por um coágulo sanguíneo, já que neoplasias, corpos estranhos (cateter, projétil), 

parasitas, gordura e gás também podem resultar em embolia (RASSAM 2009, p.1 ). 

As principais complicações do TEV são a síndrome pós-trombótica em longo prazo e 

a hipertensão pulmonar crônica, além da mortalidade causada pelo TEP. Outras 

complicações tardias comuns são a trombose venosa recorrente e a hipertensão 

venosa crônica. quadros clínicos incapacitantes, que podem acometer até 50% dos 

pacientes que desenvolvem TVP. 

De acordo com o Estudo ENDORSE, um dos estudos mais atuais nesta área, o 

tromboembolismo pulmonar é causa de 5-10% das mortes em doentes 

hospitalizados. O TEV torna-se, assim, uma das maiores causas de 

morbimortalidade prevenível em doentes internados, nomeadamente por TEP, a 
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J 
qual se assume como maior causa morte intra-hospitalar passível de prevenção. No 

entanto, a verdadeira incidência de TEV permanece subestimada. 

Os procedimentos cirúrgicos, por si só, acarretam um estado pró-trombótico que 

ainda pode ser agravado por outros fatores de risco associados ao doente. 

Segundo o ACCP (American College of Chest Physicians), o risco aproximado de 

TVP em doentes hospitalizados na cirurgia geral varia entre 15 e 40%. Com base 

em estudos de flebografia ou autópsias, detectou-se que a incidência de TEV em 

doentes cirúrgicos variou entre 18 e 90%, com um valor médio de 40%. 

Alikhanet ai afirma que a embolia pulmonar fatal é mais comum em doentes não

cirúrgicos e em pacientes idosos, enquanto Caprini e Arcelus apresentam que 14-

16% dos TEV sintomáticos diagnosticados, no mundo ocidental, ocorrem no pós

operatório, sendo mais de metade da cirurgia geral. 

Estudos mostram que na gestação e pós-parto, o TEV é a principal causa de 

mortalidade materna em países em desenvolvidos e importante causa de 

morbimortalidade materna. Sua prevalência varia de 0,6 a 1,7 / 1000 gestações 

sendo que 2 / 3 dos casos ocorrem antes do parto(Ray & Chan, 1999) e 43 /60% no 

puerpério. 

Ginsberget ai (1992) relatam a distribuição casos de TVP na gravidez: 1 ° trimestre -

22%, 2° trimestre - 47% e 3° trimestre -32%. 

Devido ás várias evidências, emerge a necessidade e a indicação da profilaxia do 

TEV em doentes cirúrgicos e clínicos mediante a estratificação do risco. 

Nas últimas duas décadas, a sua prevenção tem sido aceita como estratégia efetiva 

e com boa relação custo-benefício, sendo recomendada tanto por guidelines 

americanos como europeus. No entanto, apesar das evidências o demonstrarem, 

alguns estudos feitos nesta área têm revelado que a profilaxia do TEV/TVP tem sido 

subutilizada. 

O TEV é uma complicação frequente em pacientes internados, contribuindo para o 

aumento da morbimortalidade de pacientes clínicos e cirúrgicos, sendo, na maioria 
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das vezes, decorrência das próprias condições de internação. 

Por não ser diagnóstico clínico, dada a inespecificidade dos sinais e sintomas, o 

diagnóstico de TEV frequentemente não é efetivo, podendo ser confundido com 

outras doenças. Logo, na prática clínica, seu diagnóstico é estabelecido em bases 

de probabilidade, contribuindo para subnotificação dos dados referentes ao evento. 

A identificação dos fatores de risco permite classificar os pacientes em escala de 

risco para TEV, variando de alto a baixo risco, para, posteriormente, instituir 

condutas preventivas da doença. É função do médico a identificação dos fatores de 

risco, a avaliação do paciente e a prescrição da medida profilática. 

É função do enfermeiro, sistematização dos cuidados, identificação dos fatores de 

risco, aplicação de medidas efetivas de prevenção e detecção precoce e utilização 

dos protocolos padronizados. 

Fisioterapeutas também tem um papel importante na questão da mobilidade do 

paciente com risco. 

FATORES DE RISCO 

l?t!J}0\;01\,;::,tít) 

;,;;-;:;,,:frc,.G"i;tl 'H'.'{1 (t;'í: 
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Observações 

Cie !·.':,CU 

Critérios de inclusão para avaliação de Risco 

Pacientes que serão internados para procedimentos clínicos e cirúrgicos (inclui

se partos de qualquer tipo) 

Internações eletivas ou de urgência 

Pacientes em cuidados paliativos 

Critérios de exclusão para avaliação de Risco 

Pacientes em uso crônico de anticoagulantes 

Pacientes submetidos a consultas no Pronto Socorro Adulto, Ginecológico e 

Admissão da Maternidade com alta. 

Locais onde os pacientes deverão ser avaliados quanto ao Risco 

Pronto Socorro Adulto, Ginecológico e Admissão da Maternidade 

UTI Adulto 
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Semi - Intensiva Adulto 

Clínica Médica e Cirúrgica 

Maternidade 

Centro Cirúrgico 

Centro-Obstétrico 

Periodicidade de reavaliações 

À cada 48horas 

Modificação clinica 

Transferência do paciente para outras unidades (transferências internas}. Na 

admissão do paciente na unidade, o Enfermeiro deverá avaliar o paciente e 

conforme o diagnóstico ou planejamento terapêutico: Avaliação do risco para TEV 

em pacientes clínicos, Avaliação do risco para TEV em pacientes cirúrgicos, 

Avaliação do risco de TEV no Pós Parto. Preconiza-se que em casos de exceção 

(emergência} o paciente poderá ser avaliado em até 24 horas da admissão. No 

Pronto Socorro Adulto, Ginecológico e Admissão da maternidade este paciente 

deverá ser avaliado à partir da definição da internação. 

Na presença de fatores de risco que justifiquem a quimioprofilaxia, as contra

indicações deverão ser avaliadas. Se contraindicações presentes, a profilaxia 

mecânica deverá ser considerada. De igual forma as contraindicações da utilização 

da profilaxia mecânica devem ser avaliadas. 

Em caso de uso de anticoagulante o aprazamento realizado pelo enfermeiro 

deverà seguir a seguinte orientação: 

• Para o aprazamento do Clexane® (enoxaparina } ou da HNF deverá ser 

considerado os seguintes critérios: 
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a) Cirurgias Gerais ou bariátricas sob anestesia geral, considerar 8 a 

12h após o termino do procedimento (verificar o horário de término da cirurgia ficha 

de registro transoperatório), EXCETO, se o médico prescrever para o dia seguinte. 

b) Para cirurgias com ar.estesia peridural, considerar 12 após a 

inserção do cateter peridural(verificar início da anestesia em Ficha Anestésica). 

c) Para retirada do cateter peridura!, considerar 12 após a última dose 

de Clexane® administrada. 

Contraindicações para o uso de profilaxia medicamentosa 

• Paciente Cirúrgico Sangramento ativo, úlcera péptica ativa, HAS não 

controlada (>180 x 110 mmHg), Coagulopatias (plaquetopenia ou INR > 1,5) alergia 

ou plaquetopenia por heparina, Insuficiência Renal ( CI Cr < 30 ml/min). 

• Paciente Clínico: Sangramento ativo, úlcera péptica ativa, HAS não 

controlada (>180 x 11 O mmHg), Coagulopatias (plaquetopenia ou INR > 1,5) alergia 

ou plaquetopenia por heparina, Insuficiência Renal ( CI Cr < 30 ml/min), coleta de 

LCR > 24 horas, cirurgia craniana ou ocular < 2semanas. 

• Pacientes com Acidente Cerebral Hemorrágico (AVC H), uso profilático de 

HNF ou HBPM, iniciado em 2 e 4 dias do evento ou uso exclusivo de CPI 

(compressor pneumático intermitente), se persistência do sangramento. 

Profilaxia mecânica ou Métodos físicos 

Embora a eficácia dos métodos físicos nunca tenha sido comparada diretamente 

com a da quimioprofilaxia, eles devem ser utilizados sempre que houver 

contraindicação à profilaxia medicamentosa. Pacientes considerados de alto risco e 

sem contraindicação podem se beneficiar da associação dos dois métodos. 

CPI: dispositivo que através da insuflação sequencial de manguitos, envolvendo dos 
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pés à panturrilha, a CPI aumenta significativamente o fluxo venoso e tem ação 

fibrinolitica. É altamente eficaz. Pode substituir ou ser acrescentada aos esquemas 

com drogas antitrombóticas. A Compressão Pneumática Intermitente - CPI tem 

provado ser efetiva na prevenção da TVP e EP, por dois mecanismos: diminuição da 

estase e aumento da fibrinólise. Geralmente o aparelho inclui uma bomba de ar no 

pé, no pé e perna, ou perna e coxa. A pressão no aparelho de CPI varia de 35 a 55 

mmHg, que infla em ciclos de 20 a 90 segundos, respectivamente, no tornozelo, 

joelho e coxa, aumentando em 240% a velocidade do fluxo na veia femoral. Quando 

somente uma câmara é utilizada, no tornozelo, com pressão de 35 mmHg, por 12 

segundos, esse aumento é de 180%. Há evidências que de esta forma de profilaxia 

aumenta a atividade fibrinolitica endógena (Westrich 2004; Baruzzi1996). 

Meias elásticas de compressão gradual: As meias de compressão são classificadas 

em: meia de suporte, preventiva ou profilática (abaixo de 15 mmHg); meia elástica 

terapêutica (acima de 15 mmHg) e a meia antitrombo (18 a 23 mmHg). 

Contraindicações para uso de profilaxia mecânica 

Quando o paciente apresentar risco de TEV aumentado, mas houver 

contraindicação à profilaxia medicamentosa, devem ser utilizados métodos 

mecânicos de profilaxia, como meia elástica de compressão gradual (MECG), 

dispositivos mecânicos de compressão pneumática intermitente (CPI) ou bombas 

plantares (BP). 

São as seguintes as contraindicações à utilização da profilaxia mecânica: 

1. Fratura exposta 

2. Infecção em membros inferiores 

3. Insuficiência arterial periférica de membros inferiores 

4. Insuficiência cardíaca grave 
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5. Úlcera em membros inferiores 

As contraindicações devem ser comunicadas ao médico. Alternativas na profilaxia 

serão discutidas entre médico e enfermeiro. Cuidados com meias elásticas: 

Devem ser prescritas pelo médico. 

O tamanho adequado para o paciente deve ser determinado através de medida 

da perna ( circunferência e comprimento). 

Observar sinais de garroteamento. 

Retirar as meias a cada 8 horas para avaliar condições da pele, recolocar à 

seguir. Não manter o paciente sem as meias por mais de 1,5horas. 

Cuidados com perneiras 

Devem ser prescritas pelo médico 

O tamanho adequado para o paciente deve ser determinado através de medida 

da perna (circunferência e comprimento) 

Retirar as perneiras à cada 8 horas para avaliar condições da pele, recolocar à 

seguir 

Cuidados com quimioprofilaxia 

Devem ser prescritos pelo médico 

Observar sinais e sintomas de sangramento 

Avaliar exames laboratoriais de controle 
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Orientações ao paciente 

A Educação do paciente e dos familiares em relação aos riscos, benefícios e 

objetivos das medidas profiláticas do Tromboembolismo Venoso deve ser realizada 

pela equipe multidisciplinar. Devem ser orientados de como participar das ações de 

prevenção bem como sobre os cuidados com os dispositivos mecânicos e/o 

quimioprofilaxia. 

Paciente e família devem ser encorajados a relatarem qualquer desconforto, sinais 

de sangramento, lesões de pele. 

Recusa do paciente: O paciente tem o direito de recusar a profilaxia. Deve-se 

estimular a adesão ao protocolo. Alternativas podem ser consideradas para 

promover a adesão às medidas profiláticas caso o protocolo seja recusado. Caso 

haja recusa mesmo após esclarecimento de todos os riscos, deverá ser oferecido ao 

paciente o Termo de Recusa de Tratamento. Este deve ser mantido no prontuário. 

Recomendações quanto à profilaxia 

Embora pareça evidente a necessidade se prevenirem estes eventos mórbidos, em 

todo e qualquer paciente hospitalizado, alguns fatos importantes devem ser 

considerados na decisão do médico para a instituição de profilaxia antitrombótica. 

O correto planejamento estratégico da profilaxia visa á redução /e não a 

eliminação) da ocorrência de TVP e suas consequências e, secundariamente, a 

redução dos custos do tratamento hospitalar; 

A literatura apresenta trabalhos com diferentes "end-points" para a avaliação da 

eficácia da profilaxia. Alguns trabalhos avaliam a redução da mortalidade por TEP 

enquanto outros analisam a redução da ocorrência deTVP. 

A comparação de resultados entre trabalhos que utilizam métodos diagnósticos 

diferentes tem sua limitação, inerente á sensibilidade e especificidade do método 

escolhido. Por outro lado, trabalhos que comparam redução do risco relativo de TEV 
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com diferentes métodos de profilaxia, usando o mesmo método diagnóstico, têm 

maior probabilidade de refletir um fato concreto; 

É necessário levar-se em conta que a indicação da profilaxia considera 

também os possíveis riscos implicados no uso dos métodos profiláticos, em especial 

o risco de sangramento associado aos anticoagulantes; 

Em vários casos, a necessidade de profilaxia prolongada pode trazer 

inconvenientes, como o aumento no risco de sangramento, a possibilidade de 

plaquetopenia induzida por heparina, ou mesmo os custos elevados desses 

medicamentos; 

As recomendações podem não se aplicar a um paciente específico. As 

sugestões baseiam-se na redução de risco para um grupo de pacientes, 

necessitando sempre da avaliação do médico responsável para a decisão final. 

Recomendação para a profilaxia química em Pacientes Cirúrgicos 

Divididos em três grupos de risco: baixo, moderado e alto. 

Profilaxia com métodos mecânicos e/ou farmacológicos fica indicada apenas para 

pacientes com risco moderado a alto. 

1. Para pacientes que possuem risco moderado ou intermediário: 

a) heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não 

fracionada (HNF) subcutânea nas doses: HNF 5.000 UI a cada 12 horas, ou 

enoxaparina 20 mg 1 x ao dia no risco intermediário. 

2. Para pacientes que possuem risco alto:· 

Heparina de baixo peso molecular HBPM ou HNF subcutânea nas doses: HNF 5.000 

UI a cada 8 horas ou enoxaparina 40 mg 1x ao dia. 

3. Pacientes considerados com risco particularmente alto de TEV que profilaxia 
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mecânica com o uso da HBPM ou HNF considerar profilaxia medicamentosa 

associada à profilaxia mecânica (MECG,CPI). 

4. De modo geral, a profilaxia deve ser mantida por 7 a 10 dias, mesmo que o 

paciente tenha alta ou volte adeambular. 

Recomendações para profilaxia em situações específicas 

Artroplastia e fratura de quadril 

• A profilaxia pode ser realizada com HBPM ou warfarin (manter INR entre 2 e 3); 

• Novos anticoagulantes orais têm sido estudados na profilaxia de TEV. Outra 

opção é a rivaroxabana, de uso oral, na dose de 1 O mg1 vez ao dia, iniciando de 6 a 

8 h após acirurgia; 

• Não utilizar HNF, aspirina ou dextran, como método isolado de profilaxia; 

• Manter a profilaxia por 5semanas. 

Artroplastia dejoelho: 

• A profilaxia pode ser realizada com HBPM ou warfarin (manter INR entre 2 e 3); 

• Novos anticoagulantes orais têm sido estudados na profilaxia deTEV. Outra 

opção é a rivaroxabana,de uso oral, na dose de 1 O mg 1 vez ao dia, iniciando de 6 a 

8 h após a cirurgia; 

• Não utilizar HNF, aspirina ou dextran, como método isolado de profilaxia; 

• Manter a profilaxia por pelo menos 10 dias, podendo ser estendida até 5 

semanas; 
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Cirurgia oncológica curativa: 

• Manter a profilaxia por 4semanas. 

Trauma: 

• Manter a profilaxia íambém na fase de recuperação, podendo ser utilizada 

HBPM ou warfarin (manter INR entre 2 e3). 

Cirurgia bariátrica: 

• Uso de doses profiláticas maiores mostrou maior eficácia, mas associou- se a 

aumento nas taxas de sangramento. Enoxaparina 40 mg 12/12 horas ou HNF 7.500 

UI 8/8horas. 

Pacientes de baixo risco: 

• Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos considerados de baixo risco 

para TEV podem ainda assim apresentar trombose, particularmente aqueles mais 

idosos ou com fatores de risco associados, como câncer, história prévia ou familiar 

de TEV, ou mesmo associações de vários fatores comuns, como tabagismo, varizes, 

obesidade, reposição hormonal. etc. Nestes pacientes, a avaliação de risco deve ser 

individualizada, podendo-se optar pela prescrição da profilaxia. 

Recomendação para a profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos: 

A profilaxia de TEV em pacientes clínicos não é tão bem estudada como nos 

pacientes cirúrgicos. Ao contrário destes, que muitas vezes apresentam o 

procedimento cirúrgico como o único fator de risco, os pacientes clínicos podem 

apresentar vários fatores de risco para TEV que, muitas vezes, se mantém por 
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períodos indeterminados, obrigando à uma profilaxia prolongada. Devido à falta de 

estudos bem conduzidos, utilizando profilaxia mecânica, recomenda-se a quimio 

profilaxia como a forma mais eficaz de prevenção de TEV em pacientes clínicos. 

As recomendações aqui apresentadas baseiam-se nas diretrizes de profilaxia de 

TEV do American College of Chest Physicians e nas Diretrizes Brasileiras de 

Profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos Internados. 

A profilaxia deve ser administrada em pacientes identificados com mobilidade 

reduzida e com pelo menos um fator de risco associado. 

1. HNF 5.000 UI SC a cada 8 horas - eliminação hepática. 

2. Enoxaparina 40 mg SC 1X ao dia - eliminação renal. 

Quanto às doses de anticoagulantes apropriadas para trombo profilaxia em 

pacientes com insuficiência renal, embora não haja uma recomendação formal na 9ª 

edição da Diretriz de terapia antitrobótica da ACCP, é mencionado que as HBPM 

não aumentam o risco de complicações hemorrágicas, independentemente do grau 

de insuficiência renal, assim a sugestão para uso da enoxaparina profilática em 

pacientes com clearance de creatinina inferior a 30 mi/ min, é o uso de metade da 

dose= 20 mg/ dia ou uso de HNF 5000 U duas vezes ao dia. 

É recomendado utilizar profilaxia por 6 a 21 dias, ou até que a mobilidade plena seja 

restaurada ou até a alta, seja o que vier primeiro, para pacientes com alto risco de 

TEV. 

Não há estudos avaliando a profilaxia por menos de 6 dias. Um estudo ainda não 

publicado mostrou que o uso de profilaxia por mais quatro semanas em pacientes 

clínicos com risco especialmente elevado (perda importante da mobilidade 

associada à idade igual ou maior do que 75 anos, TEV prévio ou câncer) diminuiu o 

risco de TEV, mas aumentou o risco de sangramento, devendo o médico considerar 

o risco-beneficio da manutenção da profilaxia no seu paciente em particular. 
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PROTOCOLO PARA TRATAMENTO DO AVC AGUDO 

DESCRIÇÃO 

Tratam-se de práticas obtidas dos últimos consensos nacionais e internacionais de 

tratamento do AVC agudo, além de orientações de auxílio diagnóstico aos não 

especialistas. Este documento apresenta algumas particularidades, estas devem ser 

analisados quando da implantação do protocolo. 

Para a fácil compreensão e consulta, foi criado um manual que orienta a condução 

adequada do protocolo e o mesmo foi dividido nas etapas de atendimento aos 

pacientes no ambiente hospitalar. Inicia-se com orientações à enfermagem no 

primeiro atendimento e segue-se com auxílio ao médico não especialista e 

orientações do atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É finalizado com 

as diretrizes de cuidados pelo neurologista tanto na UTI, quanto nas Unidades de 

Internação. 

Este volume aborda os acidentes vasculares cerebrais isquêmico (AVCi) e 

isquêmico transitório (AIT) e hemorrágico intraparenquimatoso (AVCh). 

AVCi 

Equipe de Enfermagem - Primeiro Atendimento 

Los Angeles Pre hospital Stroke Screen(LAPSS) 

Hora do evento: h -----

Dados clínicos 

Idade maior que 45 anos 

Sem história de crise epiléptica 
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Sintomas neurológicos de instalação nas Últimas 24 horas 

Paciente caminhava antes do evento 

Dextro entre 60 e 400mg/dl 

Exame físico (busque por assimetrias óbvias) 

Normal Direita 

Sorriso ( ) ( ) Desvio 

Segurar com as 
( ) ( ) Fraco ou ausente 

mãos 

dos 

Esquerda 

( ) Desvio 

) ( 

)( 

() Fraco ou ausente 

Elevação 
( ) ( ) Eleva pouco ou cai ( ) Eleva pouco ou cai 

braços 

Baseado no exame físico, o paciente tem fraqueza unilateral? 

Sim Não 

( ) 

Se você checou "SIM" para todos os itens de 1 a 6, ou não sabe, você encontrou 

critérios para um AVC agudo. 

Acione imediatamente a equipe médica de plantão e a equipe médica responsável 

para que se inicie o processo de atendimento do paciente com suspeita de AVC 

agudo. Não administre qualquer medicação sem avaliação médica pessoal! 
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Atenção: nunca se esqueça de determinar o horário correto do início dos sintomas! 

Sempre considerar como tempo zero o referido pelo paciente ou o último momento 

em que foi presenciado sem os sintomas. Se acordou dessa forma, verifique se os 

sintomas foram percebidos durante algum despertar na madrugada. 

Como proceder após determinada a suspeita: 

./ Cabeceira reta, checar sinais vitais e acesso venoso calibroso (preferência 

pelo membro não parético) 

./ Realizar glicemia capilar 

Cateter de 02 41/min contínuo se saturação 02::.94% 

Acionar equipes médicas 

./ Exames (coleta imediata): ECG, hemograma, Na, K, uréia, creatinina, 

glicemia, TP, TTPa e troponina . 

./ Avisar equipe da tomografia sobre possível tomografia de urgência 

Equipe médica - Pronto Socorro e Unidades de Internação 

Suspeita de AVC/AIT: um ou mais dos seguintes sintomas, sempre de 

instalação súbita 

Deficit motor unilateral (geralmente de hemicorpo ou braquiofacial, por vezes 

acompanhado por hipoestesia ou parestesia no mesmo território) 

Disartria (dificuldade na articulação da fala) 
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Afasia (dificuldade para expressar ou compreender a linguagem falada e escrita) 

lncoordenação e desequilíbrio (comumente acompanhados da queixa de tontura e 

podendo parecer um estado deembriaguez) 

Perda de campo visual (completo de um olho, ponto escuro ou hemianopsia) 

Diplopia (visão dupla por paralisia da movimentação de um dos olhos em 

determinado sentido - vertical, horizontal ou inclinado) 

Cefaléia de instalação abrupta (como uma "pancada na cabeça" ou "explosão" e 

muitas vezes refratária) 

Alteração do nível de consciência (geralmente associada a algum sintoma dentre 

aqueles descritos acima) 

Obs.: estes são os sintomas mais relacionados a casos de AVC/AIT porém outras 

queixas não devem ser ignoradas pelo médico examinador. 

Diagnósticos diferenciais mais comuns do AVC/AIT na Emergência 

../ Encefalopatia hipertensiva 

../ Hipoglicemia 

Enxaqueca 

Crise epiléptica 

Delirium 

Toxemia 

Transtorno conversivo (é sempre diagnósticodiferencial) 
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J 
Risco de AVC nos próximos 2 dias para pacientes com AIT 

1 ponto I Idade <': 60 anos 

PA <': 140/90 mmHg 
------+---------------j 

Sintoma físico de fraqueza focal 

~-c--~--~~------------------------
Dificuldade de fala sem fraqueza 

1 ponto 

2 pontos 

l 1 ponto 

Duração <': 60min 
--------1---- -----·--- -----i 

Duração 10-59 min 

Diabete melito 

2 pontos 

1 ponto 

1 ponto 
' 

' 
~-------------------- --------------·-·-· ~--- ___ _j 

0-1 :0%; 2-3:1,3%; 4-5:4,1%; 6-7:8,1% 

Controles clínicos 

./ 

150mg/dl 

./ 

./ 

15% 

Controle da Glicemia: manter glicemia preferencialmente entre 80 e 

Controle de Temperatura: tratar hipertermia seT<!37,5ºC 

Controle da Pressão Arterial: 

Se PAS>220 mmHg ou PAD>120mmHg = Reduzir nível em 

Metoprolol 5mg IV , 1 ml/min a cada 1 0min. Pode ser repetido até 20mg ou 

IMED - Instituto de M!;:'dfcína, Estudos e Dflenvolvimento 
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Nitroprussiato de sódio 50mg diluídos em SG5% 250 ml I.V, em B.I.C., 0,5-

8µg/Kg/min 

Se PAS<100 mmHg ou PAD<70mmHg!7consider a infusão de SF0,9% ou 

uso de droga vasoativa. 

Obs.: este nível de tolerância pressórica está indicado para pacientes não eletivos 

para trombólise. Caso seja a conduta a ser tomada os níveis pressóricos de 

requisição de controle medicamentoso passam a ser PAS>185 mmHg e 

PAD> 11 OmmHg. 

Critérios absolutos de contraindicação para trombólise endovenosa 

Suspeita de HSA ou dissecção de aorta 

IAM recente (3 meses) 

AVCi ou TCE grave nos últimos 3 meses 

História pregressa de AVCh ou MAV cerebral 

TC crânio com hipodensidade precoce maior que 113 do território da ACM 

PAS<!185 mmHg ou PAD<!110mmHg refratárias ao regime anti-hipertensivo 

Melhora rápida e completa dos sintomas durante o atendimento 

Déficits neurológicos leves (NIHSS<4) 

Obs: Se um quadro de afasia estiver associado a um NIHSS<4, a trombólise estará 

indicada. 
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Critérios relativos de contraindicação para trombólise endovenosa. 

Situações em que a trombólise intra-arterial pode ser utilizada e portanto são 

consideradas relativas. 

Evidência de endocardite, êmbolo séptico ou gravidez 

Hemorragia urinária ou gastrointestinal nos últimos 21 dias e antecedente de varizes 

esofágicas 

Punção arterial em local não compressível na última semana 

Coagulopatia com INR>1,5, TTPa elevado ou plaquetas<100.000/mm3 

Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 14 dias. 

Uso de heparina nas últimas 48h com TTPa elevado 

Uso de anticoagulante oral com TP>15s oulNR>1,5 

Critérios de contraindicação para trombólise endovenosa se TEMPO ZERO 

ocorrido entre 03h00min e 04h30min 

Idade maior que 80anos 

Uso de anticoagulantes, independente do RNI 6.1.3.NIHSS>25 

Antecedentes de diabete melito e AVC asociados 

Equipe Médica - Unidade de Terapia Intensiva 

Infusão do rtPA 

Admissão na UTI com revisão do ABCDE 
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NIHSS avaliado pela equipe de neurologia e acompanhado pela equipe da UTI 

Iniciar infusão se PAS<185mmHg ePAD<i 10mmHg 

rtPA 0,9mg/Kg I.V., sendo 10% em boius de 1min e o restante durante uma hora. 

Até90mg 

Jejum por 24 horas ou até avaliação da fonoaudiologia 

Avaliação da NIHSS: 

durante a infusão - cada 15 min 

6h da infusão - cada 30 min 

até 24h = cada 1 h 

Se o paciente apresentar cefaléia, pico hipertensivo, náusea ou vômito, deve-se 

interromper a infusão e realizar nova TC de crãnio imediatamente. Considerar 

neurocirurgia após avaliação da imagem. 

Medir PA: 

durante a infusão + 2h - cada 15 min 

6h depois - cada 30min 

até 24h - cada 1 h 

Tratar hipertensão com medicação se PAS>185 mmHg e PAD>11 0mmHg 

./ Metoprolol 5mg I.V., 1ml/min a cada 10min, até 20mg 

./ Nitroprussiato de sódio 50mg + SG5% 250 ml I.V, em B.I.C , 0,5-

8µg/Kg/min 
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Evitar o uso de sondas e acessos arteriais 

Após 24h, TC crânio controle e considerar anti agregante p!aquetário e profilaxia 

medicamentosa para TEV 

Considerações sobre a trombó!ise intra-arterial 

,,/ Decisão apenas após discussão entre as equipes de neurologia clínica e 

intervencionista 

,,/ A opção pelo uso de trombolítico e dos materiais de trombólise mecânica 

será feito pela equipe de neurologia intervencionista de acordo com o equipamento 

disponível e condições técnicas, sendo possível o uso de dispositivos mecânicos a 

qualquer momento doprocedimento . 

./ Situações excepcionais nas quais a trombólise intra-arterial pode ser 

considerada antes das 6 horas de início doevento: 

Resgate (até 6 horas do TEMPO ZERO): elevação do NIHSS não relacionada a 

transformação hemorrágica ou evidência de não reperfusão através de DTC. 

Deve ser usada em situações especiais em que técnicas de imagem de mismatch 

tenham sido utilizadas excepcionalmente para casos além da janela de 6horas. 

Considerar seu uso exclusivamente com técnicas mecânicas nos casos em que a 

trombólise endovenosa não pode ser administrada no intervalo entre 03h00min e 

04h30min e em casos de oclusão da artéria basilar além da janela de 06h00min. 

Tratamento das complicações hemorrágicas 
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Concentrado de complexos protrombínicos (sempre com 1 ampola de vitamina K 

intravenosa): Dose = peso x (60 - atividade protrombínica) x 1,2. Controle de TP 

após 15min da dose com amostra coletada em outro membro que não o da infusão 

docomplexo. 

Se nível baixo de plaquetas: 1 unidade de plaquetas/10Kg depeso 

Se o concentrado de complexos protrombínicos não estiver disponível, considerar 

plasma fresco congelado: entre 1 O - 15 mi/kg, com velocidadedeinfusão conforme a 

capacidade cardiovascular do paciente. Atenção com o risco de sobrecarga de 

volume em cardiopatas e com reaçõesalérgicas. 

Manter Hb>1 0mg/dl e RNI :51,4 

Obs.: se utilizar complexo protrombínico, não esquecer de meias elásticas e DAT. 

Prescrição básica para AVCi não trombolisado, AIT e AVCi 24 horas após 

trombólise: 

Jejum até avaliação fonoaudiológica ou descartada disfagia pela equipe médica 

Avaliação fonoaudiológica 

AAS 300mg V.O. ou clopidogrel 75mg V.O. 1x/dia após liberação pela 

fonoaudiologia ou se não houverdisfagia 

Controle de PA 1/1 h 

Metoprolol 5mg 1 .V. se PAS > 220 ou PAD > 120 mmHg, 1 ml/min 10.1. 

Nitroprussiato sódico 50mg + SG5% 250ml IV. se PAS > 220 ou PAD > 120mmHg, 

AC.M. 

Avisar equipe médica se PAS<100 ou PAD<70 mmHg 

Glicemia capilar: protocolo institucional 
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Insulina regular S.C. e SG50% conforme protocolo institucionai 

Temperatura axilar 1 /1 h 

Paracetamol 40 gotas V.O. ou dipirona 2ml IV. se T~37,5ºC ou dor, até 6/6h 

Cateter 02 4L/min se SatO2<92% 

Profilaxia para TEV conforme protocolo institucional 

Fisioterapia motora e respiratória 

Considerar o uso de estatina se já fazia uso prévio 

Inicio da investigação etiológica 

Todos os pacientes: 

Hemograma, Proteína C reativa, Rx tórax, Colesterol total e frações. Triglicerídeos, 

Glicemia de jejum, Ecocardiograma transtorácico (ECG já realizado no primeiro 

atendimento) 

TC crânio COM área de infarto definida ou intolerância/contraindicação à RNM: USG 

Doppler transcraniano e USG Doppler de aa. carótidas e vertebrais 

TC crânio SEM área de infarto definida ou comprometimento de circulação posterior 

RNM encéfalo e angiorressonância arterial cervical e intracraniana Suspeita de 

embolia (acrescentar): 

Doppler transcraniano com microbolhas, Ecocardiograma transesofágico, Sorologia 

para doença de Chagas de acordo com a epidemiologia. Considerar holter cardíaco 

Idade <55anos (acrescentar): Anti HIV, Anti HCV, Anti-HBs e HBS-Ag, Enzimas e 

função hepática, Antitrombina 11!, proteínas C e S, FAN, anti Dl'JA, fator reumatóide, 

C3 e C4, Anticorpo anticardiolipina e anticoagulante lúpico, Fator V de Leyden, 

mutação da protrombina, VDRL e FTA/Abs, homocisteína, USG Doppler 
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transcraniano com teste de microbolhas e Ecocardiograma transesofágico. 

Obs.: estas são recomendações para se iniciar a investigação etiológica dos casos 

de AVCi/AIT ainda na UTI e suas mudanças são livres de acordo com a clínica e a 

evolução apresentada pelo paciente, bem como a partir dos resultados que forem 

obtidos e as condições técnicas encontradas. 

AVCh 

Condução dos pacientes 

Diagnóstico: clínica de AVC associada a neuroimagem (TC ou RNM crânio). 

Monitoramento clínico e condução do caso: na UTI após a realização de 

neuroimagem. 

Drogas antiepilépticas apenas se ocorrerem crises epilépticas ou houver evidência 

eletroencefalográfica de estado de mal não convulsivo. 

Glicemia: controle rigoroso da com nível sérico entre 80 e 150mg/dl. 

Temperatura: evitar e tratar hipertermia (37,5ºC) 13.7.Coagulopatias: terapia de 

reposição do fator deficiente 13.8.Trombocitopenia: 1 unidade de plaquetas/ 1 O Kg 

de peso 13.9.RNI elevado por anticoagulante oral(RNl>1,4): 

vitamina K: 1 ampola I.V. associado ao concentrado de complexos 

protrombínicos 

concentrado de complexos protrombinicos: dose = peso x (100 - atividade 

protrombínica) x 1,2. Controle de TP após 15min da dose com amostra coletada em 

outro membro que não o da infusão do complexo. Obs.: se utilizar complexo 

protrombínico, não esquecer de meias elásticas e DA T 

se o concentrado de complexos protrombínicos não estiver disponível, 
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considerar plasma fresco congelado: entre 1 O - 15 mi/kg, com velocidade de infusão 

conforme a capacidade cardiovascular do paciente. Atenção com o risco de 

sobrecarga de volume em cardiopatas e com reaçõesalérgicas. 

Profilaxia para TEV: 

DAT e meias elásticas até evidência do fim da expansão do hematoma 

Heparina em dose profilática após TC controle em até 48 horas 

Pressão arterial: Manter PAS < 180 mmHg e PAM < 130 mmHg 

Se PAS > 200 mmHg ou PAM > 150 mmHg: nitroprussiato de sódio 50mg em 

SG5% 250ml, em B.I.C., 0,5 - 8µg/Kg/min e considerar o uso de medição invasiva 

de pressão arterial(PAI) 

Se PAS > 180 mmHg ou PAM > 130 mmHg com suspeita clínica rutomográfica 

de hipertensão intracraniana(HIC): 

a) considerar monitoramento de pressão intracraniana (PIC) e PAI. Manter 

pressãode perfusão cerebral (PPC) ê': 60 mmHg 

b) medicação: nitroprussiato de sódio 50mg em SG5% 250ml, em B.I.C., 0,5 -

8µg/Kg/minoumetoprolol 5mg IV., 1ml/min a cada 10min até 20mg 

se PAS> 180 mmHg ou PAM > 130 mmHg sem suspeita de HIC: 

a) Reexaminar o paciente a cada 15min 

b) Medicação:nitroprussiato de sódio 50 mg em SG5% 250ml, em B.I.C., 0,5 -

8µg/Kg/minoumetoprolol 5mg IV., 1 ml/min a cada 1 Omin até 20mg 
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Drenagem do hematoma 

Sempre considerar drenagem cirúrgica do hematoma nas seguintes situações: 

Hemorragia cerebelar com deterioração neurológica (rebaixamento do nível de 

consciência, piora ou surgimento de novos déficits), compressão do tronco ou 

hidrocefalia 

Hematomas lobares com volume > 30 mL e a 1cm da superfície cerebral Obs,:as 

decisões cirúrgicas serão de responsabilidade das equipes de neurocirurgia e fatores 

como condição clínica, gravidade e prognóstico deverão ser levados em conta para 

se definir a estratégia cirúrgica e condições excepcionais para procedimentos 

invasivos. 

Prognóstico do AVCh 

'GCS 13-4 
! 

r pootos • 

[1_2 --~~-----+I1-po-nto ____ j 
13-15 

1 o 
ponto 

. ·-----
~olume !;;: 30ml 1 ponto 

<30mL O ponto 

Inundação ventricular 'SIM 1 ponto 

··-·--- _, __ - , -

NÃO O ponto 

Origem infratentorial !SIM 1 ponto 

. ···-·-------

NÃO O ponto 

--,----

Idade j.: 80 anos 1 ponto 
1 , 
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80anos O ponto 

Risco de morte em 30 dias: O ponto: 0%; 1 ponto: 13%; 2 pontos:26%; 3 pontos: 

76%; 4 pontos:97%; pontos:100%. 

Cálculo do volume do hematoma 

A x B x C + 2 = volume do hematoma em mL 

A: maior diâmetro do hematoma (em cm) B: diâmetro perpendicular a A (em cm) 

C cada corte de 10mm é comparado com A e recebe uma pontuação. Ao final, 

todos os pontos de cada corte são somados e assim determina-se o valor de C: 

./ 75-100% de A: pontuar cada corte como 1 ponto 

./ 25-50% de A: pontuar cada corte como 0,5 ponto 

./ <25% de A: pontuar como Oponto 
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PROTOCOLO PARA O TRATAMENTO E ABORDAGEM DA DOR TORÁCICA 

DESCRIÇÃO 

O Protocolo de Dor Torácica foi criado com o intuito de alinhar as condutas tomadas 

no Hospital às principais diretrizes nacionais e internacionais sobre o tema. Todas as 

recomendações baseadas nesses consensos de especialistas foram adaptadas à 

realidade da instituição e, portanto, podem não ser aplicáveis a outros serviços. O 

objetivo é que o médico de qualquer especialidade, ao se deparar com um paciente 

vítima de INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO - IAM ou ANGINA INSTÁVEL - AI, 

possa proceder ao tratamento de forma mais adequada e eficaz possível, 

independente de atender inicialmente o paciente no Pronto-Socorro, Unidade de 

Terapia Intensiva ou Unidade de Internação. 

Para a melhor compreensão e consulta, o manual foi dividido nas etapas de 

atendimento aos pacientes no ambiente hospitalar. Inicia-se com orientações à 

enfermagem no primeiro atendimento e segue-se com auxilio ao médico não 

especialista e orientações do atendimento na Unidade de Terapia intensiva (UTI). É 

finalizado com as diretrizes de cuidados pelo cardiologista tanto na UTI quanto nas 

Unidades de Internação. 

Este protocolo aborda as Síndromes Coronárias Agudas (SCA), ou seja, o IAM com 

supra desnível de ST (IAMCSST), o 1/i.M sem supra desnível de ST (IAMSSST) e a 

Angina Instável (AI). Outras afecções emergenciais causadoras de dor torácica 

aguda, como embolia pulmonar e dissecção de aorta, são comentadas no 

diagnóstico diferencial. embora não sejam abordadas em detalhes neste manual. 

Dor Torácica 

Equipe de Enfermagem - Primeiro Atendimento 

Dor Torácica suspeita de isquemia 

Hora do evento: h -----
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Dor torácica retroesterna! em aperto, opressáo, peso ou queimação, de inicio agudo 

(horas ou minutos), podendo se irradiar para mandíbula ou membros superiores. 

Comumente, mas nem sempre, a dor é acompanhada de um dos seguintes 

sintomas: náusea/vómitos. dispneia, sudorese, palidez cutaneomucosa, 

síncope/lipotimia, palpitações, sensação de fraqueza intensa ou de morte iminente. 

Dor epigástrica com alguma das características acima em homem acima de 40 anos 

ou mulher acima de 50 anos, ou em qualquer idade em paciente que já tenha 

antecedente de doença coronária (isto é, IAM, angioplastia coronária ou cirurgia de 

revascularização do miocárdio prévios). 

Em alguns casos, o surgimento dos sintomas associados descritos acima, sem dor, 

desde que não haja outra causa óbvia para os mesmos (ex: hipoglicemia. 

hemorragia aguda etc.). 

Em qualquer dessas situações, existe uma possível vítima de IAM. Acione 

imediatamente a equipe médica de plantão para que se inicie o processo de 

atendimento do paciente com Dor Torácica suspeita de isquemia. Sempre se deve 

determinar o horário de início dos sintomas a fim de avaliar a melhor terapia de 

reperfusão a ser utilizada. 

Como proceder após determinada a suspeita: 

../ Obter acesso venoso, monitorização cardíaca e sinais vitais (incluindo 

oximetria depulso) 

../ Realizar eletrocardiograma de 12 derivações (dentro de 10 minutos da 

chegada) 

../ Cateter de 02 41/min contínuo se saturação 02< 93% 

../ Acionar equipes médicas (Cardiologista ou Clínico de plantão no Pronto-

Socorro) 
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./ Exames (coleta imediata): Hemograma, Na, K. uréia, creatinina, glicemia, TP, 

TTPa, CKMB massa e troponina. 

Equipe médica - Pronto Socorro e Unidades de Internação 

O Protocolo de Dor Torácica tem dois objetivos principais: 

a) Identificar corretamente o IAM com supra desnível de ST e encaminhar 

esse paciente o mais rápido possível para a terapia de reperfusão (angioplastia 

ou fibrinolítico); 

b) Evitar liberar precocemente do hospital o paciente com Dor Torácica 

sugestiva de isquemia que tenha ECG normal sem que se tenha excluído por 

completo a possibilidade de uma síndrome coronária aguda, 

Dor Torácia suspeita de isquemia 

Dor retroesternal em aperto, opressão, queimação ou em sufocação, podendo se 

irradiar para mandíbula, membros superiores e raramente dorso. Em alguns casos, 

os sintomas podem se manifestar como dor apenas em locais de irradiação, ou 

ainda, sem dor, ocorrendo quadro de náuseas, síncope, dispnéia, fraqueza e 

sudorese intensa sem outras causas aparentes. Embora seja mais comumente 

causada por doenças do trato gastrointestinal, a dor epigástrica é também um 

sintoma de alerta para IAM se ocorrer em homens com mais de 40 anos, mulheres 

com mais de 50 anos ou em pacientes com antecedente de doença coronária prévia, 

desde que o exame físico e anamnese não apontem outra causa (ex: colecistite 

aguda, apendicite etc.). 

A presença de fatores de risco para doença coronária aumenta a possibilidade de 

SCA em um quadro de dor torácica, embora deve-se lembrar que muitos pacientes 

com IAM apresentam poucos fatores de risco ou mesmo nenhum fator de risco 

aparente. 
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Fatores de risco para Doença Arterial Coronária (DAC) 

Homem > 45 anos e mulher > 55anos 

Hipertensão Arterial Sistêrnica 

Diabetes Mellitus 

Dislipidemia 

.,/ Tabagismo 

./ Histórico familiar de DAC precoce em parente de primeiro grau (se 

homem com < 55 anos ou mulher com < 65anos) 

Diagnósticos diferenciais mais comuns do IAM na Emergência 

.,/ Tromboembolismo Pulmonar 

Dissecção de Aorta Torácica 

.,/ Pericardite/Miocardite 

Pneumotórax 

Refluxo gastroesofágico/espasmo esofágico 

Costocondrite 

.,/ Crise de pânico/ansiedade 

Herpeszoster 

IAM com supra desnível de ST (IAMCSST) 
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O ECG inicia! é o primeiro passo na abordagem deste protocolo_ Quando o traçado 

revelar supra desnivelamento de ST de pelo menos 1 mm em duas ou mais 

derivações contíguas (ex V3 e V4), o diagnóstico é de IAMCSST_ O próximo passo 

a seguir é dar início o mais rápido possível à terapia de reperfusão_ 

A reperfusão será feita preferencialmente com angioplastia primária_ Em caso de 

indisponibilidade, pode-se considerar o uso de fibrinolitico, caso o paciente 

apresente sintomas com < 12 horas de duração e não tenha contraindicações á 

medicação_ 

Doses de fibrinolíticos no IAMCSST 

Alteplase 15 mg IV em bolusseguido de 0,75 mg/kg (máximo em 50 mg) em 30 

minutos seguido de 0,5 mg/kg (máximo de 35 mg) em 1 hora subsequente Ou 

Estreptoquinase 1,500,000 UI IV em 1 hora 

IAMSSST e Angina Instável 

Quando o primeiro ECG não mostrar as alterações descritas acima, o diagnóstico 

possível é de IAM sem supra desnível de ST (IAMSSST) ou Angina Instável, Esses 

pacientes não devem ser liberados para o domicílio em hipótese alguma após ECG 

normal, pois podem apresentar chance de eventos adversos (morte ou infarto) de 

até 40 % em 15 dias_ Devem ser submetidos a estratificação adequada de risco 

antes da alta, Os marcadores de necrose miocárdica (troponina e CKMB massa) 

devem ser dosados na chegada e a cada 8 horas a partir de então, 

Critérios de contraindicação ao fibrinolítico 

Absolutos 

Sangramento ativo (exceto menstruação) 
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Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico prévio ou AVC isquêmico com 

< 1 ano 

Suspeita não excluída de dissecção de aorta 

Hipertensão não controlada mesmo com medicação IV (PAS> 180 mmHg ou 

PAD> 11 O mmHg) 

Neoplasia intracraniana ou aneurisma ou malformação arteriovenosa conhecida de 

Sistema Nervoso Centra! (SNC). 

Relativos 

Úlcera péptica em atividade 

Cirurgia de grande porte recente (< 1 mês) Trauma cranioencefálico (TCE) 

recente (<1 mês) Gravidez 

Parada cardiorrespiratória traumática ou prolongada(> 10 minutos) 

Hipertensão grave (PAS> 180 mmHg ou PAD > 110 mmHg) porém controlada 

com medicaçãolV 

Sangramento digestivo < 3 semanas Diátese hemorrágica 

Uso de anticoagulantes orais 

Medidas iniciais no Pronto-Socorro 

Acesso venoso e monitorização cardíaca continua 

Garantir estabilidade cardiopulmonar (ABC da ressuscitação) 

02 sob cateter nasal 3L/min se saturação < 90 % (opcional nos demais 

pacientes; considerar se dor intensa ou persistente) 

IMED - Instituto de Medicina, Eswdos e Desenvolvimento 

Rua !tc:pev~, 202 f fr,r,jwW.'2 J-:t Beta Vf.'.;:tc•, 5bo PCJuiDíSP 

CNPJ: 19.324<.171/0001·02 · "fé!tjone: {11} 3141-1128 

w;;,,-w.:med,org,.br 



~ llv1ED 

ECG de 12 derivações em até 1 O minutos da chegada ao PS 

Colher exames: hemograma, TP, TTPa, glicemia, Na, K, função renal, CKMB 

massa e troponina 

RX tórax no leito (a fim de avaliar diagnósticos diferenciais de dor torácica, por 

exemplo, dissecção de aorta). 

AAS 300 mg por via oral mastigáveis a TODOS os pacientes considerados 

Síndrome Coronariana Aguda definitiva ou provável, salvo contraindicações (ex: 

alergia) 

lsossorbida5 mg sublingual como primeiro antianginoso, exceto se: PAS < 11 O 

mmHg, infarto de Ventrículo Direito (VD) ou uso recente de inibidores de 

fosfodiesterase (sildenafil<24 h; vardenafil e tardalafil< 48h) 

Morfina 2 a 5 mg IV como opção em casos de dorrefratária 

Pacientes considerados com o diagnóstico de Síndrome CoronarianaAguda 

definitiva ou provável: Beta-bloqueador por via oral: atenolol 25 mg ouPropranolol 40 

mg na ausência de(todos os seguintes): bradicardia, bloqueioAV 2o ou 3o graus, 

bloqueio AV de 1o grau com PR > 240 ms, broncoespasmo,qualquer sinal de 

choque mesmo com PA normal (ex: enchimento capilar lentificado, torpor, pulsos 

filiformes) ou qualquer sinal de Insuficiência CardíacaCongestiva - ICC (ex: 

estertores à ausculta pulmonar, terceira bulha). 

Pacientes considerados com o diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda 

definitiva ou provável iniciar dupla anti agregação plaquetária, associando ao AAS 

uma das opções a seguir: a) Clopidogrel 300 a 600 mg (300 mg em idosos devido ao 

risco aumentado de sangramento). Nos pacientes submetidos a fibrinólise, iniciar 

300 mg dose inicial se < 75 anos ou 75 mg se idade > 75 anos,OU b) prasugrel no 

IAM com SST encaminhado a angioplastia primária na dose deataque de 60mg VO 

e manutenção de 10mg VO: OU c) ticagrelor no IAM comSST encaminhado a 

angioplastia primária ou SCA sem supra de ST definitiva na dose de ataque de 

180m g VO e manutenção de 90mg 2x/dia VO. 
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Medidas Complementares no Pronto-Socorro 

Metoprolol IV (5 mg por dose; dose total máxima de 15 mg) somente se: dor 

persistente, taquicardia e hipertensão, após as medidas anteriores e na ausência 

de(todos os seguintes): bradicardia, bloqueio AV 2° ou 3° graus, bloqueio AV de 1° 

grau com PR > 240 ms, broncoespasmo, qualquer sinal de choque mesmo com PA 

normal (ex: enchimento capilar lentificado, torpor, pulsos fiiiformes) ou qualquer sinal 

de Insuficiência Cardíaca Congestiva - ICC (ex: estertores à ausculta pulmonar, 

terceira bulha). 

Nitroglicerina IV em casos de dor persisteníe, recorrente, congestão pulmonar 

associada ou de hipertensão grave (> 180/110 mmHg) - iniciar com 5 mcg/min e 

titular até controle da dor ou queda de até 30 % daPA 

Lembre-se 

Se supra desnível de ST no ECG: procurar recurso para realização de 

procedimento Hemodinâmico. 

Se ECG sem supra desnível ou normal: seriar marcadores de necrose 

(troponina/CKMB massa), contato com médico do paciente ou da retaguarda de 

cardiologia. Em qualquer momento que for caracterizado o diagnóstico de Síndrome 

Coronaria Aguda ou nos casos quando a suspeita NÃO for descartada na avaliação 

do PS, proceder a internação em UTI para observação e estratificação a liberar o 

paciente para o domicílio sem um diagnóstico preciso. 

Equipe Médica - Unidade de Terapia Intensiva 

Iniciar clopidogrel se este não foi feito no PS 

Manter AAS 100 mg/dia e clopidogrel 75mg/dia em TODOS os pacientes (obs: 
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clopidogrel é suspenso nos casos em que é indicado tratamento cirúrgico -

revascularização do miocárdio) 

Iniciar anticoagulação em todos os pacientes com AI ou IAM enquanto 

aguardam cateterismo ou tratamento definitivo (por exemplo, revascularização do 

miocárdio). 

Opção: enoxaparina1 mg/kg subcutâneo (SC) de 12 em 12 horas (0,75 mg/kg de 

12 em 12 horas em pacientes com > 75 anos; 1 mg/kg uma vez ao dia em pacientes 

com clearance de creatinina < 30 ml/rnin independente da idade) 

Manter dosagem de CKMB massa a cada 8 horas no primeiro dia e de 12 em 12 

horas a partir do segundo dia até normalização; no caso da troponina, bastam no 

máximo duas dosagens (uma vez confirmado o diagnóstico de IAM, não é 

necessário mais seriar este marcador) 

Ecocardiograma à beira do leito nas primeiras 24 horas em TODOS os 

pacientes 

Dosar perfil lipídico o mais precoce possível, nas primeiras 24 horas 

(geralmente na primeira oportunidade em que o paciente ficar emjejum) 

Em pacientes hemodinamicamente estáveis e sem contraindicações, iniciar um 

inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), por exemplo, captopril 12,5 

mg VO a cada 8 horas ou enalapril 5 mg VO a cada 12 horas 2.11.7.Em pacientes 

hemodinamicamente estáveis e sem sinais de ICC, iniciar um betabloqueador, por 

exemplo, atenolol 25 mg VO a cada 12 horas ou propranolol 1 O mg VO a cada 8 

horas. Nos pacientes com sinais de ICC, esperar melhora do quadro congestivo. 

Quando estável, iniciar com carvedilol 3,125 mg \/0 a cada 12 horas. 

Iniciar estatina, por exemplo, sinvastatina 40 mg ou atorvastatina 40 mg VO 

(avaliar lipidograma a fim de determinar qual melhor opção - pode ser decidido com 

o médico titular do paciente) 

Após a realização da angioplastia, manter enoxaparina profilática conforme o 
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protocolo de TVP. Se o cateterismo for cirúrgico, manter anticoagulação plena até a 

véspera da cirurgia e suspender imediatamente o clopidogrel. Se for optado por 

tratamento clínico, manter anti coagulação plena até 8 dias ou até a alta e manter 

oclopidogrel. 

Uso de inibidor da glicoproteína llb/llla fica a critério da Cardiologia 

Intervencionista ou do médico da retaguarda de cardiologia. 

No IAMCSST, a angíoplastia primária é prioridade e é decidida pelo 

plantonista/intensivista (em casos que não forem provenientes doPS). 

No IAMSSST e AI, a estratificação de risco é decidida em acordo com o 

cardiologista responsável pelo paciente. É dada preferéncia pela estratificação 

invasiva precoce (em até 48 horas da chegada) nos casos de alto risco, ou seja, 

pacientes com infra desnível de ST no ECG ou elevação de marcadores de necrose 

Equipe Médica - Unidade de Internação 

Iniciar estatina se não foi iniciado na UTI, a menos que contraindicado 

Titular dose de IECA e betabloqueador antes daalta 

Iniciar reabilitação cardíaca ainda durante a internação, estimulando 

deambulação em pacientes estáveis 

Aconselhar, junto com a equipe multidisciplinar, sobre mudanças de hábitos de 

vida, com destaque para cessação do tabagismo 

Garantir alta com TODAS as seguintes medicações, salvo em casos de contra 

indicações: AAS, clopidogrel (ou um outroanti-ADP como prasugrel ou ticagrelor), 

estatina, betabloqueador e IECA 

Equipe Cardiológica - Indicadores de Qualidade 
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Tempo porta-ECG: meta< 1 0minutos 

Tempo porta-balão (ou seja, da chegada ao PS até o término da angioplastia 

com stent): < 90minutos 

Tempo porta-agulha (nos casos em que utiliz.a fibrinolítico): < 30 minutos 

Uso de AAS desde a chegada: mela 100 % dos pacientes, a menos que 

contraindicado 

Uso de IECA, betabloqueador, estatina, AAS e clopidogrel (ou outro anti- ADP) 

na alta hospitalar, 
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PROTOCOLO PARA A ABORDAGEM E GERENCIAMENTO DA DOR 

A dor é considerada como 5° sinal vital. O paciente é avaliado quanto à presença de 

dor e tem o direito a avaliação e gerenciamento da dor de forma apropriada. 

Este documento descreve as ações da equipe a serem realizadas para a 

identificação, avaliação, controle e reavaliação da dor. 

A dor é considerada um fenômeno de natureza subjetiva e de difícil mensuração, 

sendo influenciada por fatores culturais, situacionais e emocionais. 

Sem avaliação apropriada, a dor pode ser mal interpretada ou subestimada, o que 

pode acarretar manipulação inadequada e prejudicar a qualidade de vida do 

paciente. 

Com o relato do paciente, alinhado à avaliação física obtém-se a mensuração da 

dor. Utilizar-se de instrumentos de mensuração apropriados é importante para 

quantificar se as condutas do tratamento são adequadas. 

Considerar a dor como quinto sinal vital é uma maneira de sistematizar a análise de 

dor percebida pelo paciente. 

Objetivos 

Assegurar que todos os pacientes sejam avaliados pela dor; 

Orientar a equipe assistencial quanto à escolha e a aplicação das escalas de 

avaliação da dor. 

Descrição 

A avaliação da dor é realizada por meio de escalas apropriadas a diferentes faixas 

etárias. 
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Identificação do paciente com dor 

Os pacientes serão questionados quanto à presença de dor no momento da 

admissão nas unidades de Pronto socorro, UTI, Clínica Médico- Cirúrgica, Unidade 

de Internação, Recuperação Anestésica, Exames Diagnósticos com Sedação e 

Anestesia; 

Qualquer um dos membros da equipe (médico, enfermeiros, auxiliar de 

enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou psicólogo) 

pode identificar o paciente com dor. Cabe a equipe de Enfermagem garantir que as 

ações relacionadas ao gerenciamento da dor sejam acionadas e o paciente seja 

devidamente assistido. 

Mesmo que a dor não faça parte do relato espontâneo do paciente no momento 

da admissão à equipe de enfermagem deverá fazer o questionamento quanto à 

presença dedor; 

Nas unidades onde o paciente não tem contato com o enfermeiro o profissional 

da equipe assistencial realiza a avaliação e desencadeia as ações de gerenciamento 

da dor. 

Escalas Padronizadas 

Escala Visual Numérica (EVN) 

Deve ser aplicada em pacientes e crianças acima de 7 anos com boa cognição e 

orientação, pedindo ao paciente que atribua uma nota de zero a dez para a dor 

queestá sentindo naquele determinado momento, onde zero significa nenhuma dor e 

dez significa a pior dor já experimentada pelo paciente. 

IMED - instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rva !topeva~ 202 f Conjunto 34~ Bela Vi:Ha, São Paufo/5P 

CNPJ: 19324.171/0001-02 - Telefone: (11) 114.í.-1118 

www. imed,otg. úr -· projetos@imftf org. br 

Ou. cr: . vJ.~, 



D 

• 

o 1 2 3 4 6 7 8 9 
À 4 

Sem dor Dor leve Dor moderada Dor Intensa 

Escala FLACC (face, legs, activity, cry, consolability) 

Essa escala é utilizada para pacientes pediátricos de O a 6 anos. 

il 

Politoaçáo 

filií1ZÍCJ.$ ;j~ v(: 1 C·D) q \.li;i'l Óü<' 

introv er·s§f;, Dôintenssc 

.. 
10 

1 

(h:.iWn-t.k, DU (:,.;t1,:cd.:-;s 

Qu1<:~a, n.a posf-çâü norrr~i 

mo·v,rnco ·se facilm2r.tt· 

Interpretação: a somatória dos pontos em cada categoria será igual a: 

• O= sem dor 

• 1-3 = dor leve 

• 4-6 = dor moderada 

• 7-9 = dor intensa 

• 1 O = dor insuportável 

Escala NIPS (Neonatal lnfant Pain Scale): 
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Escala comportamental de dor para recém-nascidos (O a 2 meses) 

Indicador 

E.xpres-sáo t.1.ci,;:i.l 

Choro 

Rcspi r.1,çJo 
Braço,s 

Pernas 

Esta-d o de Alerta 

O ponto 

Au;.ente 

1 ponto 

Contra 1d a 

Rc."iwtnungos 

Regular D it,,.,,·,,.,r,,:c- d,J b,,sal 

Rula,xa,dof. fletidos/E ;tendidos, 

Rcdax~1da.s. Fl etídas/E;;~endida-; 

Dormindo e-/ou Cal mo Agitado e/ou Irritado 

2. pontos 

Vigoroso 

Na tabela de NIPS a pontuação varia de O a 7. A somatória dos pontos em cada 

categoria será igual a: 

• O= sem dor 

• 1-2 = dor fraca 

• 3-5 = dor moderada 

• 7 = dor forte 

Escala de avaliação de dor e sedação COMFORT BEHAVIOR 

Usada para crianças em ventilação mecânica de qualquer idade, associada à 

escala de avaliação de dor adequada àidade. 

1 

Nível de consciência: · •· 

~lerta 

Sono profundo 

Sono superficial 

.. 
. 

Escore Movimento Físico 

. 

A.usência de movimento 

2 Movimento leve ocasional 
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3 'Movimento leve frequente 
i 

--!-.. ~·-·-~-----------

Acordado e alerta 4 
Movimento vigoroso limitado às 

!extremidades 

1 

5 
Jo,imeoto ,igomso qoe iocl,i 

Hiperalerta 
ronco e cabeça 

--·- ·---~ 

Calma / Agitação Escore fõnus Muscular 

-- -- --

Calma 1 Totalmente relaxado 

ltl.nsiedade leve 2 jHipotônico 
! 

1 

' ! 
! 

i<\nsioso 3 INormotônico 

! 

Muito Ansioso 4 
Hipertônico com flexão dos 

dedos e artelhos 

<\medrontado 5 
Rigidez extrema com flexão de 

,dedos e artelhos 

1 

!Resposta 
! 
!Respiratória: somente Escore ensão Facial 

reVM 
Ausência de tosse e de 
! 

Músculos faciais totalmente 

relaxados !respiração espontânea 
! 
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--~ ----~--~ 
Respiração espontânea 

com pouca ou Tônus facial normal, sem tensão 
2 

nenhuma resposta a evidente. 

ventilação 

esse ou resistência ensão evidente em alguns 
3 

ocasional ao ventilador músculos faciais 

Respirações ativas 

contra o ventilador ou 4 Tensão evidente em toda a face 

osseregular 

Compete com o 
5 Músculos faciais contorcidos 

ventilador, tosse. 

Choro: se paciente .· 

com respiração Escore TOTAL 

espontânea 

. · . . . . . 

Respiração silenciosa, 
1 

sem som de choro. 
i 

Resmungando/ : 

2 ' 

choramingando 

Reclamando 3 

Choro 4 

-+ Gritando 5 
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Quando encontrados a somatória dos valores abaixo de 10 ou acima de 17, as 

doses de sedação e analgesia devem ser reavaliadas. 

Critérios Sugestivos de Presença de Dor em Pacientes com Limitações 

Cognitivas Graves 

Para avaliar a ocorrência de dor em pacientes com limitações cognitivas graves, 

devem-se utilizar os critérios sugestivos de presença de dor para que seja instituído 

o Protocolo de Dor. São comportamentos do paciente que incluem: 

Adoção de postura de proteção (ex. resistência a certos movimentos durante 

os cuidados); 

Movimento de retirada do estímulo doloroso; 

Agitação persistente, mesmo após medidas não farmacológicas de conforto; 

Diminuição do nível de atividade; 

Expressão facial de sofrimento; 

Vocalização (gemência choro); 

Alteração do padrão de sono; 

Diminuição do apetite ou ingesta alimentar. 

OBS.: Iniciar conduta terapêutica pela dor leve e prosseguir moderada e intensa se 

necessário. 

Quadro Comparativo: Tipo de escala e a intensidade da dor 

Enfermagem registra quais comportamentos acima o paciente manifesta. 
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Escalas Sem Dor Dor Dor Dor Dor 

Leve Moderada Intensa Insuportável 

Escala Verbal Numérica Zero 1-3 4-7 8-10 

Acima de ?anos 
1 

1 , 

Escala FLACC O a 6 anos o 1-3 4-6 7- 9 10 

Escala NIPS O a 2 meses o 1-2 3-5 - ! 6-7 
1 

1 

, 1 

__j_ 
, 

Escala Confort Behavior 
1

somatócla doo valoces abal,o de 1 O °" acima d, 17, •j 
Idoses de sedação e analgesia devem ser reavaliadas. 

!Crianças em ventilação mecânica de qualquer idade.
1 

r,ssociada à escala de avaliação de dor adequada ài 

dade. ! 

1 

! 

Estabelecer Intervenções farmacológicas e /ou não farmacológicas para o 

tratamento e controle da dor 

As intervenções farmacológicas são definidas pelo médico e em Anexo há uma 

sugestão do Protocolo da Dor. 

As orientações terapêuticas são realizadas segundo a Escada Analgésica 

preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A melhor forma de 

avaliação da intensidade da dor é a Escala Visual Numérica ou Analógica, e 

baseada na intensidade da dor, faremos a escolha do analgésico adequado. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, temos orientação de utilizar: 

• Três grandes classes de drogas, utilizadas sozinhas ou em combinação com os 

adjuvantes. 

• Ordem crescente para dores crônicas. 

• Ordem decrescente para dores agudas. 
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De acordo com a intensidade e tipo de dor. 

O manejo da dor segundo a pontuação segue os seguintes protocolos: 

Dor Leve: em geral tem boa resposta com não-opiáceos, como Anti

inflamatórios não hormonais (AINH), dipirona ou paracetamol e adjuvantes. 

Dor Moderada: uso de opióides fracos associado ou não a não- opiáceos e 

adjuvantes. 

Dor Intensa: uso de opióides potentes associado ou não a não-opiáceos e 

adjuvantes. 

O Tratamento não farmacológico da dor aplica-se a qualquer intensidade de dor pela 

equipe multiprofissional, conforme necessidade. Técnicas de Compressa quente, 

Compressa Fria, Massagem, Deambulação, Mudança de Decúbito, Banho e 

Repouso são utilizadas no adulto. Para neonatos, utiliza-se a técnica de Contato 

Pele a Pele, Solução Glicosada, Sucção Não Nutritiva e Sucção Nutritiva. 

Quando o paciente já estiver com prescrição de medicação para analgesia e 

continuar com dor, entrar em contato com o médico responsável pelo paciente para 
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recomendação do acionamento do grupo da dor. 

Reavaliação da Dor 

Depois de instituídas ações farmacológicas ou não farmacológicas para o 

tratamento e controle da dor a equipe de enfermagem é responsável por reavaliar a 

dor do paciente quando melhora ou piora da dor, utilizando a mesma escala 

selecionada inicialmente; 

A reavaliação da dor de escore maior ou igual a 4 deve ser feita no máximo de 

1 em 1 hora até a dor atingir escore O se for dor aguda e escore menor ou igual a 2 

se for dor crônica; 

Na unidade de Pronto Socorro a reavaliação da dor será feita no Repouso e na 

Sala de Emergência de 1 em 1 hora. Nos Centros Operatórios e na Unidade de 

Exames Diagnósticos com utilização de sedação/anestesia a reavaliação da dor 

será feita na Recuperação Anestésica; 

Sobre os critérios para alta do paciente no que diz respeito à dor em algumas 

situações, o paciente pode receber alta com alguma dor que possa estar relacionado 

com o próprio tratamento e com ações de controle da dor em domicílio; 

Registro 

No momento de admissão nas unidades de atendimento o paciente deve ser 

questionado quanto à presença de dor e o escore de dor deve ser registrado em 

local específico no prontuário; 

Quando o paciente não apresentar queixa de dor està informação será 

registrada em concordância com os horários de verificação dos sinais vitais. 
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PROTOCOLO PARA REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR 

Esta diretriz destina-se a padronização do atendimento em Parada 

Cardiorrespiratória par melhor coordenação das ações no ambiente hospitalar, que 

será por divisão de áreas assistenciais e não assistenciais. É dirigido aos 

profissionais médicos e de enfermagem do Hospital que atendem a esse tipo de 

paciente, sendo as condutas aqui descritas baseadas nas diretrizes para 

atendimento a PCR e normas do ACLS (Advanced Cardiac Life Support) da 

American Heart Association (AHA) de 2010, com aprovação da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (SBC), 2013. 

Ele servirá de guia e orientação para o treinamento e educação continuada dos 

profissionais de saúde, para o atendimento desse tipo de evento. Desde já 

adotaremos a terminologia padrão, utilizada mundialmente, para identificar essa 

situação de emergência (Código Azul), a qual servirá para dar o alerta para o início 

dos procedimentos descritos. 

Foi considerado como: 

Áreas assistenciais: 

1. Unidade de Internação (Hospital, Centro de Diagnóstico, Maternidade e 

Berçário Normal) 

2. Unidades Críticas e Semi Críticas: Unidade de Terapia Adulto e Neonatal, Semi 

Intensiva Adulto e Maternidade, Pronto Socorro e Centros Operatórios. 

Áreas não assistenciais: 

Intra-Hospitalar 

Áreas de recepção, circulação de público interno e externo em geral, conforto 

Médico, espaço Convivência dos colaboradores, entrada de colaboradores e 
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estacionamento; 

Extra-Hospitalar 

Estacionamento, entrada de pacientes, área de serviços. 

CONCEITO 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção súbita e brusca da circulação 

sistêmica e da respiração. Causando morte biológica irreversível e morte encefálica 

se não revertida. 

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS INICIAIS 

Sinais Clínicos de uma PCR 

• Vítima arresponsiva e com respiração ausente ou agônica 

• Chamar ajuda/desfíbrilador/monitor 

• Ausência de pulso (checar pulso carotídeo) 

PROCEDIMENTOS INICIAIS APÓS O RECONHECIMENTO DAPCR 

• Iniciar suporte básico de vida (CABD primário) 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Consiste em iniciar imediatamente manobras que restituam a circulação e a 

oxigenação em órgãos nobres, seguindo-se uma sequência de CABD primário: 
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C- COMPRESSÕES TORÁCICAS 

Inicie compressões até a chegada de um segundo profissional. Compressões 

torácicas efetivas são essenciais para promover o fluxo de sangue, devendo ser 

realizadas em todos pacientes em parada cardíaca, com uma frequência de 100 

vezes por minuto. 

Após a chegada do segundo profissional realizar 30 compressões para 2 

ventilações. 

Para realização das compressões torácicas (Figura 1 ): 

Posicione-se ao lado da vítima. 

Exponha o tórax da vítima. 

Coloque a região hipotenar de uma mão sobre o esterno da vítima e a outra 

mão sobre a primeira, entrelaçando-a. 

Estenda os braços e posicione-os cerca de 90° acima da vítima. 

Comprima na frequência de, no mínimo, 100 compressões/minuto. 

Comprima com profundidade de, no mínimo,5cm 

Permita o retorno completo do tórax após cada compressão, sem retirar o 

contato das mãos com o mesmo. 

Minimize interrupções das compressões. 

Reveze com outro profissional, a cada dois minutos, para evitar a fadiga e 

compressões de má qualidade. 
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Figura 1 - Posicionamento para realização das compressões torácicas. 

As manobras de reanimação em crianças abaixo de 8 anos seguem a mesma 

sequência das do adulto, porém as compressões torácicas devem ser feitas com 

apenas uma das mãos (Figura 2). Em crianças muito pequenas, as compressões 

são feitas com os dedos médio e indicador, 1 cm abaixo da linha infra mamária. O 

sincronismo proposto é de 5 compressões para 1 ventilação. 

Figura 2- Compressões torácicas em crianças com 1 ou 2 mãos. 

A - ABERTURA DAS VIAS AÉREAS 

Para não retardar o início das compressões torácicas, a abertura das vias aéreas 

deve ser realizada somente depois da chegada do segundo profissional. 
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• Alinhamento da cabeça com o tronco 

• Extensão do pescoço 

• Tração anterior da mandíbula 

Figura 3 • Manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo 

Na ausência de tônus muscular, a língua e/ou a epligote poderão obstruídas vias 

aéreas, comum em pessoas inconscientes. Deve-se atentar para a presença de 

corpos estranhos (dentadura, por exemplo), que deverão ser retirados das vias 

aéreas quando visíveis e de fácil remoção com o dedo. 

As ventilações devem ser realizadas em uma proporção de 30 compressões para 2 

ventilações, com apenas um segundo cada, fornecendo a quantidade de ar 

suficiente para promover a elevação do tórax. 

Nos casos de trauma em que pode haver acometimento da coluna cervical, deve-se 

ficar atento para não se tracionar o pescoço. Nesse caso, para abrir· a via aérea 

deve-se apenas elevar a mandíbula. 
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Figura 4 - Elevação da mandíbula para abertura das vias aéreas em pacientes 

vítimas de trauma ou com suspeita de lesão na coluna cervical. 

B - RESPIRAÇÃO/ VENTILAÇÃO: 

Na ausência de respiração efetiva, após a desobstrução das vias aéreas devemos 

iniciar a ventilação. Iniciamos o procedimento de ventilação usando o sistema bolsa

válvula-máscara ou máscara facial. 

Com uma das mãos, faça uma letra "C" com os dedos polegar e indicador e 

posicione-os acima da máscara, que se tiver um lado mais estreito deve estar 

voltado para o nariz da vítima, e faça pressão contra a face da vítima a fim de vedá

la o melhor possível. Posicione os outros três dedos na mandíbula para estabilizá-la 

e abra a via aérea da vítima (Figura 5). Pressione a bolsa durante 1 segundo para 

cada ventilação. Essa quantidade é geralmente suficiente para produzir elevação do 

tórax e manter oxigenação em pacientes sem respiração. 
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Figura 5- Demonstração da ventilação utilizando bolsa-válvula-máscara. 

As ventilações devem ser realizadas em uma proporção de 30 compressões para2 

ventilações, com apenas um segundo cada, fornecendo a quantidade de ar 

suficiente para promover a elevação do tórax, sempre que possível com 

suplementação de oxigênio 1 O 1/min. O ritmo de ventilação deve ser de 12 a 15 

ciclos/minuto. 

A hiperventilação é contraindicada, pois pode aumentar à pressão intratoràcica e 

diminuir a pré-carga, consequentemente diminuindo o débito cardíaco e a sobrevida. 

Além disso, aumenta o risco de insuflação gástrica, podendo causar regurgitação e 

aspiração. 

Aplicam-se 2 ventilações amplas iniciais com 1 segundo de duração (o suficiente 

para observarmos a movimentação do tórax) cada uma e de preferência com 

suplementação de oxigênio 10 I/min. O ritmo de ventilação deve ser de 12 a 15 

ciclos/minuto. 

As manobras de compressão-ventilação devem ser mantidas até retorno da 

circulação espontânea com o mínimo de interrupções e com alternância de 30 

compressões para cada duas ventilações, independentemente do número de 

socorristas. A presença de pulso e de ventilação espontânea devem ser reavaliados 

a cada 2 minutos ou cerca de 5 ciclos de 30:2. 

"NÃO SE USA VENTILADOR MECÂNICO DURANTE AS MANOBRAS DE 

REANIMAÇÃO" 

Em casos de pacientes com via aérea difícil, o nosso hospital dispõe, na sala de 

emergência, de uma caixa de via aérea difícil, com dispositivos alternativos à cânula 

orotraqueal para utilização nessas situações difíceis (exemplo: mais fácil e rápido é 
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a máscara laríngea, que pode ser inserida inclusive por enfermeiros e não necessita 

de laringoscopia) A nova diretriz também extinguiu a pressão cricóide (que não é a 

mesma manobra de Seiick para facilitar visualização de cordasvocais) durante a 

ventilação com bolsa-máscara, que antes era indicada para facilitar a entrada de ar 

nos pulmões. 

Após a colocação de tubo orotraqueal ou outro dispositivo de via aérea avançada 

equivalente, o socorrista que cuida da circulação faz 100 compressões, no mínimo, 

enquanto o que ventila o paciente executa, ao mesmo tempo, 8 a 10 ventilações 

com bolsa (AMBU) por minuto. As compressões devem ser interrompidas o mínimo 

possível. Mesmo durante a intubação, elas devem ser continuadas, e o único 

momento em que elas são interrompidas ocorre durante a checagem do ritmo, do 

pulso e da desfibrilação quando indicada. Outro segredo para o sucesso da RCP é a 

troca cíclica, a cada 2 minutos, do socorrista que executa as compressões. Por mais 

que você se julgue estar em perfeita forma física, a manobra de compressão 

torácica é um tanto extenuante e, mesmo que não perceba, após 2 minutos você já 

tem um grau de cansaço muscular que prejudica a qualidade da reanimação! 

D - DESFIBRILAÇÃO 

A fibrilação ventricular (FV) é o ritmo cardíaco mais frequentemente envolvido na 

PGR e também o de melhor prognóstico para o paciente. A desfibrilação deve ser 

realizada o mais precocemente possível sem prejuízo das manobras de RCP. As 

pás do desfibrilador (com gel) devem ser aplicadas em região infra clavicular junto 

ao bordo superior direito do esterno e na região precordial esquerda. Na presença 

de marcapasso definitivo ou provisório interno a pá deve ser posicionada a cerca de 

13 cm do gerador, em região infra clavicular esquerda e abaixo do mamilo direito. Na 

desfibrilação, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho; sendo aplicada 360J 

no desfíbrilador monofásíco e de 120 a 200J no desfibrilador bifásico, conforme 

orientação do fabricante. Se esta orientação é desconhecida deve ser administrado 

choque de 200J. 
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No momento da aplicação do choque, as pessoas deverão ser avisadas para se 

afastarem (não encostar) do paciente, isso deverá ser repetido por três vezes ("eu 

estou fora, você está fora, todos estão fora") antes do disparo do choque, sempre 

observando o cenário. O procedimento pode ser repetido tantas vezes quantas 

necessárias (em acordo com o algoritmo) para o restabelecimento do ritmo cardíaco. 

Figura 6- Demonstração do posicionamento das pás na desfibrilação 

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

Definido como momento em que é empregado equipamento adicional a aquele 

utilizado durante o suporte básico de vida, além da utilização de fármacos e técnicas 

para promover a oxigenação e a estabilização hemodinàmica, com destaque a 

Desfibrilação. 

1. lntubação oro-traqueal 

2. Acesso venoso 

3. Monitoração 

4. Fármacos 

INTUBAÇÃO ORO-TRAQUEAL 

Estabelecer via aérea definitiva- lntubação traqueal 

Deve ser sempre realizada por pessoa experiente com duração máxima de 30 

segundos em cada tentativa, sempre checando a posição do tubo. Todo o 
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equipamento deve ser previamente testado (laringoscópio e balão do tubo traqueal). 

A checagem da posição do tubo traqueal deve ser primária (através da ausculta e 

observação) e secundária (utilizando-se dispositivos próprios para isso ou até 

mesmo um capnógrafo) sempre. Com o objetivo de se reduzir à perda de tempo na 

intubação, principalmente em situação de via aérea difícil recomenda-se a utilização 

de dispositivos como Combitubo ou Máscara Laríngea para uma ventilação 

adequada e segura dopaciente. 

Figura 7- Demonstração da entubação orotraqueal com tubo convencional e 

máscara laríngea 

CIRCULAÇÃO ACESSO VENOSO E MONITORIZAÇÃO 

- Acesso venoso: 

Caso o paciente não possua acesso venoso disponível antes da PCR, 

recomendamos o emprego do acesso venoso periférico, através de veia em fossa 

antecubítal (veia cefálica ou basílica) ou a via intraóssea. A punção de via central por 

intracath só deve ser realizada durante o atendimento de emergência em situações 

extremas, prolongadas e sem acesso venoso ou intraósseo. Uma alternativa é a via 

endotraqueal, mas nesse caso há necessidade de se dobrar a dose da droga e diluir 

em 1 O mi de solução fisiológica, procedendo-se a seguir a hiperventilação Por essa 

via podemos utilizar epinefrina, atropina, lidocaína e naloxone. 
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- Monitorização: 

A monitorização durante a PCR é fundamental para a identificação dos diferentes 

rítmicos cardíacos envolvidos na gênese e perpetuação da PCR, sendo realizada 

tão logo seja possível. Através da monitorização pode-se identificar a modalidade 

elétrica da PCR, essa diferenciação implica condutas ligeiramente diferentes. 

Modalidades elétricas da PCR 

ASSISTOLIA. ausência de atividade elétrica e mecânica ventricular; caracterizada 

no eletrocardiograma (ECG) pela presença de linha isoelétrica. 

FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV): desorganização do ritmo cardíaco, observando

se ao ECG atividade elétrica caótica com complexos ventriculares bizarros, com 

amplitude e duração variáveis. 

TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV) SEM PULSO: atividade elétrica decorrente de 

foco ectópico ventricular, produzindo uma frequência cardíaca muito elevada com 
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ausência de pulso. Ao ECG observa-se taquicardia de complexos QRS alargados. 

ATIVIDADE ELÉTRICA SEM PULSO (AESP): definida pela presença de qualquer 

ritmo cardíaco (exceto os mencionados acima) associado à ausência de pulso 

central. 

ASSISTOLIA: definida como ausência total da atividade elétrica. 

MEDICAMENTOS DE USO NA PCR 

Quem já estava acostumado com guidelines antigos de reanimação vai estranhar 

uma novidade radical: a atropina foi excluída da parada. Isso porque bloquear o 

estímulo vagai em quem já está com o coração parado não é uma intervenção muito 

eficaz e recomendada. Entretanto, a atropina continua sendo a primeira droga de 

escolha no tratamento da bradicardia instável enquanto outras intervenções mais 

sofisticadas (como marcapasso transcutâneo e drogas vasoativas) estão sendo 

preparadas. 

A adrenalina continua sendo a droga-mãe da RCP, sempre na dose de 1 mg, em 
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intervalos de 3 a 5 minutos. Nos ritmos chocáveis que persistem após a primeira 

desfibrilação, podemos alternar a adrenalina com amiodarona (primeira dose de 300 

mg e doses subsequentes de 150 mg, até um total que não ultrapasse 2,2 g/dia). 

Isso simplifica muito o raciocínio durante a execução da RCP, pois as checagens de 

ritmo são feitas a cada 2 minutos, que é o tempo para a troca do socorrista que faz 

as compressões torácicas e a cada 2 minutos poderíamos, por exemplo, alternar 

adrenalina e amiodarona na FV (amiodarona nunca se usa em AESP nem 

assistolia), sendo que cada droga está sendo dada em um intervalo de 4 minutos, 

geralmente logo após a aplicação do choque ou logo no início de um novo ciclo de 

RCP. 

Outras opções de drogas são restritas a situações específicas (por exemplo, 

bicarbonato na hipercalemia), ficando a critério de cada colega de acordo com a 

situação clínica que predispôs á PCR. Nunca esquecer de correr flush de soro 

fisiológico e elevar o membro em que a droga foi administrada, durante a PCR 

A administração das drogas por via IV na PCR deve ser seguida de uma 

administração, igualmente rápida (flush), de 20 mi de solução salina com posterior 

elevação do braço. Sempre buscando o mínimo de interrupção nas manobras de 

compressão e ventilação. 

Adrenalina: aumenta o fluxo coronário e cerebral em função do efeito vasoconstritor 

periférico, com dose recomendada de 1 mg IV a cada 3 a 5 minutos. Em crianças a 

dose é de 0,01mg/kg/dose, a diluição deve ser realizada com 10 mi de solução 

fisiológica. Se não for possível a infusão IV, utilizar o dobro das doses por via 

endotraqueal, seguida de um bolus de 1 O mi de soro fisiológico. 

Vasopressina: Hormônio antidiurético natural que em altas doses possui efeito 

vasoconstrictor periférico (receptores V1 do músculo liso) com ação mesmo na 

acidose. Pode ser utilizada na FVffV, assistolia ou na atividade elétrica sem pulso. 

Quarenta UI IV bolus, podendo repetir após 10 - 20 minutos ou administrar 

adrenalina 5 a 10 minutos após. Considera-se seu resultado como intermediárias e 

utilizada uma segunda dose ou se utilizada depois da adrenalina. 
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Atropina. A dose recomendada é 1,0 mg IV com intervalos de 3-5 minutos, até a 

dose total de 0,04 mg/Kg. Em crianças a dose é de 0,02mg/kg/dose. Por via 

endotraqueal a dose é de 2mg diluídos em 1 O mi de S.F. 

Amiodarona: droga antiarrítmica, eficaz na maioria das arritmias cardíacas, 

principalmente na FV/TV refratárias ao choque. A dose recomendada é de 300mg IV 

em bolus, seguido de nova administração de 150mg se necessário. Caso ocorra a 

reversão da arritmia deve-se manter uma dose de manutenção. 

Lídocaína: indicada nos casos de FV/TV refratárias aos choques iniciais após a 

administração de vasopressores. Dose inicial de 1 a 1,5mg/Kg em bo/us a cada 

5minutos, até 3mg/kg. Para infusão contínua de manutenção: 2 a 4mg/min após as 

doses em bolus se reversão da arritmia. 

Sulfato de magnésio: utilizado em FV rrv refratárias e recorrentes, principalmente 

nos casos de "Torsade de Points". A dose é de 1 a 2g diluídos em S.G. à 5% 

administrado em até 60 minutos. 

Gluconato de cálcio: recomendado na hipocalcemia, intoxicação por antagonistas de 

cálcio, hipercalemia e hipermagnesemia. Dose - gluconato de cálcio a 10% (8,3mEq) 

5 a 1 O mi IV lentamente. Não utilizar conjuntamente ao bicarbonato de sódio na 

mesma via de infusão. 

Bicarbonato de sódio: hipercalemia preexistente, acidose metabólica importante, 

intoxicação por tricíclicos, PCR de longa duração. Dose 1 mEq/kg IV em bolo 

repetida após 1 O minutos. Não utilizar a via endotraqueal. 

CUIDADOS PÓS-RESSUSCITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

Estabilidade hemodinâmica: adequar às condições cardiopulmonares e a 

perfusão dos órgãos vitais. 

Transportar em segurança as vítimas de PCR até a Unidade de Terapia 

Intensiva, nesta fase, iniciar hipotermia terapêutica. 
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Reconhecer precocemente as causas desencadeantes do evento, tratar e 

prevenir a sua recorrência. 

Controlar a temperatura para minimizar o dano neurológico. 

Diagnosticar e tratar isquemia miocárdica aguda. 

Garantir suporte respiratório com ventilação mecânica que limite a lesão 

pulmonar. 

Reduzir o risco da insuficiência de múltiplosórgãos. 

Avaliar um prognóstico de recuperação neurológica. 

TRANSPORTE DO PACIENTE 

O médico que está coordenando o atendimento à PCR decide o momento de 

transporte. Deve haver o planejamento logístico do transporte, como a 

disponibilidade do elevador. Manter vigilância constante durante o transporte para 

que não ocorra extubação, obstrução da cânula, desconexão de equipes, infusão 

rápida de medicamentos vasoativos,etc. 

INTERRUPÇÃO DAS MANOBRAS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA 

Além do restabelecimento da Circulação espontânea (RCE) a interrupção das 

manobras de ressuscitação cardiorrespiratória deve levar em consideração a 

possível etiologia do evento, os fatores de risco associados, a faixa etária, os 

antecedentes mórbidos do paciente, o tempo do início das manobras e o tempo de 

ressuscitação cardiorrespiratória. 
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ATRIBUIÇÃO DE CADA PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO A PCR 

Qualquer pessoa que constata uma PCR tem por obrigação iniciar as manobras de 

atendimento e solicitar ajuda. 

Conceitualmente a formação da equipe de atendimento está vinculada ao local onde 

ocorreu a PCR (P.S, UTI, SEMI, Centro- Cirúrgico. Unidades de Internação ou 

Centro de Diagnóstico).É uma equipe de caráter dinâmico, onde o que mais importa 

é a homogeneização do conhecimento e atitudes entre todos os seus componentes. 

Sua composição pode variar conforme a Unidade na qual o atendimento está sendo 

realizado. Idealmente será formada por 4 componentes 

com as seguintes funções: 

Um na compressão torácica e desfibrilação /Comando 

Um naventilação 

Um Administrador deFármacos 

Um no Carrinho de Parada: marcador de fármacos e de tempo/ preparação de 

fármacos /desfibrilador 

O Auxiliar/Técnico de enfermagem 

Auxilia o enfermeiro no atendimento inicial e fica à disposição para as seguintes 

tarefas: 

• Aproximação do carro deemergência 

• Preparo damedicação 

• Obtenção de via de acessovenoso 
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O Enfermeiro 

Inicia as manobras de suporte avançado de vida com a ajuda dos auxiliares/técnicos 

de enfermagem, coordenando suas ações. 

• Instala o monitor, no caso de não haver possibilidade ou necessidade de 

realizar a desfibrilação. 

• Auxilia o médico nas manobras de RCP, assumindo a ventilação ou a 

compressão torácica. 

O Fisioterapeuta 

• Ao chegar ao local da PCR, assume a ventilação e auxilia o médico na 

intubação e na utilização do respirador artificial. 

O Médico 

• Procede de imediato á desfibrilação em caso de FV e assume a coordenação 

das manobras de reanimação, fazendo uma rápida revisão dos procedimentos já 

adotados e sua eficácia. Procede a intubação. Deve ter controle do que está sendo 

utilizado,o controle do tempo de PCR,do tempo entre uma dose e outra das várias 

drogas utilizadas e do número de desfibrilações efetuadas e suas cargas. 

Obs: cabl.! ainda ao médico determinar o momento de cessar as manobras de reanimação, 
1 

Conforme a dinâmica do atendimento, o Comando será exercido pelo Médico, a 

Enfermeira poderá realizar compressão torácica externa, Ventilar ou Administrar 

drogas, e uma Enfermeira Supervisora ou Auxiliar de Enfermagem poderá cuidar do 

carrinho de Parada, Ventilar ou Administrar drogas. 
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MATERIAL E EQUIPAMENTO 

Uma unidade de reanimação deve conter: 

Material necessário para ventilação e oxigenação 

Bolsa-Válvula-Máscara 

Máscara Facial (grande, média e pequena)/ cânulaguedel 

Máscara Laríngea /Conbitubo 

Sondas para aspiração de secreções Sondas endotraqueais de diversos 

tamanhos 

Material para entubação: Laringoscópico (diversos tamanhos e para criança); 

etc ... xilocaína spray, gel; mandril; seringas (várias medidas); gase e Material para 

acesso venoso e dispositivo parainfusão: 

Escalpe; gelco; butterfly e intracath (com todo material para introdução do 

mesmo) 

Equipes de micro e macrogotas 

Soros glicosados efisiológicos 

Material para infusão intra-óssea 

Equipamento para monitorização, desfibrilação e marcapasso. 

Tábua, para proporcionar uma superfície plana e rígida na reanimação de 

pacientes acamados. 
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PARTICULARIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES 

UNIDADES DE INTERNAÇÃOS 

No caso de PCR nesta unidade deverá ser acionado o Código Azul. 

FLUXOGRAMA DO CÓDIGO AZUL 

Sempre deve ser acionado quando a parada cardíaca for identificada em qualquer 

local do hospital, com exceção às áreas da: UTI (adulto infantil ou neonatal); Centro 

Cirúrgico ou Centro Obstétrico e Pronto Socorro 

ACIONA; 

HOSPJTALISTA(J .. H, 
ENFERMEIRA SUPERVISORA 

FARMÁCIA 

FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA 
UTI 

SEGURANÇA 
ELEVADORES 

MENSAGEM: COD!GÔ'Â 
LOCAL 
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REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM PEDIATRIA 

As recomendações na RCP em pediatria são diferentes quando comparadas as do 

adulto e do recém-nascido (seja na reanimação após o nascimento realizada na sala 

de parto ou durante internação na UTI Neonatal). No recém-nascido o índice 

compressão cardíaca/ventilação é 3: 1 e na criança maior 15:2. Em contraste ao 

adulto, a parada cardíaca no grupo pediátrico geralmente não está relacionada a 

uma causa cardíaca primária. Geralmente é secundária a evento terminal de falência 

respiratória e choque progressivo o qual inicia com hipoxemia, hipercapnia, acidose 

sistêmica e progride para bradicardia, hipotensão com consequente parada 

cardíaca. 

Outro mecanismo da parada cardíaca pediátrica é fibrilação ventricular (FV) ou 

taquicardia ventricular (TV) sem pulso. Em geral, as principais causas de parada 

cardíaca pediátrica incluem a síndrome da morte súbita do lactente, afogamento, 

trauma e sepse. No lactente, as principais etiologias são as malformações 

congênitas, complicações da prematuridade e síndrome da morte súbita infantil. Na 

criança maior que 1 ano, o trauma e acidente é a principal causa de morte. A 

sobrevida após PGR traumática é rara enfatizando a importância da sua prevenção 

(cadeira própria com cinto de segurança). Na figura 8 e 9 as técnicas de 

compressão/ventilação durante a RCP, recomendadas pela Associação Americana 

de Cardiologia. 

Figura 8. Técnica de Compressão Torácica recomendada na presença de 1 

socorrista durante a RCP. 
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Figura 9. Técnica de Compressão Torácica e Ventilação recomendada na presença 

de 2 socorristas durante a RCP. 

O Suporte Avançado de Vida em Pediatria caracteriza-se como resposta organizada 

num ambiente de cuidados à saúde com disponibilidade de equipe especializada e 

recursos avançados. Assim, múltiplos socorristas são mobilizados rapidamente e 

geram ação simultânea e coordenada: 

compressão cardíaca -. ventilação -. monitorização 

determinando performance de alta qualidade na RCP. No quadro 1 está 

demonstrada a terapia medicamentosa. 

Quadro 1. Medicamentos para Reanimação Pediátrica 

rdenosina O, 1 mg/kg (até6mg) 

2ªdose: 0,2mg/kg (até 12mg) 
i 

' ! 

miodarona 5 mg/kg IV, 10; repetiraté 

15mg/kg ( dose máxima 300mg) 
7 

-··--------------------~---------------j 
fâ.tropina 0,02 mg/kg IV,IO 
i 
i 
10,04 - 0,06 mg/kg ET, repetir s/n dose até 0,5mg 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo itap1;:va, 202 f Conjunta 34~ Befa Vf.sta, Sâo Prwio/SP 

CNPJ: 19324.171/0001~02-Tefefane: {11) 3141-.1128 

www.imed,org.br- projetos@fr,1,e.d,org.br 



Itv1E[) 

Epinefrina 

1:10 000)IV/IO 

0,01 mg/kg (O, 1ml/kg 

0,01 mg/kg (0.1 mi/kg 1 

í .000) ET 

Dose maxima: 1 mg IV/IO; 2,5 

mg ET 

Lidocaína Bolo: 1 mg/kglV/IO 

Infusão· 20-50 mcg/kg/minuto 

Naloxone <5ª ou$ 20kg: O, 1 mg/kg IV; IO;ET 

;:: 5a ou >20kg: 2 mg IV, 

IO,ET 

Procainamida 15 mg/kglV/IO 

Bicarbonatodesódio 1 meq/kg por doselV/IO 

Glicose 0,5-1g/kg IV;IO 

-··---

Sulfato de Magnésio 25-50mg/kg IV;IO em10-20 minutos 

REANIMAÇÃO NEONATAL E ATENDIMENTO DO RN NA SALA DE PARTO 

Estima-se que 10% dos recém-nascidos (RN) necessitem de assistência logo após o 

nascimento. Nesta assistência segue-se o ABC da reanimação: permeabilidade das 

vias aéreas, respiração e circulação. O processo de reanimação está resumido no 

Algoritmo 1. 
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PROCESSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL -ABC 

• Avaliar vitalidade, aquecimento* 

• Aspirar vias aéreas, secar, estimular respiração 

• monitorar saturação de02 

• Ventilação com VPP, 02 se aplicável*·' 

• lntubação 

• Massagem cardíaca 

• Administrar medicamentos 

* Berço desligado se for RN termo com asfixia perinatal(APN) 

* Colchão térmico aquecido se RN sern APN e RN prematuros 

**Usar 02 para PT se aplicável 

*** VPP sem 02 (ar ambiente no RN termo) 

A reanimação deve ser antecipada através da anamnese detalhada corn 

1. informações perinatais que possam ter influência ou impacto no recém-nascido, 

entre outras, a doença hipertensiva materna, diabetes materno, isoimunização Rh, 

mãe com idade < 16 anos ou > 35 anos, uso de drogas e antecedentes de óbitos 

fetais, hemorragias e infecções 

2. conhecimento de problemas relacionados ao parto como trabalho de parto 

prematuro, infecções, amniorrexe prematura, gestação múltipla, retardo de 

crescimento intra-útero, descolamento da placenta e placenta prévia. 
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AVALIAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO 

Avalia-se o padrão respiratório, saturação de 02 e a frequência cardíaca do RN. Os 

passos do processo de reanimação realizados no centro obstétrico estão 

demonstrados na figura 1 (Algoritmo de reanimação neonatal do setor de 

Neonatologia) e as situações possíveis de ocorrência e medidas terapêuticas 

específicas estão no Quadro 1. Estas seguem as recomendações e orientações dos 

Cursos de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria e baseadas 

na Academia Americana de Pediatria 

DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM AO RN DURANTE A REANIMAÇÃO 

• Recém-nascido com respiração regular, FC >100 bpm - Cuidados junto à mãe: 

promover calor, manter vias aéreas pérvias, secar e avaliar a FC e respiração de 

modo contínuo 

• Recém-nascido em apneia ou com respiração irregular,FC<100 bpm: 

Iniciar VPP com balão e máscara 

(Recém-nascido termo iniciar a VPP com ar ambiente, recém-nascido pretermo 

iniciar a VPP com oxigênio e a seguir fazer o ajuste rápido da fiO2 utilizando o 

blender para controle de saturação. Utilizar a frequência de 40 a 60 movimentos por 

minuto. Ajustar a válvula de escape em 30 a 40 cm de água) 

• Recém-nascido com FC< 60bpm: 

lntubação orotraqueal e massagem cardíaca: 3:1 

(3 Massagens cardíacas: 1 movimento respiratório) 

• Recém-nascido com FC< 60 bpm após IOT e massagem cardíaca: 

Preparo: 1ml de adrenalina 1/1000 + 9ml de SF 0.9% 

Dose: Adrenalina 1: 10.000 - 0.1 a 0.3ml/kg/dose por via endovenosa (cateter 
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umbilical). Seringa de 1 mi 

Adrenalina 1:10.000 - 0.5 a 1ml/kg/dose por via endotraqueal, uma única vez. Com 

seringa de 5ml. 

Velocidade de infusão: rápida 

• Recém-nascido com sinais de hipovolemia ou evidência de perda sanguínea: 

Expansão de volume com soro fisiológico ou ringer- lactato Dose: 1 Oml/kg 

Preparo: volume estimado em se;ingas de 20 mi Via de infusão: veia umbilical 

Velocidade de infusão: 5 a 1 O minutos 

Intervenção Medicamentosa durante Reanimação Neonatal 

Quadro 1. Medicamentos usados na reanimação neonatal 

i\d,eoalloaEodo,eoo; rd,eoahoaEodo"aqee t,p,oso,esde ,oi orne 
a ai 

Diluição 1:10.000 1:10.000 SF 0,9%Ringer Lactate 

lmlde adrenalina 1 mi de adrenalina Sanguetotal 

1:1.000 em 9mlde SF 1:1.000 em 9ml deSF 

0,9% 0,9% 

1 

! 

Preparo 1 mi 5 mi l2seringasde 20ml 

1 

Dose 0,1-0,3ml/kg !{J,5-lml/kg 10ml/kg EV 
' 

1 

1Dose em função do peso ao nascimento 

1 kg 

2 kg 

3 kg 

0,1-0,3 mi 0,5-1,0 mi 10 mi 
·----

0,2-0,6 mi 1,0-2,0 mi 20 mi 

1 

0,3-0,9ml 1,5 -3,0 mi .30 mi 
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4 kg 0,4-1,2 mi 2,0-4,0 mi !40ml 
... ! 

Velocidadede infusãoe Infundir rápido na Infundir diretamente i lnfundiroexpansord 
precauções veia umbilical, e a na cânula traqueal e 1 evolumenaveia 

seguir infundir0,5 ventilar a umbilical 
-1,0 mldeSF0,9%. seguir.UsoÚnico. lentamente, emS 

~~~-- .. 1--·-·---·--L~utos. 

RECURSOS NA SALA DE REANIMAÇÃO NEONATAL 

1. Oxímetro de pulso: controle da FiO2 entre O e 100% -.monitorização da 

quantidade de 02 absorvida peloRN 

Colchão portátil de aquecimento 

2. Blender: misturador de ar/O2 para fornecer concentrações desejadas de 02 

entre 21 e 100% evitando usar excesso de 02 -. ajuste da quantidade de 02 

fornecida 

3. Ambú (balão auto-inflável) - com dispositivos de segurança -. válvula de 

escape, manômetro e PEEP. 

4. Aparelho de ventilação mecânica e Neopuff 

5. Incubadora de transporte: com ventilador acoplado e CPAP nasal 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL DISPONÍVEIS NA SALA DE REANIMAÇÃO 

!Material 

! 

lsala de parto e/ou de reanimação 'Material para intubação traqueal 
1 

lcom temperatura ambiente de 26ºC 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapei;a~ 202 J Conjunto 34, Bela Visto, São Pauio/SP 

CNPJ: 19,314.171/000.t-02- Telefone: (11} 31.41-.1128 

www. !med, org. hr -- prnjétos(if;irned,c:irg, bt 



~ ll\1ED 

mesa dereanimação laringoscópio com lâmina 00, O e1. 

fonte de calorradiante e cânulas traqueais sem balonete, de 

kliâmetro uniforme 2,5, 3,0, 3,5 e4,0mm. 
fonte de oxigênio umidificado 

de ar comprimido, com fluxômetros 

e• 
1 

- aspirador a vácuo com 

manômetro 

relógio de paredecom 

ponteiro de segundos 

I_ termômetro digital para 

Mensuração da temperatura ambiente 

Material para Aspiração 

L sondas: traqueais 6, 8 e 

1 O e gástricas curtas 6 e 8. 

- Dispositivo para aspiração de 

mecôneo 

seringa de 20 mi. 

t 

L material para fixação da cânula: tesoura, 

ita adesiva e algodão com SF0,9%. 

,- detector de CO2expirado 

pilhas e lâmpadasextras 

!Material para cateterismo umbilical 

l campo fenestrado esterilizado, cadarço 
1 

re algodão e gaze. 

1~ pinça Kelly reta de 14cm e cabo de 

bisturi com lâmina21. 

porta agulha de 11 cm e fio agulhado 

mononylon4,0. 

sondatraquealsemválvula,6 ou 8 

ou cateter umbilical 5F ou 8F. 

L-... ~---------------11-------·~----------
Material para ventilação ,Materiais diversos 
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i· reanimador manual neonatat 

(balão auto-inflável com volumei 
1 

máximo de 750 mi, reservatório de 02i 

f válvula de escape com limite de 30-1-

0 cm H2O e/ou manômetro). ' 
i-
1 

Luvas e óculos de proteção individual 

compressas e gazes esterilizadas 

estetoscópio neonatal 

saco de polietileno de 30x50cm e touca 

ventilador mecânico manual!para proteção térmica do prematuro 
' 

neonatal em T 1 

1 

r 
máscaras redondas com coxim; 

i 
para prematuros 00 e O e para' 

ermo1. 

Blender para mistura O2/ar. 

REANIMAÇÃO GESTANTES 

clampeador de cordão umbilical. 

Gravidez: Os procedimentos, os medicamentos e as medidas de reanimação são os 

habitualmente utilizados. Aconselha-se o posicionamento de travesseiro ou coxim 

sob o flanco direito e quadril direito com finalidade de deslocamento do útero para o 

lado esquerdo do abdome. Recomenda-se, também, a disponibilização de material 

cirúrgico para eventual realização de cesárea de emergência, pois a retirada do 

concepto poderá favorecer o resultado das manobras de RCP. 

Massagem cardíaca direta: Indicada em Trauma cardíaco por lesão penetrante de 

tórax, e com indicações relativas na PCR secundária a hipotermia, Embolia 

pulmonar, Tamponamento cardíaco, Hemorragia abdominal, Lesão perfurante 

abdominal com choque e Trauma torácico fechado. 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS DURANTE O ATENDIMENTO DA PCR 

• Tratar sempre o paciente e não o monitor; 

• Manter a compressão torácica e a ventilação durante todo o procedimento para 

minimizar o dano cerebral (interromper apenas para desfibrilação); 

• Lembrar que o acesso venoso deve ser sempre no membro superior (próximo 

ao cotovelo); 

• Após a administração de cada droga, deve ser administrado um flush de 20 mi 

SF 0,9%, seguido de elevação do braço para aumentar a velocidade de chegada da 

droga à circulação central; 

• Na impossibilidade de se obter um acesso venoso, podem ser administradas 

no tubo traqueal desde que a dose seja dobrada e a droga diluída em 10 mi de 

SF0,9%; 

• Após intubação orotraqueal não há necessidade de se manter o sincronismo 

entre ventilação e compressão torácica; 

• Após sucesso na Reanimação Cardiorespiratória manter cuidados com 

paciente: Monitorização / Drogas / Ventilação com 02 e encaminhá-lo para UTI 

mantendo as mesmas condutas durante o transporte. 
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PROTOCOLO PARA A ABORDAGEM E TRATAMENTO DA SEPSE 

ABRANGÊNCIA 

Locais de aplicação deste procedimento/protocolo: qualquer local dentro da 

instituição onde se identifique o paciente com diagnóstico de sepse grave/ choque 

séptico 

ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SEPSE GRAVE/CHOQUE SÉPTICO 

IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO 

Alta prevalência 

Alta taxa de morbimortalidade Custos associados elevados 

DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO ORGÂNICA 

Sepse grave: 

A - infecção comprovada ou suspeita; 

B - pelo menos 2 dos critérios de SIRS secundários à infecção; 

C - presença de uma ou mais disfunções orgânicas secundárias à sepse: 

1. hipotensão (PAM < 65 e/ou queda de mais de 40 mmHg nos níveis pressóricos 

prévios) 

2. oligúria (!, 0,5ml/Kg de peso atual/h) 

3. SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto) 

4. contagem de plaquetas < 1 00.000/mm3 ou redução de 50% no número de 

plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias 
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~ 
5. acidose metabólica: déficit de bases 2:5,0m Eq/L 

6. lactato > 1,5 vezes o valor normal 

7. rebaixamento/ alteração aguda do nível de consciência 

8, aumento significativo de bilirrubinas (> 2x o valor de referência) 

Choque séptico: ê definido pela presença de hipotensão não responsiva a volume 

(PAM < 65 após expansão volêmica inicial de pelo menos 30 mi/Kg de peso atual). 

FLUXO DE ATENDIMENTO 

• Identificação do paciente como portador de sepse grave/ choque séptico pela 

equipe multidisciplinar. 

• Registrar o diagnóstico no prontuário. Todo o sistema de coleta de dados está 

baseado no registro em prontuário, e a documentação é fundamental para a coleta 

dos indicadores do processo e a melhoria continua. O que não for documentado 

será considerado como não realizado. 

• Preencher impresso próprio para registro de abertura do Protocolo de Sepse. 

• Implementação os itens do protocolo a partir do momento da detecção dos 

sinais alterados (independente por qual profissional). O paciente séptico deverá ser 

tratado como urgência médica. 

Colher lactato sérico: prescrição pelo médico, coleta e registro pela Enfermagem e 

processamento pelo setor de Laboratório. Enfermagem se encarregará de coletar e 

registrar a hora. 

Obs: Coleta de ScvO se já houver acesso venoso central. 
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META: resultado em< 1 h. 

Caso o primeiro lactato esteja alterado deve haver a coleta de pelo menos mais um 

lactato com intervalo de 6h do primeiro, a fim de monitorar a melhora com o 

tratamento. 

Coleta de hemocultura (dois frascos): Prescrever coleta, que deve ser realizada 

preferencialmente antes da administração do antibiótico. Colher culturas de todos os 

outros sítios pertinentes. 

Prescrição de antibioticoterapia: Prescrição do antimicrobiano como dose 

"agora", prescrevendo as doses subsequentes conforme o intervalo recomendado. 

Comunicar imediatamente a Enfermeira responsável pelo paciente, que deve liberar 

a prescrição, aprazar e administrar a primeira dose do antimicrobiano, que estará 

disponível para administração imediata. 

O antibiótico inicial a ser realizado é o cefepime por seu espectro e facilidade/ 

disponibilidade para primeira dose, devendo-se reavaliar para sequência do 

tratamento; considerar aumento de espectro nos casos de sepse hospitalar ou em 

pacientes com infecções recorrentes. 

08S: Se possível, seguir recomendações do médico assistente e/ou da SCIHpara 

escolha da antibioticoterapia definitiva. Considerar para a escolha o uso prévio de 

antibiótico, comorbidades associadas e foco provável da sepse. 

ATENÇÃO: o tempo máximo para administração do antibiótico é de §Q · 

minutosapós o diagnóstico de sepse, em todos os pacientes. 
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Reposição volêmica: Se hipotensão e/ou lactato alterado, iniciar ressuscitação 

volêmica com pelo menos 30 mi/kg de cristalóides. Colóides não tem indicação 

estabelecida. 

Passagem de cateter venoso central: obrigatório nos pacientes com lactato 

alterado e/ou hipotensos refratários a volume, necessitando de drogas vasoativas e 

coleta de SvcO2 para guiar a terapêutica. A critério do médico, nas demais situações 

de sepse grave. Utilizar o cateter PreSep®, para medida contínua da SvcO2, se 

disponível na instituição. 

Vasopressores: Se PAM permanecer abaixo de 65 mmHg após a infusão de 

volume inicial, iniciar vasopressores. Recomenda-se noradrenalina como 

vasopressor inicial. Se uso de vasopressores, monitorização adicional com cateter 

de pressão arterial invasiva, na ausência de contraindicação. Guiar tratamento 

pormetas. 

METAS 

PVC 8-12 mmHg (12-15 mmHg em pacientes em VM) PAM.: 65 mmHg 

Diurese > 0,5 ml/kg/h 

SvcO.: 70% 

PVC 8 a 12 mmHg: Continuar reposição volêmica orientado por PVC ou, idealmente, 

pelo delta de pressão de pulso (otimizar em < 13%), se paciente elegível. Prescrever 

monitorização da PVC conforme orientação do SSC. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtopeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Sào Paulo/SP 

CNPJi 19 __ ,:,24,171í0001·02 ~ Telefone: {.í 1) 3.141-11.28 

www)med.org.br - projetos@)fn,ed,org.br 

/ u·· , . , ·, U uJCl: 



~, !MED 

PAM < 65: Em pacientes onde a pressão arterial não possa ser estabilizada com o 

uso de noradrenalina, avaliar infusão de vasopressina (dose: 0,01 a 0,04 U/min) 

SvcO2:ASvcOdeveestaracimade70%dentro de seis horas do diagnóstico. 

Utilizar toda a estratégia para otimização: reposição volêmica, noradrenalina, 

dobutamina e eventualmente concentrado de hemácias. Todos os pacientes com 

hemoglobina<7,0g/dl devem receber transfusão. Pacientes com hemoglobina< 

9,0 e onde a SvcO continua abaixo de 70%,após inicio de dobutamina, devem 

receber transfusão, uma unidade por cada vez com novo controle de SvcO. 

Diurese > 0,5 ml/kg/h: Prescrever passagem de cateter vesical de demora, 

preferencialmente em todos os pacientes em uso de droga vasoativa, salvo 

contraindicações. Desprezar débito urinário de 1/1 h 

Pacote de Ressuscitação do Paciente Séptico 

• Deve ser alcançado o mais rápido possível e finalizado nas primeiras 3horas; 

• Dosagem do lactatosérico; 

• Hemoculturas colhidas antes da administração dos antibióticos; 

• Antibióticos de amplo espectro devem ser iniciados na primeira hora; 

• Nos pacientes apresentando hipotensão ou lactato 2 vezes o valor normal 

dereferência; 

• Infundir inicialmente pelo menos 30 mi/kg de cristalóide (ou equivalente em 

colóide); 
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• Indicar drogas vasopressoras para pacientes hipotensos que não responderam 

a ressuscitação volêmica inicia! para manter a pressão arterial média (PAM) ;,: 

65mmHg; 

• Nos pacientes apresentando hipotensão persistente apesar da ressuscitação 

volêmica (choque séptico) ou lactato elevado: 

• Manter a pressão venosa central (PVC) 2 8 mmHg e 212 mmHg em pacientes 

sob VM; 

• Manter a saturação venosa central (SvcO2) 270%. 

PROTOCOLO PARA A ABORDAGEM E CONDUÇÃO DO ABORTO 

Diagnóstico 

Exame de rotina 

• Confirmação ultrassonográfica 

• Tipagem Sanguínea 

• Hemograma completo 

• Exame anatomopatológico 

• Citogenética em casos de abortamento de repetição 

Observação 

Administração imunoglobulina anti-Rh para todas as pacientes Rh - com parceiro Rh 

+ ou status não conhecido. 
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Tratamento 

Abortamento completo 

Constatados o abortamento completo e a ausência de infecção ou prenhez ectópica, 

requisitar retorno em 15 dias para revisão pós-abortamento. No retorno, medir 

dosagem de beta hCG quantitativa. 

{ .Negativo = alta 

Beta hCG {. Positivo = nova ultra-sonografia e rediscussão do caso 

Abortamento incompleto 

Colo impérvio 

Misoprostol (Prostokos®) - 400 mcg por via vaginal 

Depois de 4 horas, realizar aspiração manual intra-uterina (AMIU) ou curetagem 

(CTG) 

Colo pérvio 

Realizar aspiração manual intra-uterina ou curetagem 
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Fluxograma Abortamento no 1° Trimestre 

. 1 

\\-\; 
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Abortamento Tardio - (12 a 20 semanas)·- conduta 

Abortamento Infectado - conduta 

Eliminação do produto da concepção 

Fazer coleta de material para cultura e antibiograma. (estabilização e 

encaminhamento para rede referenciada de maior complexidade) 

Antibioticoterapia recomendada 

• Ampicilina + Sulbactam (Unasyn®) - 3 g por via intravenosa. a cada 6 horas 

• Adicionar Gentamicina (Garamicina®) - 180 mg a 240 mg por via intravenosa, 

uma vez ao dia 

Alta hospitalar 

• Amoxacilina + Ácido clavulânico (Clavulin ®) -500 mg a 1 g por via oral a 

cada 8 horas por 7 dias 
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Esquema alternativo 

• Penicilina cristalina + Gentamicina (Garamicina®) + Metronidazol (Flagyl®) 

Em caso de alergia à Penicilina e Ampici!ina, administrar Clindamicina e 

Gentamicina (Geramicina®) 

Em caso de colo impérvio 

• Misoprostol (Prostokos®) - 200 mcg a 400 mcgpor via vaginal 

• Depois de 1 hora, realizar aspiração manual intra-uterina ou curetagem 

Em caso de colo pérvio 

• Depois de 1 hora do início da antibioticoterapia, realizar aspiração manual intra

uterina ou curetagem 
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Fluxograma Abortamento Infectado 

Co jpta de IT1-·tc,1·1·a1 •··or·o CI •lt• IP P •snt1h·10'Jf··•n,·· ...,., Cl '-·· , f..Ju u ,., '-,e,, .. w,,~.,..1 é'_, o,.,CJ 

Colo pérvío 

Após 1 hora. 

AMIU 

ou 

,l\ntíb1otícole1·ap12!_ intravenosa 

Colo irnpérvio 

i\,1isoprosto! 200 

rncg ã 400 rncg. 
via vagina! 

ou 
CTG 

Abortamento Complicado - conduta -(estabilização e encaminhamento para 

redereferenciada de maior complexidade) 

• Internação em UTI: Discussão multidisciplinar para indicar: 

Colpotomia Laparotomia Laparoscopia, Histerectomia total abdominal 
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Abortamento Retido 

Discutir os riscos e benefícios da conduta espectante. 

Caso se opte pela realização da conduta expectante, usar analgésico, se 

necessário, e oferecer à paciente a opção de desistir. 

Fazer controle em 7 dias e, em 15 dias, iniciar conduta ativa com curetagem. 

Fluxograma Abortamento Retido 

Ut,~rc-cc:, ,:; i:.t,c-,1entn :-'. ni H>:-ll-, çi,·, 

cl'-::::::isi.ir ,_1.;_1 ,·.,.,iKJi_ (a expec.1:-,ntr\ 
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PROTOCOLO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DE ROTURA PREMATURA 
DAS MEMBRANAS (RPM) 

Definição 

Define-se como rotura prematura das membranas (RPM) a ocorrência da rotura 

espontânea das membranas ovulares fora do trabalho de parto. A RPM desencadeia 

o trabalho de parto em 90% dos casos em um período de até 24 horas. 

Incidência 

É estimada em 12% do total de partos. Responsável por 1 /3 dos nascimentos 

prematuros. 

Fisiopatologia 

A rotura das membranas ovulares apresenta como substrato anatomopatológico a 

presença de coriamnionite localizada, na maioria das vezes 

Diagnóstico 

Clínico 

Anamnese 

Momento da rotura, relação com atividade física, volume de líquido perdido, cheiro e 

coloração. 

Exame especular 

Avalia a saída de líquido amniótico e processo infecciosos associados. 

Atenção 

Somente realizar o toque vaginal se a paciente estiver em trabalho de parto. 

Exames subsidiários 

A ultrassonografia pode revelar diminuição do volume de líquido amniótico. 
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Monitorização e detecção precoce de processo infeccioso 

Clínica 

• Verificação de temperatura a cada 6 horas 

• Observação de taquicardia materna e fetal persistente 

• Fisometria 

Laboratorial 

• Hemograma 

• Proteína C reativa (PCR) 2 vezes por semana ou mais, conforme a evolução 

clínica 

• Cultura vaginal e retal para estreptococos do grupo B (EGB) 

Cardiotocografia 

• Diariamente 

Ultrassonografia e Perfil Biofísico Fetal (PBF) 

• 1 vez por semana ou mais, conforme a evolução 

Tratamento(abaixo de 38 semanas estabilização e encaminhamento para 

redereferenciada de maior complexidade e acima de 38 semanas internação). 

Conduta 

• Internação da gestante 

• Verificar idade gestacional (ver fluxograma abaixo) 

• Na conduta expectante, faz-se repouso relativo e hidratação por via oral (3 

litros/dia) ou intravenosa de acordo com as condições clinicas 
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• A antibioticoterapia profiiática é controversa 

• Recomenda-se antibiótico de amplo espectro se houver sinal de infecção 

• Recomenda-se uso de corticosteróides se feto < 34 semanas 

• Não é recomendado uterolítico; não inibir trabalho de parto 

+ 

Corticoterapia 

É recomendada se idade gestacional < 34 semanas. São utilizados, no máximo, 2 

ciclos com intervalo de 2 semanas Cada ciclo corresponde a administração de 

betametasona (Celestone Soluspam®) dose de 2 ampolas (12 mg) ao dia, por via 

intramuscular, durante 2 dias. 

Antibiótico 

Na presença de infecção ovular (corioamnionite) 

Administração concomitantemente: 

• Penicilina Cristalina - 4 milhões U por via intrav enosa a cada 4 horas durante 7 
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dias 

• Metronidazol (Flagyl®) - 500 mg por via intravenosa a cada 6 horas durante 7 

dias 

• Gentamicina (Garamicina®) - 180 mg a 240 mg por via intravenosa (3 mg por 

kg/dia) a cada 24 horas durante 7 dias. 

Antibioticoterapia 

Não é recomendada como rotina. No entanto, em casos especiais, como prematuros 

< 34 semanas, pode-se utilizar a ampicilina, dose de 1 g a cada 6 horas por via 

endovenosa, por período de 3 dias a 7 dias. 

/MED - Instituto de /Vledkir,a, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itopeva, 202 / Conjunto 34, Befa Vi:St>:1, São Paufa/SP 

CNN 19.324.171íOOú1-02- Tele_fone; (11) 3141-1.128 

www.imed.urg.br - prajetos(f.»lmed.org.br 



19\. l1\1EL) 

PROTOCOLO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DA SÍNDROME HELLP 

Definição 

Agravamento multisistêmico das formas graves de pré-eclampsia, caracterizado por 

anemia hemolítica microangiopática, disfunção hepática e trombocitopenia. 

Quadro clínico 

• Mal-estar inespecífico 

• Dor em hipocôndrio direito e/ou epigástrica cefaleia, náuseas, vômitos 

• Icterícia 

• Alteração no estado de consciência 

• Níveis pressóricos muito elevados 

• Gengivorragia, hematomas, petéquias e hematúria 

Diagnóstico 

Diagnóstico laboratorial 

Hemolysis, 

Elevated 

Líver enzymes 

Low 

Platelet counter 

Bilirrubina total ~1,2 mg% 

TGO e/ou TGP ~70 UI/L 

Plaquetas ~1 00.000/mm3 
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Diagnóstico diferencial 

• Esteatose hepática aguda da gravidez 

• Síndrome hemolítico-urêmica 

• Púrpura trombocitopênica trornbótica 

• Hepatite virai 

• Apendicite 

• Diabetes insipidus 

• Colecistomatia 

• Gastroenterite 

• Encefalopatia hepática 

• Cálculos renais 

• Úlcera péptica 

• Lúpus eritomatoso sistêmico 

• Miocardiopatia periparto 

• Aneurisma de aorta 

• Abuso de cocaína 

• Hipertensão arterial maligna 

• Hiperêmese gravídica 

• Trombocitopenia idiopática 
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Esteatose Hepática Aguda na Gravidez (EHAG) 

Complicação obstétrica que, geralmente, ocorre no final do terceiro trimestre. 

Apresenta altas taxas de mortalidade materna e tem duração média de 1 ou 2 

semanas. Clinicamente, não pode ser diferenciada da hepatite virai fulminante. As 

pacientes se caracterizam por serem, em sua maioria, primigestas. A doença inicia

se súbita dor abdominal e vômitos, que progride rapidamente para icterícia, 

taquicardia, hematêmese, oligúria, coma, parto prematuro, convulsões e morte. 

Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU) 

Caracterizada por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, e 

insuficiência renal aguda. Pode também ter manifestações neurológicas febris. 

Ocorre principalmente em crianças; os relatos em adultos ocorrem em mulheres 

após o parto ou em usuárias de anticoncepcional oral. 

Púrpura Trombocitopênica Trobótica (PTT) 

Característica por trombocitopenia, febre, alterações neurológicas, insuficiência renal 

e anemia hemolítica. A trombocitopenia é grave e os testes de coagulação são 

geralmente normas, de modo que as hemorragias não são frequentes. 

Hepatite virai 

É a causa mais frequente de icterícia durante a gravidez. O quadro clínico e a 

icterícia são leves, podendo desenvolver-se em qualquer idade gestacional. As 

transaminases séricas ficam elevadas, porém menos do que não-gestantes. 

Ascaracterísticas colestáticas da hepatite podem estar mais pronunciadas A 

confirmação do diagnóstico pode ser feita pelos testes sorológicos específicos. 
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Principais Diagnósticos Diferenciais 

EHAG SHU PTT 

Principais complicações 

• Coagulação intravascular disseminada (CIVD) 

• Insuficiência renal 

• Descolamento prematuro da placenta 

• Edema agudo pulmonar 

• Hematoma/ rotura Hepática 

• Hemorragia intracraniana 

Tratamento (estabiiização e encaminhamento para rede referenciada de 

maiorcomp!exidade) 
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Tratamento Multidisciplinar 

• Encaminhar a gestante para o centro obstétrico 

• Avaliar estado geral 

• Confirmar diagnóstico laboratorial 

• Fazer o diagnóstico diferencial 

• Estabilizar as condições vitais 

• Combater a hipertensão arterial 

• Fazer a profilaxia ou tratar as convulsões com sui fato de magnésio 

• Corrigir a CIVD quando presente 

• Avaliar idade gestacional e vitalidade fetal 

• Interromper a gravidez independentemente da idade gestacional 

• Encaminhar a puérpera para a UTI 

Tratamento medicamentoso com Dexametasona 

Administração de altas doses de cort1cóides, anteparto e pós-parto, podem antecipar 

a recuperação laboratorial das pacientes com síndrome HELLP. 

Dexametasona - 1 O mg por via endovenosa a cada 12 horas até o parto 

Via de parto - indicações 

• Quando possível, preferir parto vaginal. O parto vaginal com vigilância da 

vitalidade fetal está associado a menor morbiletalidade materna 
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• A hemorragia antes, durante e após parto piora significativamente o prognóstico 

materno, favorecendo a instalação de insuficiência renal aguda 

• A reposição volêmica com cristalóides reduz a pressão coloidosmótica 

plasmática, favorecendo o edema agudo de pulmão 

• É primordial corrigir a plaquetopenia na ocasião do parto cesárea para 

100.000/mm 3 

• Cada unidade de plaquetas transfundida aumenta a contagem sérica em 10.000 

plaquetas\mm3 

• A anestesia geral e indicado para casos de CIVD ou com plaquetopemia abaixo 

de 70.000 plaquetas 

• A incisão abdominal cirúrgica e a laparotomia infra-umbilical transversa com 

colocação de drenas subaponeuróticos 

• No caso de CIVD, a incisão deve ser infra umbilical longitudinal mediana 

• Rigorosa hemostasia e curativo compressivo 

Rotura hepática 

Fazer laparotomia exploradora ao sinal de dor epigástrica intensa associada com 

choque hipovolêmico. 

Se confirmada a rotura, a conduta conservadora, ou seja, a drenagem e 

tamponamento (mortalidade de 8%) e melhor para a gestante quando comparada à 

lobectomia ou ligadura de artérias hepáticas (mortalidades 33%). 
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3.3.C - PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS 

OPERACIONAIS PARA OS AMBULATÓRIOS E ENFERMARIAS 

DRENAGEM DE ABSCESSO 

Abscesso, por definição, constitui-se de coleção de pus na derme e tecidos 

profundos adjacentes. O furúnculo consiste na infecção de um folículo piloso, com 

material purulento se estendendo até as camadas mais profundas de derme e do 

tecido subcutâneo. O carbúnculo nada mais é do que a coalescência dos folículos 

severamente inflamados, resultando numa massa inflamatória com drenagem de 

secreção purulenta pelos vários orifícios. 

Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem se desenvolver em pessoas 

hígidas, sem outras condições predisponentes, a não ser portar na pele ou na 

cavidade nasal o Staphylococcus aureus. Fatores de riscos incluem a presença de 

Diabetes mellitus e alterações imunológicas. Qualquer processo que resulta na 

quebra de solução de continuidade da pele ou alterações dermatológicas como 

traumas abrasivos, escarificações ou picaduras de insetos pode resultar na 

formação de um abscesso. 

Manifestações clínicas 

Geralmente há sinais flogísticos locais como calor, rubor, edema e dor, além de 

nódulos eritematosos com sinais de flutuação. Pode ocorrer drenagem espontânea 

de secreção purulenta e adenopatia regional. Febre, calafrios, sinais de toxicidade 

sistémica são incomuns. 

Diagnósticos diferenciais: Foliculite, hidradenite supurativa, miíase, leishmaniose, 

blastomicose. 

Indicações 

O tratamento de escolha para o abscesso, independentemente da localização, 

consiste na drenagem cirúrgica, para eliminar a dor e resolver o processo infeccioso. 

IMED - instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 

Rua ltapeva~ 202 j Conjunto 34, Bela Vista, Sdo Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.111/0001-0l-· Telefone: {11/ 3141-1128 

www,imed.or9,br -· projetos@iímed,1Jrg,br 
O·oo, e 

<J l ., 
'J 



M D 

Atentar para locais especiais como face, principalmente para o triângulo formado 

pelo nariz e pela extremidade do lábio. pela facilidade de desenvolver flebite séptica 

e promover extensão para a região intracraniana, por meio do seio cavernoso. Faz

se necessário o uso de antibiótico associado e, às vezes, de avaliação de um 

cirurgião. 

Outro local que merece atenção especial é a região perianal. A drenagem nesse 

local se faz com urgência, não se espera apresentar sinal de flutuação, pois o risco 

de promover fasceíte necrotizante (síndrome de Fournier) é elevado. Na dúvida 

quanto ao diagnóstico, encaminhe com urgência para a avaliação de um cirurgião 

Materiais necessários para a realização do procedimento 

Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 

Lidocaína 1 % sem vasoconstrictor 

Campos estéreis. 

Material para o procedimento 

Pinça hemostática curva. 

Lâmina de bisturi nº 11 

Gaze 

Dreno de Penrose 

Fio de sutura nylon 3.0 

Luva esteril. 

Seringa de 5 mi. 

Agulha 40 x 12 

Agulha hipodérmica (de insulina) 
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Swab de cultura, se necessário. 

Máscara e óculos para proteção. 

Técnica 

1. Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização. 

2. Verifique se o abscesso possui flutuação. 

3. O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas 

estéreis, máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente 

tópico disponível e cubra-a com o campo estéril; 

4. Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 

mg/kg). Troca-se a agulha pela hipodérmica. 

5. Introduza o anestésico numa técnica de bloqueio de campo regional. A 

anestesia deve realizar-se aproximadamente a 1 cm do perímetro de maior sinal de 

flutuação, com o cuidado de injetar no subcutâneo. Afinal, a anestesia é para a pele, 

para a confecção da abertura, nada a mais. 

6. Depois, continue a fazer o bloqueio de maneira linear, ao longo da linha de 

incisão projetada, que deve ser longa. 

7. Uma vez realizada a anestesia, faz-se uma incisão longa e profunda o 

suficiente ao longo da linha da pele para promover a drenagem espontânea da 

secreção purulenta. Não adianta fazer pequenas incisões, pois isso pode levar á 

recidiva dos abscessos . 

8. Depois da drenagem espontânea, evite espremer a pele circunjacente, pois 

pode promover a proliferação da infecção para o tecido subcutâneo adjacente. 

Coloca-se a pinça hemostática na cavidade, a fim de quebrar as !oculações e liberar 

quaisquer bolsas de material purulento residuais. 

9. Irrigue a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local. 
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1 O. Introduza uma gaze ou um dreno de Penrose no local, com 1 a 2 cm para 

fora da incisão, para permitir drenagem adequada e impedir que a incisão fique 

selada. Se necessário, pode ser fixado com um ponto simples frouxo de nylon 3.0. 

11. Curativo com gaze. 

Complicações 

Recidiva do abscesso: se o tamanho da incisão não for grande o suficiente para 

drenagem adequada; local não explorado completamente, deixadas áreas loculadas; 

Sangramento; 

Disseminação sistêmica da infecção: endocardites, osteomielites, formação de 

abscessos pleurais, articulações etc. 

Seguimento 

Pedir para o paciente retornar em um ou dois dias para remoção das gazes e do 

dreno, e para verificação da ferida. 

Orientar para o paciente 

Associar compressas mornas no local, durante 15 minutos, 4x ao dia, até melhora. 

Trocar os curativos diariamente. 

Ficar alerta para sinais de infecção sistêmica. 

A antibioticoterapia está indicada se houver celulite coexistente, se o paciente for 

imunocomprometido ou tiver um corpo estranho (enxerto vascular, telas, cateteres e 

válvulas). 

Se necessário, os antibióticos utilizados são: penicilinas, cefalosporinas de 1" 

geração e quinolonas (nível ambulatorial). 

Podem-se associar analgésicos e anti-inflamatórios para a dor pós-drenagem. 

Observações importantes 
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A incisão deve cicatrizar entre 7 e 10 dias. 

Incisão com drenagem apenas é a terapia adequada para um abscesso subcutâneo 

simples. 

EXÉRESE DE CISTOS, LIPOMAS E NEVOS 

Cisto sebáceo 

Decorre da oclusão do conduto de urna glândula sebácea, resultando em acúmulo 

de secreção (sebo). As áreas mais afetadas são: couro cabeludo, pescoço e face. 

Geralmente é assintomático, tem crescimento lento e atinge tamanhos variados. 

Apresenta-se como uma elevação local. pouco consistente, arredondada, ligada à 

pele por dueto excretor que se abre num orifício por onde se extrai, por meio de 

pressão, material amorfo. caseoso e fétido. Pode infectar, apresentando sinais 

flogísticos. 

Tratamento 

O tratamento do cisto não infectado é a exérese cirúrgica (com retirada da cápsula). 

Já o cisto infectado tem indicação de drenagem de abscesso simples, uma vez que 

a tentativa de retirar a cápsula pode propiciar propagação de infecção. 

Materiais necessários para a realização do procedimento 

Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 

Lidocaina 1 % sem vasoconstrictor 

Campos estél 

Dreno de Penrose 

Pinça hemostática curva 

Pinça dente de rato 
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Pinça anatômica 

Tesoura reta 

Tesoura curva 

Porta-agulha. 

oi 
1 
1 

1 

Lâmina de bisturi nº 11. 

Soro fisiológico 0,9% 250 mi 

Gaze. 

Luva estéril 

Seringa de 5 mi. 

Agulha 40 x 12 

Agulha hipodérmica (de insulina). 

Fio de sutura nylon 2.0, 3.0, 4.0. 

Máscara e óculos para proteção. 

Técnica 

1. Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização 

2. O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas 

estéreis, máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente 

tópico disponível e cubra-a com o campo estéril. 

3. Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 

mg/kg). Troca-se a agulha pela hipodérmica. Introduza o anestésico numa técnica 

de bloqueio de campo regional. A anestesia deve realizar-se aproximadamente 

sobre o meio da lesão, com o cuidado de injetar no subcutâneo. 
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4. Depois, continue a fazer o bloqueio de maneira linear. ao longo da linha de 

incisão projetada, de acordo com as linhas de força da pele. 

5. Uma vez realizada a anestesia, faz-se uma incisão longa e profunda o 

suficiente até identificar a cápsula do cisto. 

6. Ressecção do cisto, sem romper a cápsula. Se a cápsula for rompida 

durante o procedimento, retira-se todo o material interno e segue-se a sua total 

remoção. 

7. Irrigar a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local. 

8. Hemostasia. 

9. Sutura da pele com pontos simples ou intradérmicos. O fio a ser utilizado 

depende do local do corpo que foi realizado o procedimento Se o espaço morto 

residual for importante, considerar o uso de um dreno de Penrose. 

1 O. Curativo com gaze. 

Lipoma 

Tumor benigno de células adiposas, podendo estar presente em qualquer área do 

corpo em que há tecido adiposo: nas regiões do pescoço, dorso, nádegas e região 

proximal de extremidades. É o mais frequente dos tumores benignos tecidos moles . 

Geralmente é assintomático, mas pode apresentar dor discreta local e, devido a seu 

tamanho, pode apresentar compressão de estruturas adjacentes. De acordo com o 

tamanho, a pele que recobre essa tumoração pode ter aspecto de "casca de 

laranja". 

Materiais necessários para a realização do procedimento 

Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 

Lidocaína 1 % sem vasoconstritor 
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Campos estéril 

Pinça hemostática curva 

Pinça dente de rato 

Pinça anatômica 

Tesoura reta e curva 

Porta-agulha. 

Lâmina de bisturi nº 11. 

Soro fisiológico 0,9 % 250 mi 

Gaze. 

Luva estéril 

Seringa de 5 mi. 

Agulha 40 x 12 

Agulha hipodérmica 

Fio de sutura nylon 2.0, 3.0, 4.0. 

Máscara e óculos para proteção. 

Técnica 

1. Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização. 

2 O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas 

estéreis, máscara e óculos de proteção. prepare a área afetada com um agente 

tópico disponível e cubra-a com o campo estéril. 

3. Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 

mg/kg). Troca-se a agulha pela hipodérmica. Introduza o anestésico numa técnica 
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de bloqueio de campo regional. A anestesia deve realizar-se aproximadamente 

sobre o centro da lesão, com o cuidado de injetar no subcutâneo. 

4. Depois. continue a fazer o bloqueio de maneira linear, ao longo da linha de 

incisão projetada, de acordo com as linhas de força da pele. 

5. Uma vez realizada a anestesia, de acordo com as linhas de força da pele, 

faz-se uma incisão longa e profunda o suficiente até identificar o lipoma. 

6. Ressecção do lipoma. 

7. Irrigue a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local. 

8. Hemostasia. 

9. Sutura da pele com pontos simples ou intradérmicos. O fio a ser utilizado 

depende do local do corpo que foi realizado o procedimento (ver capitulo de sutura). 

Se o espaço morto residual for importante, considerar o uso de um dreno de 

Penrose. 

1 O. Curativo com gaze. 

11. Enviar o material retirado para análise anatomopatológica 

Nevos 

São manchas cutâneas compostas por depósitos de pigmento melânico. São vários 

os subtipos: pigmentados; epidérmicos: dérmicos; hipodérmicos; hipocrômicos. 

Encontram-se espalhados por todo o corpo. São lesões pré-cancerígenas em alguns 

casos e, por isso, a importância de sempre enviar o material para análise 

anatomopatológica. 

Materiais necessários para a realização do procedimento 

Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 
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Lidocaína 1 % sem vasoconstritor 

Campos estéreis. 

Pinça hemostática curva 

Pinça dente de rato 

Pinça anatômica 

Tesoura reta e curva 

Porta-agulha. 

Lâmina de bisturi nº 11. 

Soro fisiológico 0,9 % 250 mi 

Gaze. 

Luva estéril 

Seringa de 5 mi 

Agulha 40 x 12 

Agulha hipodérmica 

Fio de sutura nylon 2.0, 3.0, 4.0. 

Máscara e óculos para proteção. 

Técnica 

1. Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização. 

2. O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas 

estéreis, máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente 

tópico disponível e cubra-a com o campo estéril. 
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3. Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 

mg/kg). Troca-se a agulha pela hipodérmica. Introduza o anestésico numa técnica 

de bloqueio de campo regiona!. A anestesia deve realizar-se aproximadamente a 1 

cm do perímetro da lesão, na sua circunferência, com o cuidado de injetar no 

subcutãneo. 

4. Faz-se incisão elíptica simples, sem margens ao redor da lesão. 

5. Hemostasia. 

6. Sutura da pele com pontos simples ou intradérmicos. O fio a ser utilizado 

depende do local do corpo que foi realizado o procedimento 

7. Curativo. 

8. Colocar a peça cirúrgica num frasco com formo!. Identificá-la e encaminhá

la para análise anatomopatológica. Sempre descrever a lesão e os sintomas para 

auxiliar o patologista. 

Remoção de molusco contagioso 

O molusco contagioso é uma doença dermatológica causada pelo vírus do gênero 

Molluscipoxvirus, da família Poxviridae. Afeta crianças, principalmente as atópicas, 

pacientes imunossuprimidos e adultos sexualmente ativos. A transmissão ocorre por 

contato direto com pessoas infectadas, por meio de fômites ou autoinoculação. O 

período de incubação é variável, geralmente de três semanas a três meses. 

Na infância, o pico de incidência situa-se entre 3 e 10 anos e as pápulas localizam

se na face, tronco ou extremidades. Em adultos, a transmissão costuma ser sexual e 

as lesôes, portanto, geralmente limitadas à região anogenital. A presença de lesões 

múltiplas na face, pescoço ou disseminadas em adultos sugere imunossupressão, 

devendo se atentar para infecção pelo HIV 

O diagnóstico é clínico com base no aspecto da lesão e do material obtido à 
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expressão das pápulas. As lesões características do molusco contagioso são 

pápulas semiesféricas com centro umbilicado, peroladas, róseas ou da cor da 

própria pele, medindo de 3 a 6 mm, isoladas e bem delimitadas. São facilmente 

removíveis, eliminando material esbranquiçado com partículas virais 

Usualmente as lesões são assintomáticas, mas podem apresentar eczema e prurido 

ao redor delas. A procura à Unidade Básica de Saúde costuma ser em função do 

incômodo estético. 

Tratamento 

Em geral, nos indivíduos imunocompetentes, as lesões involuem espontaneamente 

em um a dois anos, não se justificando tratamentos mais agressivos que possam 

deixar cicatrizes. 

Quando se opta pelo tratamento, pode ser realizada a remoção mecânica por meio 

da curetagem com posterior aplicação de tintura de iodo em cada lesão. Deve-se 

alertar o paciente quanto à possibilidade do aparecimento de novas lesões, dado o 

curso natural da infecção, que pode durar vários meses e não desenvolver 

imunidade definitiva. 

Técnica 

Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização. 

O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas estéreis, 

máscara e óculos de proteção. 

Aplica-se espessa camada do creme anestésico* com aproximadamente 2,5 g por 

1 O cm2. A aplicação deve ser feita sob bandagem oclusiva, com tempo de contato 

mínimo de 60 minutos. 

Retira-se a bandagem e o creme anestésico e prepara-se a área afetada com um 

agente tópico disponível. 

Procede-se à curetagem das lesões com uma agulha de calibre compatível com a 
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lesão (geralmente usa-se a agulha 40 x 12). O médico deve observar se as lesões 

são muito grandes ou estão inflamadas, o que pode impedir o procedimento 

devido ao risco de infecção ou dor. 

Após a curetagem, aplica-se álcool iodado em cada lesão. 

* Geralmente são utilizados cremes á base de lidocaína 25 mg isolada ou 

associada à prilocaína (25/25 mg/g). A mistura eutética de anestésicos locais 

parece ser especialmente útil em crianças e para procedimentos cirúrgicos 

superficiais. Em crianças entre 3 e 12 meses de idade, a dose tota I não deverá 

exceder a 2 g, nem a área total de aplicação na pele deverá exceder a 16 

centímetros quadrados, por um tempo máximo de quatro horas. Não está 

recomendado para crianças menores de três meses de idade. 

Remoção de corpos estranhos 

Quase todos os ferimentos causados por corpos estranhos têm o potencial de 

infecção e, devido ao pequeno orifício de entrada, devem-se considerar o bacilo do 

tétano e os organismos piogênicos comuns como os possíveis invasores. Assim, a 

profilaxia do tétano deve ser rotina no tratamento primário dos corpos estranhos 

nos tecidos moles. 

O segundo problema diz respeito á questão sobre remover ou não o corpo 

estranho. Quando penetrado nos tecidos recentemente, ele é facilmente localizado 

e acessível. Nesses casos, no geral, tenta-se a remoção. Se, contudo, ele não 

determina quaisquer sintomas, é melhor deixá-lo permanecer Esse julgamento é 

criterioso, e o paciente deve ser informado. 

Quando se decide remover o corpo estranho, deve-se localizá-lo no tecido. Isso 

pode não ser difícil se o objeto é palpável. ou se é relativamente grande e o orifício 

de entrada estiver nitidamente visível. Se for pequeno e se localizar profundamente 

na gordura ou no músculo, a retirada é difícil. Particularmente quando não se pode 

localizá-lo com precisão nos tecidos, com ausência de referência a algum ponto na 
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superfície da pele, que é válido para pequenos objetos pontiagudos, tais como 

agulhas, que podem migrar pelo tecido, como resultado da pressão local ou dos 

próprios movimentos. Às vezes é necessário o uso de radiografias para determinar o 

local exato dos objetos. 

Para retirada do corpo estranho, na maioria das vezes faz-se bloqueio anestésico 

local, tomando o cuidado com o edema formado, para não haver distorções 

anatômicas. Geralmente amplia-se o orifício de entrada, se for visível. Caso já esteja 

cicatrizado, faz-se nova incisão no local. 

Abaixo serão listados alguns procedimentos para retirada de alguns dos mais 

comuns corpos estranhos encontrados no dia a dia das Unidades Básicas de Saúde. 

Farpas de madeira e metálicas 

As farpas de madeira são muito comuns nos tecidos moles. Podem ser encontradas 

em qualquer parte do corpo, mas se apresentam mais frequentemente nas mãos, 

pés e nádegas. Geralmente trata-se de um pedaço de árvore, parte de assoalho, 

palito de dente. Portanto, o potencial de tais feridas tornarem-se infectadas é alto, e 

o perigo para o tétano é real. Se a ferida estiver em bom aspecto, sem sinais 

flogísticos, não necessita uso de antibióticos. Como, na maioria das vezes, o objeto 

é pequeno, não há necessidade se suturar o ferimento, deixando a cicatrização 

ocorrer por segunda intenção. 

Pedras, roupas 

São comumente encontradas nos tecidos de ferimentos acidentais, especialmente 

em crianças. Com frequência sua presença não é reconhecida no momento que a 

ferida primária é tratada. Como resultado disso, permanece encravada no tecido por 

tempo considerável. Por fim, determina uma fístula de secreção crônica, purulenta. O 

tratamento consiste na incisão e retirada dela. 
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Vidro 

É visto mais frequentemente nas mãos e nos pés, resultado de acidentes com 

quebra de objetos de vidro. Nos acidentes automobilísticos, pode-se encontrá-lo 

estilhaçado em qualquer parte do corpo, geralmente na fronte e na face. A menos 

que se possa vê-lo, palpá-lo ou demonstrá-lo na radiografia, em geral é prudente 

tratar a ferida primariamente como uma laceração. Depois da cicatrização, o vidro 

torna-se evidente pela dor causada quando é comprimido. Nesse caso, pode-se 

fazer uma incisão sobre o ponto doloroso e removê-lo. 

Projéteis de arma de fogo 

Esses corpos estranhos são radiopacos, portanto, facilmente visualizados por raio X. 

Só se deve retirar na UBS se houver possibilidade de fazer radiografia para precisar 

a localização dos projéteis, estiverem superficiais e provocando sintomas. Quando 

retirá-los, não suturar o ferimento: deixar a cicatrização ocorrer por segunda 

intenção. 

Materiais necessários para o procedimento 

Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 

Lídocaína 1 % sem vasoconstritor 

Campos estéril 

Pinça hemostática curva 

Pinça anatômica 

Pinça dente de rato 

Tesoura reta e curva 

Porta-agulha 

Lâmina de bisturi nº 11. 
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Fio de sutura nylon 3.0. 

Soro fisiológico 0,9 % 250ml 

Gaze. 

Dreno de Penrose. 

Luva esterilizada. 

Seringa de 5 mi. 

Agulha 40 x 12 (rosa) 

Agulha hipodérmica (de insulina). 

Máscara e óculos para proteção. 

Técnica 

Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização. 2. Determine o local do 

corpo estranho. 

O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas estéreis, 

máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente tópico 

disponível e cubra-a com o campo estéril. 

Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 mg/kg). 

Troca-se a agulha pela hipodérmica. Introduzir o anestésico numa técnica de 

bloqueio de campo regional. A anestesia deve realizar-se aproximadamente a 1 cm 

do perímetro do local do objeto. Cuidar com o edema que resulta, pois se podem 

perder os parâmetros da localização. Utiliza-se o orifício de entrada quando 

existente ou utiliza-se a cicatriz prévia como referência. 

Depois, continue a fazer o bloqueio de maneira linear, ao longo da linha de incisão 

projetada, que deve ser longa. 

Uma vez realizada a anestesia, faz-se incisão longa e profunda o suficiente ao longo 
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da linha da pele para promover a retirada do objeto, com auxílio das pinças. 

Irrigar a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local. 

Se o ferimento permitir, e for necessário, pode-se confeccionar uma sutura com 

pontos simples como nylon 3.0. 

Curativo com gaze. 

Corpo estranho subungueal 

As farpas que ficam sob as unhas podem ser retiradas com o auxílio de uma agulha 

rosa, sem anestesia local. Se houver insucesso ou for um objeto mais profundo, 

orienta-se fazer um bloqueio do dedo para promover ressecção segmentar da unha 

acima da farpa com um bisturi. Após a retirada, basta um curativo digital até que a 

ferida cicatrize. 

Ferimento por prego 

Necessita-se da certeza de que não restou nenhum corpo estranho no ferimento, 

nem mesmo um pedaço do calçado que o paciente utilizava, nos casos em que o 

ferimento por prego no pé. 

IMED - Instituto de Medicina1 Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapevà, 202 / Conjunta 34, Bela Vísta, 56a Poufo/SP 

CNPJ: 19324.171/0001-02 ~ Telefonei (11) 3141,·1128 

v.:ww.imed.org.br -projetos{{jJimed.org.br 



~. 1 ~vl E D _; 
3.3.D - APRESENTAÇÃO DO QUADRO DE METAS POR ÁREA MÉDICA 

OBSERVADOS EM ESPECIAL AS CONSULTAS EM AMBULATÓRIO, 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES E QUADRO DE METAS E INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

O Parceiro Privado deverá informar mensalmente os Resultados dos Indicadores de 

Produção, que estão relacionados á QUANTIDADE de assistência oferecidaaos 

usuários da unidade hospitalar, conforme quantitativos expressos no "ANEXO li -

INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO ATIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR" e 

"ANEXO li - INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO" do EDITAL. 

INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO ATIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR 

A produção realizada deve ser encaminhada, em relatórios ou instrumento para 

registro de dados de produção definidos pela Secretaria de Estado, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês. 

Os seguintes critérios serão considerados "Meta de Produção", determinantes para 

os pagamentos das partes fixas: 

1) Internações Hospitalares: saídas cirúrgicas, saídas clínicas. 

2) Cirurgias Eletivas: demanda encaminhada pelo Complexo Regulador Estadual e 

pela Central de Regulação do Município. 

3) Atendimento ambulatorial: consulta médica na atenção especializada, consulta 

não médica na atenção especializada e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. 

4) Atendimento de Urgência e Emergência: atendimento de urgência na atenção 

especializada. 

A seguir apresentaremos as metas por áreas de atuação médica. 

As metas apresentadas correspondem aos valores já estão acrescidos de 

INCREMENTO DA ATIVIDADE, conforme proposto e apresentado no Item 1.2 -

Incremento da Atividade, deste Documento. 
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1 - INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

A Unidade Hospitalar deverá realizar o quantitativo expresso na tabela abaixo 

Meta Proposta pelo IMED- INCREMENTO DE 15% 

,------.. - .... 

1 

.... 

1° ANO 2ºANO 

""'"="'~' 
Internação (saídas 1° ao 3° 4° ao6° A partir Meta Meta Meta 

hospitalares) . mês mês do 7° mês Anual Mensal Anual 
-~.," .... ....... .. 

Clínica Médica 22 22 
1 

22 264 - -
! 

"""'"""" ,.,-•n•••·-·--r, ...... ,_,_ ············ 

Clínica Cirúrgica 297 417 i 595 5.694 595 7.140 . 

1 . . .. ___ ··-· 

Clínica Obstétrica 188 265 377 3.621 
i 

377 i 4 524 
' -• ·e,-MaO 

2 - CIRURGIAS ELETIVAS 

O hospital deverá realizar um número anual de cirurgias eletivas encaminhadas pelo 

Complexo Regulador Estadual e pela Central de Regulação do Município, contudo, 

não deverá recusar pacientes encaminhados para atendimentos cirúrgicos de 

urgência e emergência, de acordo com os critérios da regionalizaçãoe seu papel na 

rede de saúde. 

Ou seja, o hospital deve realizar TODAS as cirurgias de urgência e emergência que 

lhe sejam referenciadas. 

A Unidade Hospitalar deverá realizar o quantitativo de cirurgias eletivas expresso na 

tabela abaixo. 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

Cirurgias Eletivas 

Total 

··----· --,.~,-,>M·,ao 

1° ANO 

--·· 1°.ao 3° 4° ao.6° A partir Meta 
mês mês do7ºmês Anual 

-·· 

420 588 840 8.064 

·-··-·····"'"' 
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3 -ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

O Atendimento Ambulatorial deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 

19h, no mínimo, atendendo usuários egressos do próprio Hospital. Poderá atender 

também usuários provenientes da Atenção Básica, encaminhados pelo Complexo 

Regulador Estadual e/ou Central de Regulação do Municípiopara as especialidades 

previamente definidas, após pactuação com o Hospital, no limite da capacidade 

operacional do ambulatório. Serão consideradas as consultas médicas nas áreas de: 

Cirurgia Geral, Urologia, Pediatria e Ginecologia. 

Serão considerados como Atendimento Ambulatorial para Metas de Produção: 

Primeira Consulta, Primeira Consulta de Egresso, Inter consulta e 

ConsultaSubsequente. 

Serão considerados como Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais aqueles atos 

cirúrgicos realizados em ambulatório que não requeiram hospitalização, ficando 

excluídos desta Meta os procedimentos de retirada de pontos e curativos simples 

pós-operatórios. 

O indicador de aferição será o Boletim de Produção Ambulatorial - BPA comprovado 

por meio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS,apresentada pelo 

próprio hospital e posteriormente processada e faturada pelo Ministério da Saúde. 

O Ambulatório deverá realizar o quantitativo de consultas e procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais expresso na tabela abaixo. 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

"-··" 

Ambulatório 

Consulta Médica ' 
Consulta Não 

Médica ' 
Procedimentos 

Cirúrgicos 
Ambulatoriais i 

-

1° ANO 

1° ao 3° 4° ao 6° A partir Meta 
mês mês do 7° mês Anual 

840 1.176 1.679 16.122 
. ,, . 

486 679 971 9.321 
. 

152 213 304 2.919 

-
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4 - ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

O Atendimento de Urgência e Emergência será realizado no serviço de urgência e 

emergência do Hospital, em funcionamento nas 24 horas do dia, todos os dias da 

semana, atendendo usuários referenciados pelo Complexo Regulador Estadual e 

Central de Regulação Municipal. 

A Unidade Hospitalar é referenciada para as seguintes Urgências Cirúrgicas: 

Cirurgia Geral, Clínica Médica eGínecologia/Obstetricia. 

O Setor de Urgência e emergência da unidade de saúde deverá realizar o 

quantitativo de atendimentos expresso na tabela abaixo. 

Meta Proposta pelo IMED- INCREMENTO DE 15% 

-------------'--· .. --~ ·····•········ 

1º AO 4° ANO 

Urgência / Emergência 
Meta Meta 

Mensal Anual 

Atendimento de Urgência da 
3.450 41.400 

Atenção Especializada 
-~-~--- . . 

INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO 

Os resultados dos indicadores serão informados mensalmente conforme definido no 

ANEXO li do Edital. 

Estes indicadores estão relacionadosà QUALIDADE da assistência oferecida aos 

usuários da unidade gerenciada e mensuram a eficiência, efetividade e qualidade 

dos processos da gestão da Unidade. 

Os indicadores de desempenho serão encaminhados, em relatórios ou instrumento 

para registro de dados de produção definidos pela Secretaria de Estado,até o 1 Oº 

(décimo) dia útil de cada mês. 

O quadro a seguir apresenta os indicadores para a avaliação e valoração a cada 

trimestre: 
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Indicadores de Desempenho 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

Média de permanência Hospitalar 

Índice de Intervalo de Substituição 

Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias) 

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por 

condições operacionais 

----
Taxa de cesariana em primíparas 

Percentual de APGAR de Recém-nascidos vivos 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva~ 202 J Conjunto 34, Bela Vista; São Pcwlo/SP 

CNPJ: J.9,324,171/0001·02- Telefone/Fax: (1.1} 3141~1128 

www.imed,org.br- projetos@imed<org,br 

Meta 

>= 85% 

<= 5 dias 

<= 12 horas 

<= 20% 

<= 1% 

<= 5% 

<15% 

>= 7% 

Úü i,' Vv~, .,.., .. . , 
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3.3.E - APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO POR ÁREA DE 

ATIVIDADE PROFISSIONAL, COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DO PLANO 

DE TRABALHO, CONSTATANDO FORMA DE VÍNCULO, HORÁRIO E SALÁRIO. 

O IMED apresentará o quadro de pessoal técnico com a respectiva jornada de 

trabalho, forma de vínculo e remuneração, conforme solicitado no Item 3.3.3 do 

Anexo V - Roteiro para elaboração da proposta de trabalho . 

··- . .. . ... . . .. . . .. ' 
. Apresentação ôo Pessoal :récnico por.área de aliviílaâê•- HlffRIN 

.. . . . 
. . 

'Profissional por área de ativ.h:lade Jotnaã:ã Vínculo Salário 
. . . . P,fflê . . . --------IIIIIIÍIIII Enfermeiro classificação dia 1 40h 

Enfermeiro classificação tarde 1 40h 

Enfermeiro classificação noite 1 40h 

Enfermeiro urgência lS!eitos dia 1 40h 

Enfermeiro urgência 15 leitos tarde 1 40h 

Enfermeiro urgência 15 leitos noite 1 40h 

Enfermeiro ambulatório 1 40h 

Enfermeiro C. M 20 leitos dia 1 40h 

Enfermeiro C. M 20 leitos tarde 2 40h 

Enfermeiro C. M 20 leitos noite 2 40h 

Enfermeiro C. O 19 leitos dia 1 40h 

Enfermeiro C. O 19 leitos tarde 2 40h 

Enfermeiro C. O 19 leitos noite 2 40h 

Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 1 40h 

Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 1 40h 

Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 1 40h 

Enfermeiro CC 3 leitos dia 1 40h 

Enfermeiro CC leitos tarde 1 40h 

Enfermeiro CC leitos noite 1 40h 

Enfermeiro CME dia 1 40h 

Enfermeiro CME tarde 1 40h 

Enfermeiro CME noite 1 40h 

Enfermeiro fo!guista 1 40h 

Total 27 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva; 201 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pcwla/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- i'elefone: i11) 3141-1128 
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CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.9/3,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 

CLT R$ 2.973,00 
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Técnico de Enf urgência manhã 

Técnico de Enf urgência tarde 

Técnico de Enf urgência noite 

Técnico de Enf ambulatório 

Técnico de Enf C. M 20 leitos dia 

Técnico de Enf e. M 20 leitos tarde 
Técnico de EnfC. M 20 leitos noite 

Técnico de Enf C. O 19 leitos dia 

Técnico de Enf C. O 19 leitos tarde 

Técnico de Enf C. O 19 leitos noite 

Técnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 
Técnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 

Técnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 
Técnico de Enf CC 3 leitos dia 

Técnico de EnfCC leitos tarde 

Técnico de EnfCC leitos noite 

Técnico Instrumenta dor CC dia urgência 

Técnico Instrumenta dor CC tarde urgência 

Técnico Instrumenta dor CC noite urgência 

Técnico Instrumenta dor CC folguista urgência 

Tecnico de Enf CME dia 

Tecnico de Enf CME tarde 

Tecnico de Enf CME noite 

Tecnico de Enf folguista 

Tecnico de Enf analise clínica/ manha 

Tecnico de Enf analise clinica/ tarde 

Tecnico de Enf analise clinica/ noite 

Tecnico de Enf ultrason 

Total 

Farmacêutico Responsável dia 

Farmacêutico dia 

Farmacêutico tarde 

Farmacêutico noite 

Auxiliar de farmácia dia 

Auxiliar de farmácia tarde 

Auxiliar de farmácia noite 

Auxiliar de farmácia folguista 

Total 

Supervisor de almoxarifado 

Auxiliar de almoxarifado dia 

Auxiliar de almoxarifado tarde 

Auxiliar de almoxarifado noite 

Auxiliar de almoxarifado folguista 

Total 

3 40h 

2 40h 

3 40h 

1 40h 

3 40h 

3 40h 

3 40h 

3 40h 

2 40h 

2 40h 

2 40h 

2 40h 

2 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

2 40h 

1 40h 

2 40h 

5 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

52 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

2 40h 

2 40h 

1 40h 

1 40h 

10 

1 44hs 

2 44hs 

1 44hs 

1 44hs 

1 44hs 

6 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltopevo, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001~02- Telefone: [11) :1141-1128 
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CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

CLT 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850.00 

RS 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ i.850.00 

RS 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850.00 

R$ 1.850,00 

~ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

3.900.00 

2.396,00 

2.396,00 

2.396,00 

1.587.00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

,,, 

2.000,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

ºº
(''·'-· 
J0u 
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Assistente social tarde 
Assistente social noite 

Total 

!!• 
Recepcionista manhã 

Recepcionista tarde 
Recepcionista noite 

Recepcionista folguista 

Enfermeiro 

Auxiliar Administrativo manhã 

Auxiliar Administrativo tarde 

Auxiliar Administrativo noite 

Auxiliar Administrativo folguista 

Total 

Líder do S.A.U. 

Posso ajudar manhã 

Posso ajudar tarde 

Posso ajudar noite 
Posso ajudar folguista 

Total 

e ... , •.. 

Auxiliar de faturamento 

Analista de faturamento 

Total 

Costureiras 

Auxiliar de lavanderia manhã 

Auxiliar de lavanderia tarde 

Auxi!iar de lavanderia noite 

Auxiliar de lavanderia folguísta 

Total 

40h 

40h 

2 40h 

2 40h 
1 40h 

1 40h 

1 40h 
7 

40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

5 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

5 

40h 

2 40h 

2 40h 

2 40h 

2 40h 

9 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva~ 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
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2.900.00 

2.900,00 

2.900,00 

CLT 2.900,00 

CLT R$ 2.900,00 

CLT R$ 1.224,00 
CLT R$ 1.224,00 
CLT R$ 1.224,00 

CLT RS 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT RS 2.973,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT RS 1.224,00 
CLT RS 1.224,00 

CLT RS 1.224,00 

1.850,00 

1.224,00 

CLT RS 1.900,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.500,00 

CLT RS 1.224,00 

CLT RS 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 
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líder de Portaria 1 40h 
Porteiro manhã 3 40h 

Porteiro tarde 3 40h 

Porteiro noite 2 40h 
Porteiro folguista 2 40h 

Total 

líder de higienização dia 1 40h 
líder de higienização tarde 40h 

Auxiliar de higienização manhã 9 40h 

Auxiliar de higienização tarde 8 40h 
Auxiliar de higienização noite 7 40h 

Auxiliar de higienização folgulsta 4 40h 

Total 

Cozinheiro manhã 2 40h 
Cozinheiro tarde 1 40h 
Cozinheiro noite 1 40h 

Cozinheiro folguista 1 40h 

Auxiliar de cozinha manhã 2 40h 

Auxiliar de cozinha tarde 2 40h 

Auxiliar de cozinha noite 2 40h 

Auxiliar de cozinha folguista 1 40h 

Copeira manhã 1 40h 

Copeira tarde 1 40h 

Copeira noite 1 40h 

Copeira folguista 1 40h 

Total 

Coordenador de Manutenção 40h 

Auxiliar de manutenção manhã 40h 

Auxiliar de manutenção tarde 40h 

Auxiliar de manutenção folguista 40h 

Total 

Enfermeiro da Qualidade 

Tecnico de enfermagem 

Auxiliar administrativo 1 
Total 3 

Diretor Geral 1 40h 

Gerente Administrativo 1 40h 

Gerente de Enfermagem 1 40h 

Coordenação de Enfermagem 3 40h 

Coordenador de S.A.U 40h 

Auxiliar Admínistrativo 40h 

Total 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34/ Be!G Vísta, São Paufo/5P 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefone: (11} 1141-1128 
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CLT R$ 1.900,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.510,00 
CLT RS 1.510,00 

CLT RS 1.224,00 

CLT RS 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.510,00 
CLT R$ 1.510,00 

CLT R$ 1.510,00 

CLT R$ 1.510,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

Cl.T R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ l.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 2.500,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

2.973,00 

1.850,00 

1.224,00 

CLT R$ 12.000,00 

CLT R$ 9.000,00 

CLT R$ 6.000,00 

CLT R$ 4.000,00 

CLT R$ 4.500,00 

CLT R$ 1.224,00 
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Coordenador de Manutenção 1 40h 
Auxiliar de manutenção manhã 40h 
Auxiliar de manutenção tarde 40h 

Auxiliar de manutenção folguista 40h 
Total 

Tecnico de enfermagem 

Auxiliar administrativo 

Total 

Diretor Geral 

Gerente Administrativo 

Gerente de Enfermagem 

Coordenação de Enfermagem 

Coordenador de S.A.U 

Auxiliar Administrativo 

Total 

4 

1 40h 

1 40h 

1 40h 

3 40h 
1 40h 
2 40h 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevo, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Pcwlo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 -Telefone: /11/ 3141-1128 
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CLT R$ 2.500,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

CLT R$ 1.224,00 

2.973,00 

1.850,00 

1.224,00 

CLT R$ 12.000,00 

CLT R$ 9.000,00 

CLT R$ 6.000,00 

CLT R$ 4.000,00 
CLT R$ 4.500,00 
CLT R$ 1.224,00 
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3.3.F - PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE 

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) NAS ÁREAS DE 

INTERNAÇÃO/ENFERMARIAS, UTI, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO E BLOCO 

CIRÚRGICO. 

ASPIRAÇÃO DA CÂNULA ENDOTRAQUEAL 

OBJETIVO 

Manter as vias respiratórias desobstruídas. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes intubados internados e de pronto atendimento com prescrição médica 

e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, sonda de aspiração nº 12, luvas de procedimento, luvas estéreis, solução 

fisiológica (10 mi), água destilada (250ml), vacuômetro ou aspirador, frasco de 

aspiração, máscara cirúrgica e óculos de proteção lateral, álcool a 70% e 

compressa. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Aspiração de vias respiratórias superiores: 

• Higienize as mãos; 

• Reúna o material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Coloque o paciente em posição de semi-Fowler ou sentado, quando 

IMED- Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo ftapevo/ 202 f Conjimt'a 34, Bela Vista? São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 -Telefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org,br -projetos@imed.org.br 
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possível; 

• Adapte o vacuômetro ou aspirador ao frascocoletor; 

• Coloque máscara cirúrgica e óculos protetores, abra o invólucro da sonda e 

adapte-a à extensão doaspirador; 

Coloque luvas de procedimento e regule a pressão do aspirador/ 

vacuômetro; 

• Lubrifique a sonda com água destilada ou soro fisiológico a 0,9% estéril, 

introduza em uma das narinas, clampeada (sem aplicar sucção) e aspire retirando a 

sonda, em movimento circular, por, no máximo, 15s.; 

• Retire lentamente a sonda e deixe o paciente descansar por 20 a 30s.; 

• Aspire a cavidade oral, utilizando cânula de Guedel. Senecessário, despreze 

a sonda. 

Aspiração de vias respiratórias inferiores 

• Abra o invólucro da outra sonda sem retirá-la totalmente da embalagem e 

adapte-a ao aspirador; 

• Calce as luvasestéreis; 

• Regule a pressão de aspiração com a mão considerada não-estéril; 

• Desconecte o tubo do circuito dorespirador; 

• Introduza a sonda no tubo clampeada (sem aplicar sucção) até encontrar 

resistência ou ocorrer tosse porestimulação; 

• Aspire retirando a sonda com movimento circular. Esta etapa não deve 

exceder a 1Os.; 

• Reconecte o tubo do paciente ao respirador, deixando-o descansar por pelo 

menos 30s.; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ttapeva, 202 J Conjunto 34, Bela Vista, São Poulo/SP 
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Se necessário, repita o procedimento, mas não realize mais do que três ou 

quatro aspirações porsessão 

Aspiração da Cânula Endotraqueal: 

• Após todas as aspirações, lave a extensão do aspirador com solução estéril 

e despreze a sonda enrolando-a na mão e puxando a luva sobreela; 

• Deixe o pacienteconfortável: 

Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição e anote o procedi mento realizado, registrando o 

aspecto, a quantidade de secreção e a reação do paciente durante e após o 

procedimento, na folha de anotação de enfermagem do prontuário dopaciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• O diâmetro da sonda não deve ultrapassar um terço do diâmetro da cânula; 

• Forneça oxigênio a 100% antes e após aspiração, dependendo do estado 

clínico do paciente; 

• Sempre que o alarme de pressão alta disparar, deve-se considerar a 

presença de secreção, broncoespasmo ou dobra no circuito; 

• Conforme a recomendação do CDC (Centers for Disease Con- trol), as vias 

respiratórias superiores devem ser aspiradas antes das inferiores, pois, ao se aspirar 

o tubo, o reflexo da deglutição é estimulado e boa parte da secreção que estava 

acumulada na parte superior do balonete acaba escorrendo para dentro dos 

brônquios. Esta é considerada uma medida não-farmacológica de controle de 

IMED - Instituto de Mediâna, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtape11a1 202 f Conjunto 34, Bela Visto, São Paulo/SP 
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infecções; 

Taquicardia, arritmias e queda da saturação são eventos adversos da 

aspiração; 

Na aspiração da orofaringe, atente para estímulo vagai, que pode gerar 

bradicardiaimportante; 

A limpeza dos frascos de aspiração deve ser realizada no expurgo da 

própria unidade. A secreção aspirada deve ser desprezada no expurgo. Deve- se 

lavar o frasco com água e sabão e friccionar uma compressa embebida em álcool a 

70% nas partes interna e externa dofrasco; 

• Enxague com álcool a 70%; 

• Se o frasco de aspiração (a vácuo) for descartável, deve-se trocá-lo quando 

preencher 2/3 da suacapacidade; 

• Troque as extensões de aspiração diariamente; 

• Não introduza a sonda além do comprimento da cânula, para não lesionar a 

mucosa datraqueia 

• O ambu, durante a aspiração, deve ser utilizado com critério, pois pode 

deslocar um tampão mucoso, o que pode acarretaratelectasia; 

• Observe o paciente durante o procedimento, oxigenando-o nos intervalos e 

conectando o respirador ao paciente com o uso de ventilação mecânica; 

• Para melhor eficácia na aspiração, a cabeça do paciente deve ser 

lateralizada para a direita, para aspiração do brônquio esquerdo, e ao contrário, para 

aspiração do brônquio direito, com cuidado para não deslocar a cânula 

endotraqueal; 

• O uso da instilação de soro fisiológico para fluidificar secreções deve ser 

limitado a casos de rolhas e obstrução que não se reverta somente com a aspiração; 

IMED - fnstituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 J Conjunto 34,. Belo Vista, São Pauio/SP 
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As sondas de PVC são de uso único e devem ser descartadas após o uso; 

A pressão de aspiração recomendada é de 11 O a 150 mmHg em adultos, de 

95 a 110 mmHg em crianças e de 50 a 95 mmHg em recém-nascidos. 

ASPIRAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 

OBJETIVO 

Manter as vias respiratórias desobstruídas. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados e de pronto atendimento com prescrição médica e/ou de 

enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, sonda de aspiração n. 12, 14 e 16, luvas de procedimento, luvas de toque 

estéril, gaze estéril, vacuômetro ou aspirador, frasco de aspiração, máscara cirúrgica 

descartável, avental descartável e óculos de proteção lateral. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Reúna o material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Adapte o vacuômetro, o frasco coletor e a sonda de aspiração, sem retirá-la 

completamente daembalagem; 

• Coloque máscara descartável, avental e óculos de proteçãolateral; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapevo, 202 / Conjunto 34, Belà Vísto, 5ão Pou!n/SP 
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• Posicione o paciente em posição desemi-Fowler; 

Calce as luvas de procedimento; 

Verifique a pressão do aspirador (manter entre 11 O e 150 mmHg); 

• Calce a luva de toque estéril na mão que irá segurar o cateter de aspiração 

ou segure o cateter envolvido em uma gazeestéril; 

• Solicite que o paciente faça uma inspiração profunda, quando possível; se 

não for possível realize umahiperventilação; 

• Introduza a sonda, sem aplicar sucção, por cerca de 12 a 14 cm (2 a 3 cm 

além do comprimento da cânula); 

• Aplique a sucção fazendo movimentos rotatórios e prossiga retirando o 

cateter datraqueia; 

• Não aplique sucção por mais de 10 segundos seguidos; 

• Deixe o paciente descansar 20 a 30 s. antes de repetir o procedimento, se 

fornecessário. 

Aspiração da Cânula de Traqueostomia 

• Observe a quantidade e as características dasecreção; 

• Despreze a sonda enrolando-a em uma das mãos e puxando a luva sobre a 

sonda; 

• Realize a ausculta pulmonar e observe a frequênciarespiratória; 

• Retire as luvas deprocedimento; 

• Deixe o paciente em posiçãoconfortável; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 
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70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição de enfermagem e anote o procedimento realizado. 

registrando o aspecto, a quantidade da secreção e a reação do paciente antes, 

durante e depois da aspiração. 

RECOMENDAÇÕES 

Observe o paciente durante o procedimento, oxigenando-o se necessário e, 

se possível, mantenha oximetria depulso; 

• É recomendado que o profissional utilize máscara descartável, avental e 

óculos de proteção lateral para procederá aspiração (precauçãopadrão); 

• O frasco de aspiração e o intermediário devem ser lavados acada plantão e 

sempre que houvernecessidade; 

• Para fluidificar secreções, faça inalações com solução fisiológica a 0,9% 

antes de proceder àaspiração; 

• Utilize fluido estéril, se for necessário lavar a sonda deaspiração; 

• As sondas de PVC devem ser descartadas após ouso; 

• A pressão de aspiração recomendada é de 11 O a 150 mmHg em adultos, de 

95 a 11 O mmHg em crianças e de 50 a 95 mmHg em recém-nascidos; 

• Observe a presença de cianose, queda da saturação, sangramento e 

alterações no nível de consciência, antes, durante e após oprocedimento; 

• Considere sempre a possibilidade de parada cardiorrespiratória. Portanto, 

deixe sempre o material de atendimento de emergência pronto para uso; 

• Se houver sangramento durante o procedimento, interrompa 

imediatamente e comunique ao enfermeiro; 
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• A observação visual do acúmulo de secreção e a ausculta pulmonar devem 

determinar a necessidade de se realizar aaspiração. 

AUXÍLIO NA DRENAGEM TORÁCICA 

OBJETIVO 

Possibilitar a descompressão da cavidade pleuralcausada por entrada de ar 

(pneumotórax). sangue (hemotórax) ou liquido (derrame pleural) e devolver ao 

pulmão a capacidade de re-expandir e realizar a sua função respiratória. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados e de pronto atendimento com pneumotórax ou hemotórax. 

RESPONSABILIDADE 

Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, 1 LAP (avental, compressas e campos estéreis) campo fenestrado estéril, 

gaze esterilizada, caixa de instrumental, luva cirúrgica, pacote de curativos ou caixa 

de pequenas cirurgias, antisséptico, 2 seringas de 10 mi 1 agulha: 30 mm x 7 mm; 

40 mm x 12 mm e 13 mm x 4,5 mm: 1 kit de dreno torácico, frasco de solução 

anestésica sem vasoconstritor, 2 fios de sutura mononáilon 3.0, 1 lâmina de bisturi 

nQ 11 ou 15, PVPI ou clorexidina alcoólica, sistema de drenagem, água esterilizada, 

material de curativo, esparadrapo e adesivo hipoalergênico. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

Reúna todo o material na bandeja e leve para o quarto do paciente; 

Oriente o paciente quanto ao procedimento; 
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Ofereça roupa estéril para omédico; 

Posicione o paciente na posição dorsolateral, empregando um coxim de 

apoio e expondo o lado a serdrenado; 

• Auxilie o médico, abrindo o material solicitado sobre uma superfície limpa e 

sem contaminação; 

• Realize degermação ampla do local de inserção do dreno com clorexidina ou 

PVPI degermante, retire o excesso de degermante com gaze estéril e realize a 

antissepsia com clorexidina ou PVPI alcoólico em campo ampliado; 

• Conecte o sistema de drenagem ao dreno, com o frasco de drenagem 

previamente preparado: abra o frasco do kit de drenagem e preencha-o com água 

estéril até que a extremidade do dreno fique submersa (aproximadamente 4 cm); 

• Observe se há oscilação ou saída de sangue ou líquido pelo dreno ou 

borbulhas pela saída de ar; 

• Mantenha o sistema sob o leito em nível sempre abaixo do tórax do paciente 

e em lugar seguro, para nãovirar; 

• Deixe o paciente em posiçãoconfortável; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição médica e anote o procedimento realizado na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 
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RECOMENDAÇÕES 

• Esse procedimento é realizado por médico, auxiliado pela equipe de 

enfermagem; 

• Ao mobilizar o paciente fora do leito, pince o dreno e despince-o quando o 

paciente estiver posicionado, deixando o frasco de drenagem cerca de 60 a 90 cm 

abaixo do nível da caixatorácica; 

• Evite pinçar o dreno desnecessariamente, devido ao risco de 

pneumotóraxhipertensivo; 

• Observe se o sistema está hermeticamente fechado e se as conexões estão 

seguras; 

• Ao término de cada plantão, deve-se observar e medir o volume do líquido 

drenado, observando-lhe o aspecto. O frasco de drenagem deve ser preenchido com 

soro fisiológico ou água esterilizada até atingir aproximadamente 4 cm do tubo de 

drenagem. O selo d'água deve ser trocado a cada 24 h ou com maior frequência, se 

houvernecessidade; 

• Observe o paciente e comunique a presença de qualquer sinal ou sintoma 

de desconfortorespiratório; 

• Realize a fixação do dreno (fita adesiva hipoalergênica na pele e 

esparadrapo porcima); 

• Realize curativo diário no local de inserção do dreno e observe o aspecto da 

pele ao redor e se há presença de secreção. 

AUXÍLIO NA RETIRADA DE DRENO TORÁCICO 

OBJETIVO 

Retirar dreno torácico. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com pneumotórax ou hemotórax. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, gaze esterilizada, caixa de instrumental, luva de procedimento, pacote de 

curativo ou caixa de pequenas cirurgias, 1 lâmina de bisturi n. 11 ou 15, PVPI ou 

clorexidina, esparadrapo e adesivo hipoalergênico,biombo. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Reúna todo o material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Posicione o paciente em decúbito lateral ou dorsal, expondo o lado da 

drenagem torácica; 

• Realize novamente a higienização das mãos; 

• Auxilie o médico, abrindo o material solicitado sobre uma superfície limpa e 

semcontaminação; 

• Antes de iniciar a retirada do dreno, prepare um curativo oclusivo com 

esparadrapo largo e gazes; 

• Faça a antissepsia com PVPI a 1 0% (alcoólico) no local de inserção do 

dreno; 
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• Retire a sutura cortando o fio de sutura com a lâmina debisturi; 

• Oriente o paciente a inspirar profundamente e prender a respiração durante 

a retirada do dreno; 

Auxílio na Retirada de Dreno Torácico: 

Tracione o dreno com movimento circular e coloque imediatamente o 

curativo oclusivo; 

Mantenha o curativo oclusivo por 48h; 

• Deixe o paciente em posiçãoconfortável; 

Retire o material e deixe a unidade emordem; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição e anote o procedi menta realizado, registrando o 

aspecto do local da inserção do dreno, na folha de anotação de enfermagem do 

prontuário do paciente, 

RECOMENDAÇÕES 

• Este procedimento é realizado por médico, auxiliado pela equipe de 

enfermagem; 

• Deve-se manter o curativo oclusivo por 48 h para minimizar a possibilidade 

de entrada de ar através da parede torácica. Observe o curativo nesse período e 

comunique ao médico, caso apresente líquido drenado ou descolamento; 

• Observe e controle o padrão respiratório do paciente e comunique a 

presença de alterações dos sinais vitais e saturação de 02. 
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INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM DRENAGEM 
TORÁCICA 

OBJETIVO 

Possibilitar a descompressão da cavidade pleural quando grandes volumes de ar ou 

líquido precisam ser drenados. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com drenagem de tórax. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Válvula de aspiração, frasco de aspiração de tórax com tampa de 3 vias, 6 de água 

esterilizada, pacotede curativo (pinça Kocker ou Kelly), frasco redutor e vacuômetro. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Frasco de aspiração de três vias: 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Prepare o frasco de três vias, colocando água esterilizada de modo que a 

ponta da haste longa fique imersa sob aágua; 

• Conecte urna extremidade da extensão do frasco de aspiração á válvula 

(vacuôrnetro); 

• Instale uma via de extensão do dreno na fonte de aspiração e outra no 

frasco que está instalado no paciente; a outra (haste longa) ficará ao ar ambiente; 

• Pince o dreno próximo ao tórax; 
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Ajuste a aspiração segundo o valor prescrito de pressão negativa e 

desconecte apinça; 

• Observe se há oscilação no frasco do paciente e borbulhamento no frasco 

de três vias; 

Frasco de aspiração conectado ao vacuômetro: 

Adapte uma extremidade da extensão na saída de ar do frasco de drenagem 

e a outra no frasco redutor (contendo água estéril até o nível de pressão prescrito) 

ligado aovacuômetro; 

• Verifique se o frasco redutor estáborbulhando; 

• Deixe a unidade do paciente em ordem; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição médica e anote o procedimento realizado e o aspecto 

do volume drenado, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• A pressão de aspiração não deverá ultrapassar 20 a 25 cm de80; 

• A ordenha do dreno está indicada em casos em que haja drenagem de 

conteúdo hemático com formação de coágulos. Pode ser realizada com o auxílio de 

uma pinça de ordenha ou com as mãos, através do colabamento do sistema com 

gaze embebida em álcool: uma mão colaba o sistema próximo ao dreno e 

permanece fixa. e a outra desliza pelo látex, promovendo a sucção para retirada do 

coágulo. 

TROCA DE FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA 

OBJETIVO 

Evitar refluxo do líquido drenado, prevenir infecção e medir o volume drenado. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com drenagem de tórax. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, kit de drenagem de tórax (frasco), água esterilizada, um pedaço de fita 

adesiva (de mais ou menos 30 cm), luvas de procedimento e pacote de curativo 

(pinça Kocker ouKelly). 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o novo frasco coletor no posto deenfermagem; 

• Coloque água esterilizada no novo frasco até assegurar a imersão de 4 cm 

do fundo do frasco coletor; 

• Prenda no frasco uma fita em posição vertical, e marque o nivel de água 

com um traço, anotando a data e a hora datroca; 

• Reúna todo o material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Oriente o paciente sobre oprocedimento; 

• Higienize as mãos novamente; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Pince o dreno próximo ao tórax, com pinça Kocker ouKelly; 

• Retire o copo do frasco e coloque imediatamente o novo copo do frasco 

preparado, observando se este está bemfechado; 
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Retire a pinça com o frasco de drenagem abaixo do nível do paciente; 

Observe se há oscilação e drenagem e, se necessário, faça ordenha na 

extensão; 

• Posicione o frasco de modo a evitar a formação de alças (coto- veios) e 

coloque-o sob a cama, abaixo do nível do tórax (60 a 90 cm), devidamente protegido 

de quedas acidentais; 

• Meça o volume drenado; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição de enfermagem e anote o procedimento realizado, 

registrando o volume e o aspecto do líquido drenado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atualmente, evita-se trocar o sistema coletor de drenagem torácica. 

Mensura-se e esvazia-se o frasco quando necessário, ou pelo menos a cada 24 h, e 

reutiliza-se o frasco para o mesmo paciente, desde que seja adotada técnica 

asséptica e se utilize água estéril para refazer o selo d'água. 
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TROCA DE SELO D'ÁGUA DO FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA 

OBJETIVO 

Evitar refluxo do liquido drenado, prevenir infecção e medir o volume drenado. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com drenagem de tórax. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, água esterilizada, um pedaço de fita adesiva (de mais ou menos 30 cm), 

luvas de procedimento e pacote de curativo (pinça Kocker ou Kelly). 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Reúna todo o material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Oriente o paciente sobre o procedimento; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Pince o dreno próximo ao tórax, com pinça Kocker ouKelly; 

• Meça a quantidade de líquido no frasco; 

• Retire o copo do frasco; 

• Despeje o líquido do frasco em umavasilha; 

• Lave o frasco com águaesterilizada; 

• Coloque água esterilizada no novo frasco até assegurar a imersão de 4 cm 

da ponta do frasco coletor; 
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• Feche o frasco, observando se está bemvedado; 

• Prenda, no frasco, uma fita em posição vertical, e marque o nível da água 

com um traço, anotando a data e a hora datroca; 

Retire a pinça, com o frasco de drenagem abaixo do nível dopaciente; 

• Observe se há oscilação e drenagem e, se necessário, faça uma ordenha na 

extensão; 

• Posicione o frasco, para evitar formação de alças (cotovelos) e coloque- o 

sob a cama, abaixo do nível do tórax (60 a 90 cm) e devidamente protegido de 

quedas acidentais; 

Retire as luvas de procedimento; 

Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque a prescrição de enfermagem e anote o procedimento realizado, 

registrando o volume e o aspecto do líquido drenado, na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atualmente, evita-se trocar o sistema coletor de drenagem torácica. 

Mensura-se e esvazia-se o frasco quando necessário, ou pelo menos a cada 24 h, e 

reutiliza-se o frasco para o mesmo paciente, desde que seja adotada técnica 

asséptica e se utilize água estéril para refazer o selo d'água; 

• Ser trocado a cada 24h. 
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AUXÍLIO NA TORACOCENTESE 

OBJETIVO 

Possibilitar a descompressão da cavidade pleural causada por entrada de ar 

(pneumotórax), sangue (hemotórax) ou líquido (derrame pleural), devolvendo aos 

pulmões a capacidade de reexpandir-se e realizar a sua função respiratória. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com prescrição médica. 

RESPONSABILIDADE 

Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, 1 LAP (avental, compressas e campos estéreis), 1 pacote de curativo, 

1 conjunto de agulha de Colp, 1 equipo macrogotas, 2 frascos a vácuo, antisséptico, 

gaze, 1 cateter intravenoso nº 14 ou 16, 2 seringas de 20 me 2 seringas de 10 m, 1 

agulha: 40 mm x 12 mm; 30 mm x 7 mm; 13 mm x 4,5 mm; 1 frasco de lidocaína 

sem vasoconstritor, luvas estéreis, 1 mesa de Mayo. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Reúna todo material na bandeja e leve para o quarto dopaciente; 

• Oriente o paciente quanto ao procedimento; 

• Coloque o paciente na posição sentada, na beira do leito, com o corpo 

inclinadoparaafrenteporsobreamesa de Mayo,com os braços apoiado s e cruzados à 

frente para afastar as escápulas. Na impossibilidade de obter a colaboração do 

paciente para permanecer nessa posição, coloque-o em decúbito lateral; 

• Organize o material sobre uma superfície limpa e abra o material estéril, 
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semcontaminá-lo; 

• Ajude a paramentar a equipe com luvas, máscara, óculos eavental; 

• Auxilie durante a antissepsia da pele do paciente no local da punção com 

PVPI alcoólico; 

• Após a punção, o médico conectará uma extremidade do equipo (que deve 

estar com a pinça fechada) ao cateter intravenoso Uelco) ou à agulha de Colp, e o 

auxiliar do procedimento conectará a outra extremidade ao frasco a vácuo; 

• Abra a pinça vagarosamente para evitar desconforto ao paciente pela saída 

rápida de grande quantidade de líquido; 

• Feche a pinça antes de desconectar a extremidade do equipo do frasco. Se 

for necessário, troque o frasco durante adrenagem; 

• Após o término da drenagem, o médico retirará o cateter intravenoso 

periférico ou a agulha de Golpe, manterá compressão do local poralguns minutos e 

colocará gaze estéril no local dapunção; 

• Faça um curativo compressivo; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

• Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo paraexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; Auxílio na Toracocentese: 

• Faça as anotações de enfermagem, registrando o aspecto e a quantidade do 

líquido drenado na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 
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RECOMENDAÇÕES 

A coleta de líquido pleural para exame deverá ser realizada pelo médico, 

logo após a punção, e o líquido poderá ser encaminhado ao laboratório nas seringas 

ou em tubos apropriados; 

• Verifique os sinais vitais do paciente antes do procedimento e atente para 

qualquer queixa do paciente durante e após a realização do procedimento; 

• Complicações leves incluem: ansiedade, dispneia, tosse, dor e seroma ou 

hematoma subcutâneo. 

VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

OBJETIVO 

Avaliar o funcionamento do sistema respiratório. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Relógio com ponteiro de segundos, caneta e papel. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Posicione o pacienteconfortavelmente; 

• Coloque a mão no pulso radial do paciente, como se fosse controlar o pulso, 
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e observe os movimentosrespiratórios; 

• Conte a frequência respiratória (inspiração e expiração, ciclo completo) por 1 

min ememorize; 

• Higienize as mãos; 

• Registre o valor e as características da respiração na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• É necessário que o paciente esteja tranquilo e emsilêncio; 

• É importante que o paciente não perceba que o número de respirações está 

sendo verificado, pois isso poderá interferir no padrãorespiratório; 

Valores de referência e nomenclatura: 

• Adultos : 

- 12 a 22 inspirações/min(eupneico); 

Maior que 22 inspirações/min(taquipneico); 

- Menor que 12 inspirações/min(bradipneico); 

• Crianças: 20 a 25inspirações/min; 

• RN: 30 a 60 inspirações/min; 

• O termo dispneia refere-se à sensação subjetiva relatada pelo paciente de 

falta de ar. Pode ou não estar associada ataquipneia. 
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VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

OBJETIVO 

Verificar os níveis de glicose no sangue, por meio de fitas reagentes. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Aparelho para glicemia capilar, fitas reagentes, caneta com lanceta ou agulha de 10 

mm x 30 mm, luvas de procedimento, algodão, álcool a 70%. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente, solicitando que ele lave as mãos caso 

sejanecessário; 

• Ligue o aparelho e verifique a calibração; observe se o código das fitas é 

compatível com o do aparelho, bem como a data de validadedelas; 

• Retire a fita e tampe o frasco; 

• Carregue a lanceta na caneta (se houver) ou separe uma agulha 

(preferencialmente deinsulina); 

• Calce as luvas de procedimento; 
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• Ligue o aparelho e introduza a fita, conforme orientação dofabricante; 

• Faça a assepsia do dedo com algodão embebido em álcool a 70% e deixe 

secar; 

• Pressione a ponta de um dos dedos mantendo-o abaixo do nível do coração, 

para obter maior afluxo desangue; 

• Pique na lateral do dedo, fazendo pressão em seguida, até formar uma gota 

de sangue suficiente para preencher o campo delimitado na fitareagente; 

• Pingue a gota de sangue no local indicado na fita, sem encostar odedo; 

• Coloque o algodão seco sobre o local puncionado e solicite que o paciente 

faça compressão, caso esteja consciente eorientado; 

• Proceda conforme a orientação do fabricante, aguarde o resultado e anote o 

valor; 

• Retire a lanceta do equipamento (ou pegue a agulha) e a fita e despreze no 

recipiente de materialperfurocortante; 

• Retire as luvas deprocedimento; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

• Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Realize higienização dasmãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente; 

• Comunique ao enfermeiro e ao médico, se o resultado estiver fora dos 
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parâmetros normais; 

Resultados normais: 

Glicemia de jejum = entre 90 e 11 0mg/d 

Antes do almoço ou jantar = entre 70 e 11 Omg/d 

Uma hora após as refeições= entre 90 e 160 mg/d 

Duas horas após as refeições= entre 90 e 120 mg/d 

RECOMENDAÇÕES 

Verifique o prazo de validade das fitas; 

Faça rodízio dos locais de punção, consultando as anotações de 

enfermagem, observando diretamente os dedos, ou perguntando ao paciente qual o 

local da última punção; 

• O ato de inclinar a mão do paciente para baixo favorece o enchi- mento 

capilar maisrápido; 

• Nunca esfregue a fita reagente no sangue que ficou aderido ápele; 

• Não é recomendado utilizar sangue de artérias ou veias; o exame destina-se 

especificamente à obtenção dos padrões da glicemia nos vasos capilares. 

VERIFICAÇÃO DE GLICOSÚRIA E CETONÚRIA 

OBJETIVO 

Verificar presença excessiva de açúcar e cetonas na urina, por meio de fitas 

reagentes. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 
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médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Luvas de procedimento, cuba-rim, fita reagente. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Solicite ao paciente que forneça uma amostra de urina ou obtenha-a 

diretamente da sonda vesical; 

• Mergulhe a fita diagnóstica naurina; 

• Siga as orientações dadas pelofabricante; 

• Compare a cor obtida na fita reagente com a escala que consta na 

embalagem do produto; 

• Faça a leitura do valor correspondente ememorize-o; 

• Despeje a urina no vasosanitário; 

• Encaminhe o material permanente para o expurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 
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14\. l ME D _; 
• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• A urina estagnada na bexiga durante várias horas não reflete 

corretamente o teor de glicose e corpos cetônicos no momento doexame; 

• Nunca utilize a primeira urina do dia. Colete amostra recém-eliminada; 

• Para pacientes acamados, ofereça comadre oupapagaio; 

• O paciente deve ser orientado a chamar imediatamente a enfermagem após 

urinar e a não descartar aurina; 

• Verifique o prazo de validade das fitas; 

• Os horários antes das refeições são os mais indicados para a realização do 

exame; 

• A contagem do tempo deve serexata; 

• Valor normal esperado - glicose e cetonas ausentes naurina. 

VERIFICAÇÃO DO PESO CORPÓREO 

OBJETIVO 

Avaliar o estado nutricional, ganhos, perdas e retenção de líquidos e fornecer 

valores para adequar a medicação, a hidratação e a dieta para o paciente, bem 

como a avaliação da eficácia dos medicamentos que atuam sobre os sistemas 

urinário, endócrino, digestório e cardiovascular. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Balança mecânica ou eletrônica, papel-toalha. 

• Descrição e sequência dos passos; 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Forre a base da balança compapel-toalha; 

• Verifique as condições da balança, destrave-a (balança mecânica), tare a 

balança e trave-a, ou ligue-a (balança eletrônica) e verifique atara; 

• Solicite ao paciente que retire calçados e roupas pesadas, ajudando-o a 

subir nabalança; 

• Leia o valor obtido no painel digital (balança eletrônica), ajuste os massores 

e verifique o peso (balança mecânica); 

• Ajude o paciente a descer dabalança; 

• Remova o papel-toalha dabalança; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o procedimento realizado registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 
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RECOMENDAÇÕES 

• O procedimento deve ser realizado preferencialmente pela manhã, com o 

paciente emjejum, 

• Observe recomendações para pacientes em isolamento decontato. 

VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

OBJETIVO 

Avaliar a capacidade e a eficácia do sistema cardiovascular. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, esfigmomanômetro, estetoscópio, algodão, álcool a 70%, papel e caneta. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Remova roupas do braço no qual será colocado o manguito; 

• Posicione o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 
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40 espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido; 

• Realize assepsia, com algodão embebido em álcool a 70% nas olivas e no 

diafragma doestetoscópio; 

• Selecione um manguito de tamanho adequado ao braço; 

• Coloque o manguito no braço, sem deixar folgas acima da fossa cubital, 

acerca de 2 a 3 cmdesta; 

• Centralize o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria 

braquial; 

• Coloque o mostrador do manômetro aneroide de modo que fique bem visível 

ou posicione os olhos na altura da coluna de mercúrio, no manômetro de coluna; 

• Solicite ao paciente que não fale durante a mensuração; 

• Palpe a artéria braquial e coloque o estetoscópio sobre ela sem comprimi-

laexcessivamente: 

• Insufle novamente o manguito até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível 

estimado da pressão sistólica (ponto de desaparecimento do pulsoradial); 

• Proceda á deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mmHg/s); 

• Determine a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase 1 de 

Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares, e, em seguida, 

aumente ligeiramente a velocidade de deflação; 

• Determine a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de 

Korotkoff); 

• Ausculte cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som, para confirmar seu 

desaparecimento 

• Proceda á deflação rápida e completa (se os batimentos persistirem até o 
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nível zero, determine a pressão diastólica no abafamento dos sons - fase IV de 

Korotkoff); 

Espere 1 a 2 min. antes de novas mensurações no mesmo paciente; 

• Informe o valor de pressão arterial medido aopaciente; 

Anote os valores inteiros e o membro no qual foi aferida a pressão arterial; 

• Realize assepsia com álcool a 70% nas olivas e no diafragma do 

estetoscópio; 

Guarde o material; 

• Higienize asmãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Antes de realizar a mensuração, mantenha o paciente em repouso durante 

pelo menos 5 min. em ambiente calmo. Evite bexiga cheia e certifique- se de que o 

paciente não praticou exercícios físicos 60 a 90 min antes da aferição, não ingeriu 

bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumou há menos de 30 min.; 

• Verifique se há presença de fatores que causem estresse ao paciente; 

• A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço 

ou de qualquer outro local demedida; 

• O comprimento do manguito deve corresponder a 80% da circunferência do 

braço; 

• Evite colocar o manguito sobre o braço quando houver punção venosa na 

fossa cubital, líquidos sendo infundidos, fístula arteriovenosa, mastectomia, plegia 

ecateterismo; 
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• Para pacientes em isolamento de contato individualize o manguito do 

aparelho 

• Locais para verificação da PA, em sequência de preferência: braço (artéria 

braquial), perna (artéria pediosa), coxa (artéria poplitea). Os manguitos são de 

tamanhos diferentes específicos para cadalocal. 

Valores de referência 

• Normotensos adultos - sistólica: entre 90 e 130 mmHg; diastólica: entre 60 e 

85 mmHg; 

• Normotensos crianças - sistólica: entre 60 e 90 mmHg; diastólica: entre 30 e 

60mmHg; 

• Existem fatores que afetam os valores e que devem ser levados em 

consideração: ansiedade, dor, estresse, ingestão de cafeína, tabagismo, idade, 

sexo, posição do corpo, substâncias psicoativas, exercícios, doença de base e febre. 

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL 

OBJETIVO 

Identificar desequilíbrios hemodinâmicos ligados à volemia do paciente. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados com prescrição médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, suporte de soro, equipo para PVC, fita adesiva, torneirinha, régua de nível 

e escala graduada. 
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DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Higienize as mãos; 

Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

Leve o material para o quarto dopaciente; 

Explique o procedimento aopaciente; 

Conecte o equipo de PVC ao frasco de soro fisiológico preenchendo todo 

osistema; 

• Pendure o soro no alto do suporte de soro, prendendo o equipo junto à 

escala graduada fixada no corpo do suporte desoro; 

• Realize a assepsia nas conexões com álcool a70%; 

• Instale o equipo na via proximal do cateter venoso central por meio de uma 

torneirinha; 

• Coloque o paciente em decúbito dorsal, retirando travesseiro e coxins. 

Alinhe os membros e mantenha a cabeceira entre O e 30°; 

• Verifique o eixo flebostático (zero do paciente) por meio de uma régua de 

nível, colocada da escala graduada até a linha axilar média dopaciente; 

• Feche as torneirinhas dos outros soros, deixando aberta apenas a via da 

PVC para o paciente; 

• Deixe que a coluna d'água desça até a linha e espere a oscilação se 

estabilizar (neste ponto a oscilação normalmente irá acompanhar os movimentos 

respiratórios do paciente); 

• Observe o valor do limite inferior daoscilação; 

• Feche a via da PVC, abrindo as vias dos demaissoros; 

• Deixe o pacienteconfortável; 
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Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

Higienize as mãos; 

Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Se o "zero" do paciente não coincidir com o "zero" da fita graduada, 

desconte o valor para detectar o real valor da PVC dopaciente; 

• Nunca aproveite o zero estabelecido anteriormente, pois o paciente é 

mobilizado durante o decorrer doplantão; 

• Alguns fatores interferem no resultado da verificação: isquemia, septicemia, 

ventilaçãomecãnica. 

• Verificação de Parâmetros Clínicos: 

• Valores normais para PVC ou PAD: 4 a 8 mmHg (em monitores cardíacos) 

ou 5 a 12 cm de Hp; 

• Certifique-se de que, após a medida da PVC, as demais vias foram abertas; 

• Para maior eficácia no controle do tratamento do paciente, verifique, 

juntamente com a PVC, a pressão arterial e o débitourinário; 

• A pressão venosa central ou a pressão de átrio direito podem ser verificadas 

também por meio de monitores cardíacos que contenham módulo de pressão. 

Nesses casos os resultados serão obtidos em mmHg. 

VERIFICAÇÃO DO PULSO APICAL OU DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

OBJETIVO 

Checar o resultado do controle de pulso e avaliar arritmias cardíacas. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, estetoscópio, relógio com ponteiro de segundos, algodão, álcool a 70%, 

caneta e papel. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Posicione o pacienteconfortavelmente; 

• Realize a assepsia das olivas e do diafragma do estetoscópio com algodão 

embebido em álcool a 70%; 

• Coloque o diafragma no tórax, no SQ espaço intercostal esquerdo na 

linhahemiclavicular; 

• Ausculte e conte os batimentos cardíacos por 1 min.; 

• Realize novamente assepsia das olivas e do diafragma; 

• Guarde o material; 

• Higienize as mãos; 
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• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na foi ha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Compare com o valor obtido no controle do pulso periférico e comunique 

discrepâncias à enfermeira ou ao médico; 

• O paciente deve estar tranquilo, ausentes fatores deestresse; 

• Para pacientes em isolamento de contato, individualize oestetoscópio; 

• A frequência normal varia de 60 a 100 bpm (normocardia); 

- < 60 bpm:bradicardia; 

- > 100 bpm:taquicardia. 

VERIFICAÇÃO DO PULSO PERIFÉRICO 

OBJETIVO 

Avaliar as condições hemodinâmicas do paciente e detectar arritmias cardíacas. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Relógio com ponteiro de segundos, caneta e papel. 
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DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Posicione o pacienteconfortavelmente; 

• Aqueça as mãos, se necessário,friccionando-as; 

• Coloque as polpas digitais dos dedos médio e indicador sobreuma artéria 

superficial e comprimalevemente; 

• Conte os batimentos durante 1 min.; 

• Observe arritmias e amplitude; 

• Repita o procedimento, senecessário; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor, o ritmo e a amplitude 

de pulso obtidos, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

Valores de referência e nomenclatura 

• No adulto: 60 a 100 bpm(normosfigmia); 

- < 60 bpm (bradisfigmia); 

- > 100 bpm (taquisfigmia); 

• Abaixo de 7 anos: 80 a 120bpm; 

• Acima de 7 anos: 70 a 90bpm; 

• Puberdade: 80 a 95bpm. 
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VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA AXILAR 

OBJETIVO 

Identificar a temperatura basal do cliente e problemas termorreguladores, avaliar a 

resposta da temperatura às terapias auxiliar e no diagnóstico médico e de 

enfermagem. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, termômetro, algodão e álcool a 70%, caneta e papel. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Realize a assepsia do termômetro utilizando algodão embebido em álcool a 

70%; 

• Certifique-se de que a coluna de mercúrio está abaixo de 35ºC; caso não 

esteja, agite vigorosamente o termômetro, em movimento centrífugo, para que o 

mercúrio desça; 

• Enxugue a axila, caso seja necessário. Coloque o termômetro na região 
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axilar com o bulbo em contato direto com a pele do paciente, pedindo ao paciente 

que mantenha o braço por sobre o tórax, com a mão no ombro oposto e o cotovelo 

rente ao corpo; 

• Retire o termômetro após 5 min, realize a leitura e memorize oresultado; 

• Agite novamente o termômetro para que o mercúrio desça abaixo de 35°C; 

• Realize a assepsia do termômetro com algodão embebido em álcool a 70% 

e guarde-o em localapropriado; 

• Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• Alterações abruptas na temperatura: comunicar ao enfermeiro; 

• Recomenda-se o uso de termômetros digitais para no caso de quebra do 

termômetro evitar a exposição de pessoas e do ambiente aomercúrio; 

• Termômetros de mercúrio: o tempo é de 5 min. Digitais: siga as 

recomendações dofabricante. 

Valores normais e alterações 

• Hipotermia: temperatura abaixo de35°C; 

• Afebril: 36, 1 a37 ,2ºC; 

• Estado febril/subfebril: 37,3 a 37,?ºC; 
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Febre/hipertermia: 37,8 a 38,9ºC; 

Pirexia: 39 a40°C; 

• Hiperpirexia: acima de40ºC . 

VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA ORAL 

OBJETIVO 

Identificar a temperatura basal do cliente, problemas termorreguladores, avaliar a 

resposta da temperatura às terapias, auxiliar no diagnóstico médico e de 

enfermagem. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, termômetro, papel, algodão, álcool a 70% e caneta. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Realize a assepsia do termômetro utilizando algodão embebido em álcool a 
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70%. Certifique-se de que a coluna de mercúrio está abaixo de 35ºC; caso não 

esteja, agite vigorosamente o termômetro, em movimento centrífugo, para que o 

mercúrio desça; 

• Coloque o termômetro sob a língua do paciente, recomendando a ele que o 

conserve na posição, mantendo a bocafechada; 

Retire o termômetro após 5 min., realize a leitura e memorize o resultado; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

Realize assepsia do termômetro com algodão embebido em álcool a 70% e 

guarde-o em localapropriado; 

• Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

• Lave a bandeja com H20 e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário dopaciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• O termômetro deve ser de uso individual, com formato apropriado para esta 

finalidade; 

• Não utilize esta técnica em pacientes com comprometimento da cognição, 

ou que estejam com lesôes na boca ou com problemas nas vias respiratórias, em 

crianças e após a ingestão de alimentos gelados e quentes, ou em pacientes 

taquipneicos 

• Valores normais para o adulto variam de 36 a 38ºC. 
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VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA RETAL 

OBJETIVO 

Identificar a temperatura basal do cliente, problemas termorreguladores, avaliar a 

resposta da temperatura às terapias e auxiliar no diagnóstico médico e de 

enfermagem. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica e/ou de enfermagem. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, termômetro, luvas de procedimento, lubrificante lidocaina, álcool a 70%, 

algodão, folha de anotação de enfermagem e caneta. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedi menta em umabandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Realize assepsia do termômetro com algodão embebido em álcool a 70%; 
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• Certifique-se de que a coluna de mercúrio está abaixo de 35º C, caso não 

esteja, agite vigorosamente o termômetro em movimento centrífugo, para que o 

mercúrio desça até o bulbo; 

• Coloque o paciente em decúbito lateral esquerdo com a perna direita 

flexionada (posição de Sims); 

• Lubrifique a ponta do termômetro e introduza-o no ânus, acompanhando a 

curvatura do reto, aproximadamente 1,5 cm em lactentes e 4 cm emadultos; 

• Retire o termômetro após 3 min, realize a leitura e memorize ovalar; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

• Recolha o material, mantendo a unidadeorganizada; 

• Lave o termômetro com água e sabão; 

• Realize assepsia do termômetro com algodão embebido em álcool a 70% e 

guarde-o em localapropriado; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário dopaciente 

RECOMENDAÇÕES 

• O termômetro deve ser de uso individual; o bulbo é mais curto, arredondado 

e com vidro mais espesso; 

• Esta técnica é mais utilizada em pediatria ematernidade; 

• É contraindicado nos casos de inflamação, obstrução e cirurgia doreto; 
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• Valores normais para o adulto variam de 36,5 a 38,5ºC. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA DERMATOLÓGICA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via dermatológica para auxílio no tratamento por ação 

local ou sistêmica. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

Responsabilidade Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, gaze e luvas de procedimento. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 
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Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Coloque o paciente na posição mais adequada ao procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Calce luvas de procedimento ou estéreis, conforme anecessidade: 

• Exponha a área de aplicação e faça higiene local, se fornecessário; 

• Coloque o medicamento em uma gaze, na quantidade suficiente para cobrir 

a área indicada (se necessário, utilize umaespátula); 

• Aplique o medicamento na área indicada e espalhe-o delicada- mente (se 

necessário, enfaixe olocal); 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Retire as luvas deprocedimento; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário da administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 
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medicamento, a dosagem, a via e o horário de administração; 

Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não foi 

dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário ad ministrado echecar; 

• O medicamento deve ser mantido com a identificação e em local adequado 

(protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

• O próprio paciente pode fazer a aplicação do medicamento, desde que 

tenha fácil acesso à área e que esteja bem orientado quanto aoprocedimento; 

• Os medicamentos de uso tópico, exceto os que tratam feridas, devem ser 

aplicados na peleintacta; 

• Se o paciente apresentar um ferimento aberto, deve-se utilizar técnica 

asséptica; 

• Antes de aplicar os medicamentos, limpe completamente a pele, lavando 

cuidadosamente a área, a fim de retirar os restos de medicamentos. Se necessário, 

desbride localmente os resíduos de tecido (as camadas de derme e epiderme 
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poderão ser desbridadas, mecanicamente, por profissionais de enfermagem, sendo 

privativo do enfermeiro o desbridamento instrumental, até a fáscia muscular); 

• Em caso de uso de bisnagas, despreze uma pequena porção (cerca de 1 

cm) e aplique a segunda porção sobre a gaze, semtocá-la; 

• Em caso de necessidade de uso de espátulas, não contamine o 

medicamento com a espátula que já teve contato com opaciente; 

• Recomendações específicas para uso de patchs: realize tricotomia, se 

necessário; observe o período de permanência na pele, de acordo como 

medicamento e o fabricante; observe eventuais sinais de reações locais; faça rodízio 

dos locais de aplicação (conforme o tipo e o tamanho do patch e suas respectivas 

recomendações), evitando dobras cutâneas e áreas de transpiração excessiva. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRADÉRMICA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via intradérmica (ID). 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, luvas de procedimento, agulha de 25 mm x 7 mm, 

agulha de 13 mm x 4,5 mm, seringa de 1 m, bolas de algodão, álcool a 70%. 

IMED - instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 f Conjunt'O 34, Eek: Vísta, São Pau!o/SP 

CNPJ: J.9.324,171/0001-02- Tefejone: (:11} 31-41-1118 

www.ímed,org.br- projetos@.'fmed.org,br 

Ú ''i; ' ',, 
U .: _ _; 0 ~J 



~ JMED 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Aspire o medicamento utilizando a agulha de 25 mm x 7 mm e a seringa de 

1 m, sem deixar ar nointerior; 

• Troque a agulha por outra de 13 mm x 4,5mm; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 

Administração do medicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque o paciente na posição mais adequada ao procedimento; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Faça a antissepsia do local com algodão embebido em álcool a 70% com 

movimentos circulares, do centro para asextremidades; 

• Estique a pele do local de aplicação, com os dedos indicador e polegar da 

mão oposta á que segura aseringa; 
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Introduza a agulha (somente o bisei) na pele, fazendo com esta um ângulo 

de 15°, com um movimento delicado, porémfirme; 

• Injete o medicamento, empurrando o êmbolo com a mão oposta à que 

segura a seringa, e observe a formação de umapápula; 

Retire a agulha com um único movimento, rápido e firme; 

Não friccione o local da pápula, com algodão nem com outromaterial; 

Oriente o paciente a não coçar nem esfregar olocal; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja (não reencape asagulhas); 

Retire as luvas de procedimento; 

Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Descarte o material perfurocortante em recipiente adequado (não 

desconecte a agulha daseringa); 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, indicando o local 

em que foi realizada a aplicação, ou qualquerintercorrência. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 
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• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua ad ministração e, caso não 

tenha sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado 

para anotações de enfermagem. Se o medicamento for dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinado medicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

• Administre um volume máximo de 0,5 mi. Os locais indicados para aplicação 

são a face anterior do antebraço e a regiãosubescapular. 

• As seringas de aplicação têm capacidade para 1 mi e apresentam 

graduações em decimais ou centesimais; 

• Não se deve fazer massagem no local, e a antissepsia não é obrigatória. 

para não interferir no tempo de absorção do medicamento e/ou na reaçãolocal; 

• Em caso de PPD, é necessário demarcar a área de aplicaçãocom régua, a 

fim de medir-se a reação localposteriormente. 
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ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR 

OBJETIVO 

Administrar por via intramuscular (IM) medicamentos que não podem ser absorvidos 

diretamente pela mucosa gástrica. Obter ação mais rápida do que por via oral. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, diluente para o medicamento (se necessário), 

etiqueta ou fita adesiva, luvas de procedimento, seringa de 5 mi, agulha de 40 mm x 

12 mm, agulha IM adequada, bolas de algodão, álcool a 70%; 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação do medicamento (nome, dosagem, horário e 

via de administração) e do paciente (nome eleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Separe o frasco ou a ampola e faça a limpeza do mesmo com algodão 

embebido em álcool a 70%; 

• Faça a reconstituição, se necessário, e aspire o conteúdo do frasco; 
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• Retire o ar daseringa; 

Troque a agulha por outra, específica para via IM; 

• Cole na seringa a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar . 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos; 

• Calce as luvas deprocedimento; 

• Coloque o paciente na posição mais adequada ao procedimento; 

• Exponha a área e delimite o local de aplicação; 

• Pince a pele e o músculo do local selecionado com os dedos indicador e 

polegar da mão oposta à que segura aseringa; 

• Retire o ar daagulha; 

• Insira a agulha a um ângulo de 90° em relação aomúsculo; 

• Tracione suavemente o êmbolo da seringa para certificar-se de que não 

atingiu nenhum vaso sanguíneo; 

• Injete o conteúdo da seringa, empurrando o êmbolo com a mão oposta à 

que segura a seringa; 

• Retire a agulha com um único movimento, rápido e firme; 

• Comprima levemente o local com algodão seco, sem massagear, até que se 

conclua ahemostasia; 

• Verifique o local da punção, observando a formação de hematoma ou 
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reaçãoalérgica; 

Recolha o material e coloque-o na bandeja (não reencape asagulhas); 

Retire as luvas de procedimento; 

Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Descarte o material perfurocortante em recipiente adequado (não 

desconecte a agulha daseringa); 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com álcool a 70%; 

Higienize as mãos; 

Cheque o horário da administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, indicando o local 

em que foi realizada a aplicação, ou qualquerintercorrência. 

Especificação de agulhas para a aplicação IM em adultos: 

Biotipo do paciente Solução oleosa/suspensão Solução aquosa 
Magro 25x8 25x7 

Normal 30x8 30x7 

Obeso 40x8 40x7 ~--

Músculos indicados para a injeção IM e respectivos volumes máximos, em pacientes 

adultos, em ordem de preferência (esses músculos devem ser utilizados 

alternadamente). 

Região 
Glúteo 

Vasto lateral 

Localização 
Quadrante superior lateral. 

_No terço médio. 
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Ventroglútea 

Deltoide 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

Técnica de Hochstetter - aplicado no centro do "V' 
formado pelos seguintes vértices: palma da mão na 

porção do trocânter maior, o dedo indicador na espinha 
ilíaca ântero-superior e o dedo médio estendendo-se até 

a crista ilíaca. 

Aproximadamente 4 cm abaixo do Acrômio. 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário de administração; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento for dado fora do horário determinado, 

deve-se colocar o horário administrado echecar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 
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individuais do paciente 

Específicas 

• O medicamento administrado por via IM não deve ser reconstituído em 

soluções que não as indicadas nem misturado com qualquer outro medicamento na 

mesma seringa; 

• Os locais de aplicação (músculos) deverão ser alternados durante o 

tratamento; 

• Se o volume a ser administrado ultrapassar a capacidade do músculo, a 

dose deverá ser fracionada e aplicada em mais de umlocal. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAVENOSA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via intravenosa (IV) para obter efeito sistêmico mais 

rápido,ou porque lesiona o tecido muscular. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito,diluente do medicamento (se necessário), luvas de 

procedimento, agulha de 40 mm x 12 mm, seringa de 10 mi, etiqueta ou fita adesiva, 

bolas de algodão, álcool a 70%, adesivo hipoalergênico. 
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DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e 

oleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Separe o frasco ou a ampola e faça a limpeza com algodão embebido em 

álcool a 70%, antes de puncioná-lo (o frasco) ou quebrá-la (a ampola); 

• Faça a reconstituição, se necessário, e aspire o conteúdo do frasco na dose 

prescrita; 

• Dilua o medicamento, se necessário, para obter a dose prescrita, conforme 

as especificidades do medicamento e do paciente; 

• Cole na seringa a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar; 

• Se necessário, puncione uma veia periférica; Administração do 

medicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Coloque o paciente na posição mais adequada ao procedimento. 
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Administração por acesso venoso já instalado: 

• Limpe a conexão do acesso venoso com álcool a 70%; 

• Remova a tampinha da torneirinha ou do cateter, protegendo-a com uma 

gaze estéril; 

• Desconecte a agulha de proteção daseringa; 

• Conecte a seringa que contém o medicamento ao acesso venoso 

( cateter, torneirinha); 

• Bloqueie o acesso de soro durante o período de administração do 

medicamento; 

• Tracione o êmbolo da seringa até que reflua uma pequena quantidade de 

sangue (não é indicado que se aspire o cateter venoso salinizado, cateteres 

plásticos ou cateteres de pequenocalibre). 

Administração por punção venosa: 

• Realize a punçãovenosa; 

• Conecte a seringa que contém o medicamento ao catetervenoso; 

• Tracione o êmbolo da seringa até que reflua uma pequena quantidade de 

sangue; 

• Solte o garrote; 

• Injete todo o medicamento, no tempo recomendado (verifique as 

recomendações específicas relativas ao medicamento e aopaciente); 

• Observe sinais de infiltração ou hematoma no local da punção, além de 

queixas de dor. desconforto ou alterações do paciente (se ocorrerem, interrompa a 

administração); 
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Após a administração: 

recoloque a tampinha de proteção da torneirinha,ou; 

restabeleça a infusão de soro e reveja o gotejamento,ou; 

faça a salinização do catetervenoso; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja (não reencape asagulhas); 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Descarte o material perfurocortante em recipiente adequado (não 

desconecte a agulha daseringa); 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com álcool a 70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário da administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações em impresso próprio, indicando o local em que foi 

realizada a aplicação, ou qualquerintercorrência. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 
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sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Especificas: 

Relativas aos pacientes: 

• Verifique a data de inserção do cateter venoso periférico. O cateter não deve 

permanecer no mesmo local por mais de 72h; 

• Verifique a presença de dor e edema (indicam que a veia foi transfixada e 

que o líquido injetado está extravasando nos tecidos) ou de flebite. Nesse caso, 

interrompa a infusão imediatamente e retire odispositivo; 

• Fique atento ás possíveis reações durante a administração de 

medicamentos IV, tais como reações pirogênicas, anafiláticas ou outras queixas do 

paciente. 

Relativas aos medicamentos: 

• Verifique a compatibilidade entre medicamentos administrados 

simultaneamente (em conexões Y); 

• Consulte sobre a compatibilidade entre medicamentos e os 
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diluentes/soluções a seremutilizados; 

• Sempre que dois medicamentos injetáveis, incompatíveis entre si, tiverem 

que ser administrados simultaneamente (no mesmo horário), por uma mesma via de 

acesso, recomenda-seque: 

Esses medicamentos sejam preparados em separado (não os misture); 

Equivalências: 

1 mi = 20 gotas = 60 microgotas 1 microgota / min = lmUh 

1 mg = 1.000 µg 

Esses medicamentos sejam administrados separadamente e que, após a 

administração do primeiro, a via de acesso seja "lavada" (administrando-se 

até10 mi de solução fisiológica). Se possível, aguarde 10 min para realizar a 

administração do segundo medicamento;Se possível, escolha outra via de 

acesso, evitando-se infusões simultâneas prolongadas; 

• Conservação de medicamentos: considere as características do 

medicamento quanto à sua estabilidade (no seu estado original, após a 

reconstituição e/ou diluição) e também em relação a sua fotossensibilidade e 

termolabilidade; 

• Guarda de medicamentosmanipulados: 

Identifique os frascos dos medicamentos que forem preparados e guardados 

para uso posterior, informando a concentração (mg/mO), a data e a hora de 

preparo. Deve-se identificar o medicamento logo após o preparo e guardá-lo 

imediatamente, na forma (refrigerado ou não, protegido ou não da luz) e pelo 

tempo recomendados 

• Verifique o prazo de validade e observe o aspecto domedicamento; 

• Homogenize os medicamentos e soluções antes daadministração; 

• Tempo de administração do medicamento por vialV: 

IMEO - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itopeva, 202 f Conjunto 34, Befo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19324,J.71/0001-02-Te!ejone: (11) 314:l·1.128 

www.imed.org.br - projetos@)fmed.org,br 

I \ (1 (. i. .. r_-
V ,.} e_! '-' V 



-~ !MED 
_ _; •· .. 

O tempo de administração por via intravenosa de cada medicamento é 

determinado em função do principio ativo (sua farmacocinética), da ação desejada e 

do volume a ser administrado. Assim sendo, é importante que se considerem as 

recomendações do fabricante domed1camento; 

Devem também ser consideradas algumas características do paciente,tais como o 

peso e a idade (parâmetros essenciais para o cálculo da dosagem e para a 

determinação do tempo de administração de alguns medicamentos), além das 

condições físicas gerais (p. ex., o calibre e as condições da veia em que se dará a 

administração) e dos sintomas e alterações que o paciente possa apresentar 

durante a administração domedicamento; 

De modo geral, os modos e tempos de administração de medicamentos por 

via IV podem ser assimclassificados: 

• Bolus: é administração intravenosa realizada em até 1min 

• Infusão rápida: administração por via intravenosa realizada entre 1 O e 30 

min; 

• Infusão lenta: administração por via intravenosa realizada entre 30 e 60 min; 

• Infusão contínua: administração por via intravenosa realizada em tempo 

superior a 60 min, ininterruptamente (p. ex., de 6 em 6h); 

• Infusão intermitente: administração por via intravenosa realizada em tempo 

superior a 60 min, não-contínua (p. ex., em 4 h, 1vez/dia). 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA NASAL 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via nasal para auxílio no tratamento de doenças 

inflamatórias/infecciosas das vias respiratórias superiores, ou para serem absorvidos 

sistemicamente. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento, com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, lenços de papel ou gaze, conta-gotas. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e 

oleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar. 

Administração domedicamento 

• Explique o procedimento aopaciente; 

• Solicite ao paciente que limpe as narinas com lenços de papel ou gaze; 

• Coloque o paciente sentado ou eleve a cabeceira do leito; 

• Higienize as mãos; 
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• Para o acesso do medicamento: 

à faringe posterior: solicite ao paciente que incline a cabeça paratrás; 

- ao seio etmoide ou esfenoide: coloque um travesseiro sob os ombros e incline a 

cabeça do paciente para trás; 

- aos seios frontais e maxilares: solicite ao paciente que incline a cabeça para trás 

e para o lado que deve sertratado; 

• Pingue a quantidade de gotas prescritas do medicamento nas narinas, sem 

tocá-las; 

• Observe a reação do paciente e posicione-o novamente no leito, de acordo 

com sua necessidade; 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário da administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 
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• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade domedicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específica: 

• Recomenda-se que o frasco do medicamento seja de usoindividual. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OFTÁLMICA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via oftálmica para auxílio no tratamentopor ação local 

e no exameoftalmológico. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 
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RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito (solução ou pomada), gaze, conta-gotas, lenço de 

papel, luvas de procedimento, bacia com água morna e toalha de rosto (se os olhos 

apresentarem crostas ousecreções). 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e deenfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação domedicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Coloque o paciente sentado ou eleve a cabeceira do leito; 

• Higienize as mãos; 

• Utilize luvas de procedimento se houver presença desecreção; 

• Faça ou auxilie o paciente na lavagem dos olhos, com água morna (se 
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houver presença desecreção); 

• Lave e seque no sentido do canto interno do olho para o externo; 

• Solicite ao paciente que incline a cabeça paratrás; 

• Afaste a pálpebra inferior, com os dedos e umagaze; 

• Solicite ao paciente que olhe para cima. 

Na aplicação de colírio: 

• Remova o conta-gotas e pingue a quantidade de gotas prescrita, 

aproximadamente 1 a 2 cm acima do saco conjuntiva!, tendo o cuidado de não tocar 

na conjuntiva dopaciente; 

• Se o paciente piscar ou fechar o olho ou se a gota cair fora da margem 

externa da pálpebra, repita oprocedimento; 

• Seque o excesso de medicamento com um lenço de papel. 

Na aplicação de pomadas: 

• Aplique uma fina camada de pomada em toda a extensão do fórnix inferior, 

sem tocar a ponta da bisnaga na conjuntiva dopaciente; 

• Limpe o excesso com uma gaze; 

• Após a administração do medicamento, solicite ao paciente que permaneça 

com o olho fechado por algunsminutos; 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 
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Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas 

• Recomenda-se que o frasco ou o tubo do medicamento sejam de uso 

individual; 
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• Como medida de prevenção de infecções cruzadas, evite o contato do 

material com a conjuntiva do paciente. Caso ocorra contato, descarte o produto. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via oral (VO) para auxílio no tratamento, utilizando o 

trato gastrintestinal para absorção. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, copinho descartável, fita crepe ou etiqueta. Se 

houver necessidade: seringa de 10 ou 20 m, conta-gotas, triturador de comprimidos, 

espátula, papel-toalha, canudinho, copo com água ouchá. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

Reúna todo o material em umabandeja; 

Higienize as mãos; 
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• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Coloque os medicamentos no copinho sem tocá-los (use seringa ou medidor 

conta-gotas para oslíquidos); 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Coloque o paciente sentado ou em decúbito elevado; 

• Entregue o copinho com o medicamento e o copo com água ou chá ao 

paciente; 

• Espere o paciente deglutir todos osmedicamentos; 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 
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• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

• Os comprimidos, conforme a necessidade e a fim de facilitar sua deglutição, 

poderão ser triturados e diluídos emágua; 

• Caso haja a possibilidade de o paciente deglutir as cápsulas, não se deve 

abri-las e administrar seu conteúdo diluído. Nesse caso, recomenda-se verificar com 

o médico a possibilidade da alteração da terapêutica medicamentosa (apresentação 

e via deadministração). 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OTOLÓGICA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via otológica para auxílio no tratamentopor ação 
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lateralmente; 

Utilize as luvas de procedimento, se houver presença desecreção; 

• Segure a porção superior do pavilhão auricular e puxe suavemente o lobo 

para cima e para fora (em pacientes adultos) ou para baixo e para trás (em 

crianças); 

lnstile a quantidade de gotas prescritas, segurando o conta-gotas 1 cm, no 

mínimo, acima do canal auditivo, sem tocar o frasco nopaciente; 

• Peça ao paciente que permaneça em decúbito lateral por 2 a 3min; 

• Repita o procedimento no lado contrário, se estiverprescrito; 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Retire as luvas de procedimento, se as tivercalçado; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 
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• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

Verifique e respeite a validade do medicamento; 

Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

ESPECÍFICAS 

• Para aplicação de cremes, faça o fuso de gaze, coloque o creme na 

extremidade e introduza-o no ouvido com o auxílio de umapinça; 

• Recomenda-se que o frasco ou tubo do medicamento seja de uso individual; 

• Aqueça o frasco do medicamento com as mãos antes de instilar a 

medicação. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA PERIDURAL 

OBJETIVO 

Administrar solução analgésica por via peridural, através de cateter, para o auxílio 

no tratamento da dor. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento, portadores de 

cateter peridural, com prescriçãomédica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, seringa de 10 mi, luvas de procedimento, gaze 

estéril, álcool a 70%, fita adesiva hipoalergênica, esfigmomanômetro e estetoscópio. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e deenfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Higienize as mãos; 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Retire a tampa protetora do frasco do medicamento e faça a limpeza do 

mesmo com álcool a 70%; 

• Aspire a medicação do frasco conforme prescrição médica; 

• Cole a etiqueta de identificação na seringa que contém o medicamento 

preparado; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar; 

• Verifique os sinais vitais: pressão arterial, pulso, frequência respiratória e 
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local. 

APLICAÇAO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, gaze e luvas de procedimento. 

DESCRIÇAO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar. 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque o paciente sentado ou deitado, com a cabeça inclinada 
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dor, segundo a escala numérica dedor; 

Administração domedicamento: 

Explique o procedimento ao paciente; 

Higienize asmãos; 

Calce luvas de procedimento; 

Realize a desinfecção do cateter (tampinha e conexão) com álcool a 70% e 

gaze estéril; 

• Retire a tampinha da conexão do cateter e proteja-a, envolvendo-a com 

gaze estéril; 

• Conecte a seringa aocateter; 

• Verifique o posicionamento adequado do cateter: confira a marca da altura 

do cateter: aspire o cateter e certifique-se de que não retorne nenhum fluido (caso 

ocorra refluxo de sangue ou outro fluido, NÃO administre o medicamento; 

comunique ao médico e anote a ocorrência); 

• Administre a solução (cada 5 mi de solução anestésica em 30s.); 

• Observe as reações do paciente durante a administração do medicamento 

(parestesias, crises convulsivas ou outro desconforto, apresentado ou referido pelo 

paciente); 

• Desconecte a seringa e recoloque a tampinha na conexão docateter; 

• Proteja a conexão do cateter, envolvendo-a com gaze estéril, fixada com fita 

adesiva; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Verifique os sinais vitais (pressão arterial, pulso e frequência respiratória); 

• Higienize as mãos; 
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Encaminhe a bandeja com os resíduos para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com álcool a 70%; 

Higienize as mãos; 

Cheque a administração do medicamento na prescrição médica e faça as 

anotações no impresso próprio; 

• Verifique o nível de dor 30 min. após a administração do medicamento, 

segundo a escala numérica de dor; 

• Faça as anotações pertinentes no impresso próprio, incluindo o grau de 

analgesia, segundo a escala de sedação de Ransay. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo,no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

Verifique e respeite a validade domedicamento; 

Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 
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receber determinadomedicamento; 

O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

Avalie a causa da dor; 

Procure obedecer ao aprazamento prescrito para que o efeito da medicação 

se efetive; 

Avalie a dor utilizando a escala quantitativa de dor (escala numérica verbal [ENV]; 

escala análoga visual [EAV]). Se, após a terapia medicamentosa prescrita, a dor 

persistir e o paciente apresentar ENV/EAV > 3, comunique ao médico; 

Avalie alterações como posicionamento, integridade do cateter, presença de 

liquor ou sangue no cateter ao aspirar, dor no momento da administração da 

solução, prurido, hipotensão ou rebaixamento do nível de consciência. Nesses 

casos, não administre a solução e avise aomédico; 

• Quando o paciente referir formigamento ou peso em algum local dos 

membros inferiores, avalie a motricidade, especial mente a flexão dosjoelhos; 

• Avalie as intercorrências como injeção acidental no espaço intratecal 

(parestesia, presença de liquor) e no espaço intravascular (saída de sangue, crises 

convulsivas); 

• Os fármacos mais utilizados são bupivacaína e fentanila, que são deixados 

preparados por um período mínimo de 24 h, para não ocorrer desperdício. A 

validade do medicamento diluído, sem necessidadede refrigeração, é de 7dias; 

• A pressão arterial, o pulso e a frequência respiratória devem ser verificados 

antes e após a administração da medicação, pois o analgésico pode causar 

vasodilatação, levando a hipotensão, alterações de pulso (bradicardia, taquicardia, 
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arritmia) e depressãorespiratória; 

• Monitore os índices de sedação, conforme a escala de sedaçãode Ramsay . 

A incidência de depressão respiratória é precedida de sedação extrema. Se o 

paciente apresentar sedação maior ou igual a 3 daescala Ramsay e frequência 

respiratória acima de 1 O, solicite avaliaçãomédica; 

• Se houver resistência à infusão, observe se o cateter não está acotovelado, 

mude a posição do paciente e observe se ocorre abaulamento ao redor da inserção 

do cateter; 

• Se houver perda da ponta do cateter, dê um nó na ponta e comunique ao 

médico; 

• Se o cateter sair acidentalmente, guarde-o para que se possa avaliar a sua 

integridade. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA RETAL 

OBJETIVO 

Auxiliar no tratamento utilizando a via retal para a absorção de medicamento. 

Provocar a evacuação do conteúdo intestinal. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito (supositório ou solução), luvas de procedimento, 

gaze, biombo. Nos casos de administração de soluções: frasco da solução prescrita, 
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sonda retal (número adequado ao paciente), extensão para o frasco de solução e 

pinça (se necessário), forro impermeável, lençol ou toalha de banho, papel higiênico, 

comadre, gel hidrossolúvel ou vaselina, máscara comum, óculos de proteção e fita 

adesiva ou etiqueta. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

Nos casos de lavagens ou clister: 

• Prepare a solução prescrita a uma temperatura de 3l°C; 

• Conecte o equipo de soro à sonda e retire o ar do sistema: 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar. 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Isole o leito com um biombo; 

• Coloque o forro impermeável e a toalha sob o paciente; 

• Higienize as mãos; 
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• Calce as luvas de procedimento. 

Supositórios: 

• Solicite ao paciente que faça higiene da região anal, ou realize-a quando ele 

estiverimpossibilitado; 

• Coloque o paciente em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo) ou na 

posição genupeitoral; 

• Entregue o supositório ao paciente e oriente-o a colocá-lo (se houver 

possibilidade). Caso contrário, introduza a extremidade afilada do supositório no 

ânus do paciente. Use o dedo indicador para direcionar o supositório até que ele 

ultrapasse o esfíncter analinterno; 

• Oriente o paciente a aguardar o máximo de tempo que ele conseguir reter o 

medicamento, antes de eliminar o conteúdointestinal; 

• Retire as luvas deprocedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Ajude o paciente a ir ao banheiro ou coloque-lhe acomadre; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a 70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 
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Lavagem (enteroclisma) ou clister (enema): 

• Pendure o frasco plástico que contém a solução prescrita no suporte de soro 

(50 cm acima do nível do paciente); 

• Solicite ao paciente que faça higiene da região anal, ou realize-a quando ele 

estiverimpossibilitado; 

Coloque o paciente em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo) ou na 

posição genupeitoral; 

Lubrifique a sonda retal ou o bico do frasco do enema com gel hidrossolúvel; 

Calce as luvas de procedimento, coloque a máscara comum e óculos de 

proteção; 

• Afaste as nádegas com gaze e introduza a sonda retal (cerca de 10 cm) ou o 

bico do frasco doclister; 

• Abra o equipo e infunda lentamente todo o volume da solução. No caso de 

clister, aperte o frasco até esvaziá-lo completamente. Solicite ao paciente que tente 

reter a solução por 5 a 15min; 

• Retire a sonda ou o frasco do clister e encaminhe o paciente ao banheiro (ou 

ofereça-lhe a comadre), para eliminaçãointestinal; 

• Observe o efeito do procedimento após a eliminaçãointestinal; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

• Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 
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Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• 

sido 

Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

dado,deve-secircularohorárioeanotaromotivo,noespaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade e sujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

• Verifique as características das eliminações (presença de sangue, muco e 
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secreções), além de fezes (cor, consistência, odor equantidade); 

Quando houver resistência à passagem da sonda ou o paciente sentir dor no 

local, interrompa o procedimento e avise aomédico; 

• A introdução de pequena quantidade de liquidoschama-se clister (até 

150 mi). Acima desta quantidade, é chamada enteroclisma ou lavagem intestinal. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SONDA ENTERAL 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por sonda enteral para pacientes com impossibilidade, 

dificuldade ou contraindicação dedeglutição. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados e de pronto atendimento, portadores de sonda enteral, 

com prescrição médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, estetoscópio, seringa de 20 mi, fita adesiva, 

etiqueta, caneta, triturador de comprimidos, água destilada em ampola e luvas de 

procedimento. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento; 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 
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(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e o 

leito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Retire o medicamento da gaveta do paciente; 

se for solução: aspire a dose prescrita com uma seringa de 1 O ou 20ml; 

se for comprimido: retire da embalagem, coloque-o no triturador, triture-o até 

tornar-se pó, dilua-o em 10ml de água destilada e aspire-o com uma seringa de 10 

ou 20 mi; 

• Cole a etiqueta de identificação na seringa que contém omedicamento; 

• Proteja a seringa com a própria embalagem e coloque-a em uma bandeja; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesa auxiliar. 

Administração domedicamento: 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Solicite ao paciente que se sente ou eleve a cabeceira do leito, no 

mínimo30°; 

• Higienize as mãos; 

• Teste o posicionamento da sonda, com estetoscópio e seringa de 20 mi 

(para conferir localizaçãoenteral); 

• Abra a sonda e adapte a seringa que contém omedicamento; 

• Injete toda a medicação (durante aproximadamente 1 min); 

• Lave a sonda, administrando 20 a 30 mi de água filtrada (utilize a própria 

seringa que continha o medicamento e aplique pressão moderada, a fim de remover 
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resíduos de medicamentos do interior dasonda); 

• Deixe a sonda fechada (em caso de SNG em drenagem, mantenha-a 

fechada por 30min); 

• Deixe o pacienteconfortável; 

Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

• Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 
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Verifique e respeite a validade do medicamento; 

Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Específicas: 

A expressão via sonda enteral é utilizada de modo geral para definir acesso 

ao sistema digestório por sonda oro ou nasogástrica, nasoentérica e ostomias de 

nutrição (gastrostomia ejejunostomia); 

• Sempre que possível, opte pela apresentação em suspensão do 

medicamento; 

• Evite, sempre que possível, esquemas de medicamentos que 

frequentemente interrompem a alimentação entérica; 

• Antes de triturar os comprimidos, certifique-se de que eles podem ser 

triturados. Medicamentos bucais, sublinguais, com revestimento entérico ou de 

liberação lenta não podem sertriturados; 

• Dissolva e administre cada medicamento separadamente, lavando a sonda 

com água filtrada entre um e outro medicamento e após a administração do último; 

• Atente para os locais de absorção de certos fármacos, a fim de evitar que 

sejam administradas em porção do sistema digestório onde não serão absorvidos 

(principalmente em paciente comjejunostomia); 

• A lavagem da sonda após a administração da dieta é importante, a fim de se 

prevenir qualquer complicação mecânica (obstrução). 
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ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA 

OBJETIVO 

Administrar medicamentos por via subcutânea (SC). 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, luvas de procedimento, agulha de 25 mm x 7 mm, 

agulha de 13 mm x 4,5 mm, seringa de 1ml, bolas de algodão, álcool a 70%. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médicas e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e 

aleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Aspire o medicamento utilizando a agulha de 25 mm x 7 mm e a seringa de 

1 m, sem deixar ar nointerior; 

Troque a agulha por outra de 13 mm x 4,5mm; 

Cole a etiqueta de identificação domedicamento; 
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Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 

ADMINISTRAÇÃO DOMEDICAMENTO 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos: 

• Coloque o paciente na posição mais adequada ao procedimento; 

• Calce as luvas deprocedimento; 

• Exponha a área de aplicação e delimite o local; 

• Faça a antissepsia do local com algodão embebido em álcool a 70%, com 

movimentos circulares, do centro para asextremidades; 

• Pince a pele do local selecionado com os dedos indicador e polegar da mão 

oposta à que segura aseringa; 

• Introduza a agulha na pele, fazendo com esta um ângulo de 90°, e NÃO 

tracione o êmbulo da seringa; 

• Injete o medicamento, empurrando o êmbolo com a mão oposta à que 

segura a seringa; 

• Retire a agulha e a seringa com um movimento rápido e único, aplicando 

pouca pressão no local da aplicação, com uma bola de algodão seco; 

• Verifique o local da punção, observando a formação de hematoma ou 

reação alérgica; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja (não reencape asagulhas); 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Descarte o material perfurocortante em recipiente adequado (não 
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desconecte a agulha daseringa); 

Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica 

• Faça a anotação de enfermagem em impresso próprio, indicando o local em 

que foi realizada a aplicação, além de qualquerintercorrência. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade domedicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 
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individuais do paciente. 

Específicas: 

Evite puncionar membros paralisados, imobilizados ou comlesões; 

• Os locais mais apropriados para a injeção subcutânea são as faces externa 

e posterior do braço; abdome; face lateral da coxa; e região infraescapular. Esses 

locais devem seralternados; 

O volume máximo de medicação que pode ser administrado é 1 mi em 

indivíduos adultos; 

• Em condições especiais, como no paciente idoso, a via SC também pode 

ser utilizada parahidratação; 

• Não se deve fazer massagem no local para não diminuir o tempo de 

absorção do fármaco; 

• Em crianças ou em pacientes adultos muito magros, pode-se, se necessário, 

pinçar a pele e inserir a agulha a um ângulo de 45°, para evitar a aplicação 

intramuscular domedicamento. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBLINGUAL 

OBJETIVO 

Auxiliar no tratamento utilizando a mucosa oral como via de absorção para efeito 

mais rápido ou em situações em que o medicamento é inativado pelo suco gástrico. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 
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RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, copinho descartável, fita adesiva ou etiqueta. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento 

Confira as prescrições médica e de enfermagem 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e 

oleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Coloque os medicamentos no copinho semtocá-los 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar. 

Administração do medicamento: 

• Entregue o medicamento ao paciente, orientando-o a colocá-lo sob a língua, 

sem mastigar oudeglutir; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja; 

• Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 
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Higienize as mãos; 

Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

Oriente o paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

Respeite o direito de recusa do paciente (indague e registre osmotivos); 

Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade do medicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que o paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais do paciente. 

Especificas: 

Certifique-se de quais medicamentos podem ser administrados por via 
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sublingual (apresentaçãoprópria); 

• Verifique o nível de consciência do paciente, a fim de avaliar se a terapia 

medicamentosa por via sublingual deve ser revista, junto aomédico. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA VAGINAL 

OBJETIVO 

Auxiliar no tratamento de doenças ginecológicas utilizando a mucosa vaginal para a 

absorção do medicamento para uso local. 

APLICAÇÃO 

Às pacientes internadas, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

ATERIAL 

Bandeja, medicamento prescrito, comadre, material para higiene íntima, papel 

higiênico, luvas de procedimento, aplicador vaginal, absorvente higiênico. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Preparo do medicamento: 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem; 

• Faça a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento 

(o nome, a dosagem, o horário e a via de administração) e do paciente (o nome e 

aleito); 

• Reúna todo o material em umabandeja; 
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Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação do medicamento; 

• Leve a bandeja para o quarto da paciente e coloque-a na mesaauxiliar . 

Administração do medicamento: 

Explique o procedimento àpaciente; 

Isole o ambiente com biombo; 

Solicite à paciente que esvazie a bexiga; 

• Solicite à paciente que faça higiene intima, ou realize-a, quando ela 

estiverimpossibilitada; 

• Coloque a paciente em posição ginecológica e eleve os quadris com um 

coxim; 

• Higienize as mãos; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• No caso de aplicação de creme, coloque-o no aplicadorpróprio 

• Introduza o aplicador, ou outra forma de apresentação do medicamento 

(óvulo ou supositório), na vagina dapaciente 

• 

• 

• 

Retire o aplicador e solicite à paciente que permaneça deitada por 15 min; 

Forneça ou coloque um absorvente higiênico, senecessário; 

Deixe a pacienteconfortável; 

Recolha o material e coloque-o nabandeja; 

Retire as luvas de procedimento; 

Encaminhe os resíduos para oexpurgo; 
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• Lave a bandeja com água e sabão, seque-a com papel-toalha e higienize-a 

com álcool a70%; 

• Higienize as mãos; 

Cheque o horário de administração do medicamento na prescrição médica; 

Faça as anotações de enfermagem em impresso próprio, se houver 

intercorrências. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais 

• Leia atentamente a prescrição médica, observando o nome da paciente, o 

medicamento, a dosagem, a via e o horário deadministração; 

• Oriente a paciente sobre cada medicamento a seradministrado; 

• Respeite o direito de recusa da paciente (indague e registre osmotivos); 

• Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não tiver 

sido dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo, no espaço reservado para 

anotações de enfermagem. Se o medicamento tiver sido dado fora do horário 

determinado, deve-se colocar o horário em que foi administrado e checar; 

• O medicamento deve ser mantido com a sua identificação e em local 

adequado (protegido da luz, calor, umidade esujidade); 

• Verifique e respeite a validade domedicamento; 

• Anote qualquer tipo de reação que a paciente possa apresentar após 

receber determinadomedicamento; 

• O aprazamento (horários de administração) deve ser realizado pelo 

enfermeiro, considerando-se a interação medicamentosa e as necessidades 

individuais da paciente. 
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Específicas: 

• Os aplicadores vaginais são de uso individual e descartáveis. Podem, 

eventualmente, ser lavados com água quente e sabão líquido após ouso; 

• Sempre que possível, a própria paciente deve fazer aaplicação. 

COLETA DE ESCARRO PARA EXAME BACTERIOSCÓPICO OU CULTURA 

OBJETIVO 

Auxiliar no diagnóstico de doenças respiratórias. 

APLICAÇÃO 

Pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, papel-toalha, pote de plástico com tampa de rosca, luvas de procedimento. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

Higienize asmãos; 

Leve o material para o quarto dopaciente; 

Explique o procedimento ao paciente; 

Coloque o paciente em posição sentada ou semissentada; 

Calce as luvas de procedimento e coloque máscara N95; 
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• Solicite ao paciente para tossir e expectorar profundamente por três vezes 

para alcançar o volume de escarro ideal (de 5 a 1 O mi) 

Recolha o material e ofereça papel toalha ao paciente; 

• Identifique o frasco com a amostra e encaminhe o material para o laboratório 

de análises clínicas; 

Encaminhe o material permanente para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário dopaciente. 

RECOMENDAÇÕES 

• A coleta de escarro deve ser realizada pela manhã, logo ao acordar e antes 

do consumo de bebidas e alimentos; 

• É importante não realizar a higiene oral prévia e orientar o paciente a não 

coletar secreção danasofaringe; 

• A coleta do material deverá ser realizada em potes plásticos, descartáveis, 

transparentes, com boca larga e tampa de rosca, com volume de escarro de 5 a 1 O 

mi; 

• A amostra de escarro deverá ser encaminhada rapidamenteao laboratório de 

análises clínicas ou armazenada sob refrigeração, em geladeira comum, até o seu 

encaminhamento, preferencialmente no mesmodia; 

• A coleta de escarro é realizada para detecção de BK, citologia, cultura para 

fungos e aeróbios; 

IMED -Instituto de Medícino, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtopeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Sâo Paufo/SP 

CNPJ: 1.9 . .324.171/0001··-02 ·- Téiefone.: (.UJ 3.14.1-U.28 

www.imed.org.br - projetos@.ifmed.mg.br 

Ú j {. '- r, 
...l'... u .J !,_J 



.14\ l l\~ E D 1 _J •· .. ·_ 
• Para detecção de microbactérias, deverão ser coletadas 2 ou 3amostras. 

COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA 

OBJETIVO 

Auxiliar no diagnóstico de infecções intestinais. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, luvas de procedimento, etiqueta para identificação, frasco estéril de boca 

larga com tampa, com glicerina tamponada, espátula de madeira e comadre. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Leve a comadre para o quarto do paciente e oriente-o a evacuar e, quando o 

fizer, chamar imediatamente aenfermagem; 

• Prepare o material necessário para o procedimento da coleta em uma 

bandeja; 

Identifique o frasco com glicerina tamponada com o nome do paciente, o 
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18'\ lMED _; 
leito e o registrohospitalar; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Calce as luvas deprocedimento; 

• Colete uma amostra (aproximadamente 1 g) das fezes com uma espátula de 

madeira e coloque em frasco estéril com glicerinatamponada; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Proceda a limpeza e desinfecção da comadre no expurgo, com água, sabão 

e álcool a 70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente; 

• Encaminhe o frasco contendo as fezes imediatamente para o laboratório de 

análises clínicas. 

RECOMENDAÇÕES 

• Caso o paciente esteja com incontinência fecal, colete a amostra de fezes 

com saco coletor; 

• Se as fezes forem inconsistentes, fixe o saco coletor na região anal e troque 

a cada 30 min, se não conseguir a amostra; 

• Não refrigere a amostra. 
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• COLETA DE FEZES PARA EXAME PROTOPARASITOLÓGICO 

OBJETIVO 

Auxiliar no diagnóstico de doenças parasitárias. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, luvas de procedimento, etiqueta para identificação, frasco de boca larga e 

com tampa, próprio para coleta, papel higiênico, espátula de madeira e comadre. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Leve a comadre ao quarto do paciente e oriente-o a evacuar e, quando o 

fizer, chamar imediatamente aenfermagem; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Prepare o material necessário para o procedimento da coleta em uma 

bandeja; 

• Identifique o frasco com o nome do paciente, o leito e o registro hospitalar; 

• Leve o material para o quarto dopaciente: 
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• Calce as luvas de procedimento; 

• Colete uma amostra (1 g) das fezes, da porção média ou final, com uma 

espátula de madeira e coloque em recipiente próprio; 

Envolva o frasco que contém as fezes coletadas em papel toalha; 

Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Proceda à limpeza e desinfecção da comadre no expurgo, com água, sabão 

e álcool a 70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente; 

• Encaminhe o frasco contendo as fezes imediatamente para o laboratório de 

análisesclínicas. 

RECOMENDAÇÕES 

• Caso o paciente apresente incontinência fecal, colete a amostra de fezes 

com saco coletor; 

• Se as fezes forem inconsistentes, fixe o saco coletor na regiãoanal; 

• Oriente ao paciente a não urinar na comadre em que serão coletadas as 

fezes para exame; 

• As fezes devem ser coletadas preferencialmente pela manhã, e devem ser 

encaminhadas imediatamente ao laboratório de análises clinicas. Caso não seja 
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possível, deve-se mantê-las refrigeradas por tempo não superior a Sh. 

COLETA DE PONTA DE CATETER INTRAVASCULAR PARA CULTURA 

OBJETIVO 

Coletar ponta de cateter para investigação de agente etiológico infeccioso. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados que apresentem secreção purulenta no local de inserção 

do cateter venoso ou presença dos sinais fiogísticos (hiperemia, hipertermia local, 

edema, tumoração e secreção), ou sinais clínicos de infecção sistêmica com 

suspeita de infecção de cateter. Determinar a relação entre a colonização do cateter 

e as infecções de natureza sistêmica (sepse). 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, luvas estéreis, luvas de procedimento, etiqueta para identificação, gaze 

estéril, álcool a 70%, tubo seco estéril, material cortante esterilizado (tesoura ou 

bisturi) e fita adesiva hipoalergênica. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem, a fim de confirmar a 

realização do procedimento; 

• Reúna todo material em uma bandejalimpa; 

• Identifique o tubo seco estéril com o nome, o leito e o n ú mero de registro 

hospitalar do paciente, além da data e do horário dacoleta; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar; 
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• Explique o procedimento ao paciente; 

Higienize as mãos; 

• Calce as luvas de procedimento e remova os dispositivos de fixação, com 

esparadrapo, fita hipoalergênica ou películatransparente; 

Retire as luvas deprocedimento; 

• Calce as luvasestéreis; 

Realize a antissepsia da pele, ao redor da inserção do cateter, com gaze 

estéril embebida em álcool a70%; 

• Remova o cateter assepticamente, após a retirada dos pontos (se houver); 

• Realize compressão no local da retirada do cateter, com gaze estéril, até 

que cesse qualquersangramento; 

• Corte o cateter com material estéril (no máximo 5 cm da ponta do cateter); 

• Coloque a ponta do cateter em tubo seco estéril etampe-o; 

• Faça um curativo oclusivo no local, senecessário; 

• Recolha o material utilizado e recoloque-o nabandeja; 

• Retire as luvas; 

• Deixe o paciente confortável e oriente-o a manter-se em decúbito dorsal a 0° 

por 30min; 

• Encaminhe o material permanente e os resíduos para oexpurgo; 

• Descarte o material perfurocortante em recipienteadequado: 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com álcool a 70%; 
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• Higienize as mãos; 

Faça o protocolo do pedido do exame (no livro de registros dosetor); 

Providencie o encaminhamento imediato do material para olaboratório; 

Faça as anotações de enfermagem sobre a coleta da ponta do cateter, em 

impresso próprio, especificando o local e o tipo de cateter e, também, o aspecto do 

local da inserção do cateter (sinaisfiogísticos), 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• Não há indicação para cultura de ponta de cateter venoso central na rotina, 

exceto se houver evidências de infecção relacionada ao cateter, ou quando os 

cateteres são retirados de pacientes gravemente enfermos ou imunodeprimidos; 

• Sempre que houver suspeita de infecção relacionada com o cateter de 

natureza sistêmica (não restrito ao local), colete, imediatamente após a retirada do 

cateter, 2 frascos de hemocultura de veia periférica, de locais diferentes, além da 

ponta do cateter para cultura; 

• Nunca utilize tesouras embebidas em soluções antissépticas para cortar o 

cateter, Utilize apenas tesouras ou lâminas de bisturi estéreis. 

COLETA DE SANGUE ARTERIAL PARA GASOMETRIA 

OBJETIVO 

Obter amostra de sangue arterial para exames de dosagem do pH, gases e lactato. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com requisição de 

exame de gasometria. 
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RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros. 

MATERIAL 

Bandeja, seringa de vidro de 3 ml,agulha para punção (de calibre adequado ao 

paciente), 5 mi de heparina sódica (5.000 Ul/m), luvas de procedimento, bolas de 

algodão, álcool a 70%, gaze estéril, etiqueta de identificação, fita adesiva 

hipoalergênica. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem, a fim de confirmar a 

realização do procedimento; 

• Reúna todo o material em umabandeja; 

• Faça a etiqueta de identificação com o nome, o leito, o número de registro 

hospitalar, a data e o horário dacoleta; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar; 

• Higienize as mãos; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Heparinize todo o corpo da seringa retirando o excesso de heparina; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Escolha o local da punção (artérias radial, pediosa oufemoral); 

• Solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel; 

• Faça a antissepsia do local da punção com algodão embebido em álcool a 

70%, em movimentos circulares, do centro para asextremidades; 

• Mantenha o algodão seco ao alcance dasmãos; 
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• Palpe a artéria, colocando a ponta dos dedos indicador e médio sobre a 

mesma, definindo sua localização; 

• Recomenda-se que se realize o teste de Allen (consulte Recomendações, 

adiante), antes de se puncionar a artériaradial; 

• Introduza a agulha lentamente, entre a ponta dos dedos. a um ângulo 

adequado à artéria escolhida (artéria radial: 45 a 60º; artéria pediosa: 30° em relação 

ao dorso do pé; e artéria femoral: 90º); 

• A entrada da agulha na luz arterial é assinalada pelo aparecimento do 

sangue pulsátil no canhão daagulha; 

• Colete a quantidade de sangue necessária (1 a 3 mi). Faça a compressão 

firme no local da artéria puncionada, por 5 min, com algodãoseco; 

• Retire cuidadosamente as bolhas de ar do interior daseringa; 

• Oclua o bico da seringa com dispositivonão-perfurocortante; 

• Certifique-se de que não há início de formação de hematoma ou 

sangramento no local da punção, e comprima novamente por mais 5 rnin, se houver 

essessinais; 

• Deixe o pacienteconfortável; 

• Recolha o material utilizado recolocando-o na bandeja; 

• Encaminhe o material permanente e os resíduos para o expurgo (não 

desconecte nem reencape as agulhas); 

• Descarte o material perfurocortante em recipiente adequado (não 

desconecte nem reencape asagulhas); 

• Lave a bandeja com àgua e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com àlcool a 70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 
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Higienize as mãos; 

• Coloque a etiqueta de identificação na seringa que contém o sangue e 

acrescente a temperatura do paciente; 

Faça o protocolo do pedido do exame (no livro de registros do setor); 

Providencie o encaminhamento imediato do material para o laboratório; 

Faça as anotações de enfermagem sobre a punção, em impresso próprio, 

informando intercorrências como a presença de hematoma ou sangramento e sobre 

a perfusão do membropuncionado. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 

• A artéria mais utilizada é a radial, por ser de fácil acesso, palpável e não 

estar associada a complicações graves. Para punção da artéria radial, antes do 

procedimento, é necessária a realização do teste de Allen (NCCLS, publicação H II

A2, 1992) 

Teste de Allen: 

Existe a possibilidade de que a punção radial possa ocluir a circulação arterial da 

mão. Por isso é importante a avaliação da circulação colateral da mão pela artéria 

ulnar, por meio do teste de Allen antes de cada punção da artéria radial: 

• Peça ao paciente para fechar a mão fortemente formando um punho. Força-

se assim a saída do sangue da mão; 

• Usando seus dedos indicador e médio de ambas as mãos, palpe as artérias 

ulnar eradial; 

• Comprima e obstrua o fluxo do sangue em ambas as artérias enquanto o 

doente abre parcialmente e fecha a mão 4 a 5 vezes; 

• Mantenha a mão do doente com a palma para cima. Esta deverá aparecer 
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esbranquiçada; 

• Reduza a pressão na artéria ulnar enquanto observa a coloração da palma, 

dos dedos e, em especial, o polegar, A mão e os dedos deverão ficar preenchidos 

dentro de 1 O a 15 s se a circulação ulnar for adequada. Se a mão permanecer 

esbranquiçada, a circulação não é adequada nessa mão (teste de Allen negativo) e 

a punção da radial não deve ser feita. Se a cor for retomada (teste de Allen positivo), 

a punção da artéria radial pode ser efetuada com segurança; 

• Em casos de pacientes inconscientes, eleve a mão do paciente acima do 

coração e aperte ou comprima a mão, até que ocorra o empalidecimento. Baixe a 

mão do paciente enquanto ainda está comprimindo a artéria radial (libere a pressão 

sobre a artéria ulnar) e observe o retorno da coloração da mão; 

• Observação. Quando a artéria ulnar não apresenta fluxo suficiente para 

gerar o suprimento para toda a mão, a artéria radial não deve serutilizada; 

• Evite a punção repetida no mesmo local, pois pode ocorrer dilatação 

aneurismática no local; 

• A punção arterial deve ser realizada com segurança, por profissional 

devidamente treinado; 

• Verifique a temperatura do paciente, pois o laboratório analisa o sangue de 

acordo com a temperatura corporal. Quando o laboratório não está ciente de que o 

paciente está hipotérmico, o resultado pode ser falseado, como o PC02 e o pH em 

um valor mais baixo; 

• A amostra de sangue arterial, quando resfriada e lacrada corretamente, 

permanece estável por 1 h; 

• Evite manipulação da agulha após o uso; 

• Dê preferência a agulhas de pequeno calibre; 

• Preferencialmente, utilize agulhas com dispositivo de segurança. 
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COLETA DE SANGUE VENOSO 

OBJETIVO 

Coletar sangue para investigação de alterações dos elementos e substâncias 

circulantes e pesquisa de agentes etiológicos infecciosos. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento, com requisição de 

exame. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, álcool a 70%, luvas de procedimento, seringa de 1 O mi, agulha 

hipodérmica ou dispositivo intravenoso, garrote, fita adesiva hipoalergênica e 

etiqueta. Em caso de coleta para hemocultura, adicione frasco apropriado e uma 

almotolia de PVPI em tintura a 2%. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Confira as prescrições médica e de enfermagem, a fim de confirmar a 

realização do procedimento; 

• Reúna todo o material em uma bandejalimpa; 

• Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesaauxiliar; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Higienize as mãos; 

• Escolha o local de acesso venoso, exponha a área de aplicação e verifique 

as condições das veias; 

• Garroteie o local que vai ser puncionado (em adultos: a aproximadamente 5 
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a 10 cm do local da punção venosa), a fim de propiciar a dilatação da veia; 

• Em caso de coleta para hemocultura: retire o flip do frasco de hemocultura e 

realize a assepsia da borracha com gaze estéril embebida em álcool a 70%; 

despreze a gaze e repita o procedimento, deixando uma gaze com álcool 

protegendo a borracha até a inoculação do sangue; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel: 

• Mantenha o algodão seco ao alcance das mãos; 

• Localize o acesso venoso; 

• Garroteie o membro; 

• Faça a antissepsia da pele, no local da punção, utilizando algodão com 

álcool a 70%, por três vezes, em movimento espiralcentrífugo; 

• Em caso de coleta para hemocultura: faça a antissepsia da pele com PVPI 

em tintura a 2%, e aguarde a secagem por 30s; 

• Não volte a tocar o local da punção; 

• Puncione a veia com uma agulha hipodérmica ou um escalpe mais 

adequado ao paciente; 

• Colete a quantidade de sangue necessária; 

• Retire o garrote; 

• Realize uma pressão no local da punção com algodão seco 

• Em caso de coleta para hemocultura: retire a gaze que protege a borracha 

do frasco dehemocultura; 

• Puncione o frasco com a mesma agulha utilizada nacoleta; 
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• Deixe o sangue escoar pela pressão do vácuo (em caso de frasco a vácuo 

ou de hemocultura); 

• Remova o PVPI da pele do paciente com algodão embebido em álcool a 

70%, ou em água esabão; 

• Verifique o local da punção, observando se há formação de hematoma e 

sangramento; 

• Identifique o frasco que contém o sangue com o nome, o leito e o número de 

registro hospitalar do paciente, além da data e do horário da coleta; 

• Recolha o material e coloque-o na bandeja (não reencape as agulhas); 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Deixe o paciente confortável; 

• Encaminhe os resíduos para o expurgo; 

• Descarte o material periurocortante em recipiente adequado (não 

desconecte a agulha da seringa); 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e higienize- a 

com álcool a 70%; 

• Higienize as mãos; 

• Faça o protocolo do pedido do exame (no livro de registros do setor); 

• Providencie o encaminhamento imediato do material para o laboratório; 

• Faça as anotações de enfermagem sobre a coleta, em impresso próprio, 

especificando o local da punção. 

RECOMENDAÇÕES 

Gerais: 
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Cada amostra de sangue deve ser coletada por uma nova punção, não 

sendo recomendável coletar sangue de cateteres ou dispositivos venosos já 

existentes; 

• O volume a ser coletado deve ser apropriado a cada tipo de frasco e exame; 

Utilize frascos de acordo com a necessidade de conservação do material 

coletado e do processamento do exame. 

Específicas para hemocultura 

• O PVPI em tintura a 2% pode ser substituído por PVPI aquoso, porém o 

tempo de espera para a secagem deve ser de 1 O min, antes dapunção; 

• Não se recomenda a troca de agulhas entre a punção de coleta e a 

distribuição do sangue no frasco de hemocultura; 

• A primeira amostra de hemocultura deve ser coletada no início da elevação 

da temperatura corporal e não em picos febris; 

• Em caso de suspeita de infecção por microbactérias ou fungo filamentoso, 

utilize o frasco MycoF; 

• Punções arteriais não trazem benefícios na recuperação dos 

microrganismos, quando com paradas com punçõesvenosas; 

• Não se recomenda coleta de sangue para hemocultura por meio de 

cateteres, a não ser por solicitação específica domédico; 

• Para coleta de sangue por cateter central: interrompa as infusões pelo 

cateter central; realize assepsia do local a ser conectado à seringa com gaze 

embebida em álcool a 70% e, novamente, com gaze em bebida em PVPI em tintura 

a 2%; aspire pelo menos 3 mi de sangue e despreze; em seguida, colete o sangue 

destinado à hemocultura (recomenda-se que a primeira amostra de hemocultura 

seja coletada por meio de punção de veiaperiférica); 

• Colete três amostras no período de 24 h e repita o procedimento após 24 h, 
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caso não ocorra crescimento. Dê um intervalo de 5 a 10 min. entre as punções e 

selecione locais diferentes. 

COLETA DE URINA PARA UROCULTURA 

OBJETIVO 

Auxiliar no diagnóstico e no controle da terapêutica da infecção urinária. 

APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento que tenham 

prescrição médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, frasco esterilizado de boca larga com tampa de rosca, etiqueta para 

identificação, luvas estéreis e de procedimento, gaze esterilizada, compressa, água, 

sabão neutro. Outros materiais: comadre, saco coletor, seringa, agulha de 30 mm x 

7 mm, algodão e álcool a 70%, senecessários. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Prepare o material necessário para o procedimento em uma bandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Leve o material para o quarto do paciente; 

• Identifique o frasco estéril com o nome do paciente, o leito e o registro 

hospitalar; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 
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• Explique o procedimento ao paciente; 

• Calce as luvas deprocedimento; 

• Coloque uma comadre sob o paciente; 

• Realize a higiene íntima do paciente com sabão neutro, secando a pele e as 

mucosas com gaze estéril, da frente paratrás; 

• Despreze o primeiro jato e aproxime o frasco esterilizado do meato uretra!, 

sem encostar, coletando em jato médio aproximadamente 1 O mi da urina; 

• Tampe o frasco; 

• Retire o material utilizado na higiene intima; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado; 

• Encaminhe o frasco contendo a urina imediatamente para o laboratório de 

análises clínicas. 

Saco coletor (quando o paciente não controla o ato miccional): 

• Prepare o material necessário para o procedimento em uma bandeja; 

• Higienize as mãos; 

• Leve o material para o quarto do paciente; 
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• Explique o procedimento ao paciente; 

Identifique o frasco estéril com o nome do paciente, o leito e o registro 

hospitalar; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Realize a higiene íntima do paciente, secando a pele e as mucosas com 

gaze estéril; 

• Retire o papel que cobre a parte adesiva do sacocoletor; 

• Fixe o saco coletor à regiãogenital; 

• Aguarde no máximo 30 min. Caso o paciente não urine, repita o processo a 

cada 30 min.; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem no prontuário do paciente; 

• Encaminhe o frasco que contém a urina imediatamente para o laboratório de 

análises clínicas. 
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Sonda vesical de Foley (paciente com sonda): 

Prepare o material necessário para o procedimento em umabandeja; 

Higienize as mãos; 

Identifique o frasco estéril com o nome do paciente, o leito e o registro 

hospitalar; 

Leve o material para o quarto dopaciente; 

Explique o procedimento ao paciente; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Clampeie a extensão da bolsa coletora pouco abaixo do local apropriado 

para punção até 30 min.; 

• Realize a desinfecção no local apropriado para coleta de urina, com algodão 

e álcool a 70%; 

• Introduza a agulha de 30 mm X 7 mm, aspire, com uma seringa, 1 O mi de 

urina, injete no frasco de vidro estéril e tampe-o; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento: 
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• Higienize as mãos; 

Cheque e a note o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente; 

Encaminhe o frasco que contém a urina imediatamente para o laboratório de 

análises clínicas. 

RECOMENDAÇÕES 

Para higienização da região íntima do paciente, não utilize solução 

antisséptica; 

• Colete preferencialmente a primeira urina da manhã; caso não seja possível, 

realize a coleta no mínimo 4 h após a última micção; 

• Não altere o hábito de ingestão hídrica antes de proceder ao exame; 

• A sonda vesical de Foley e a bolsa coletora de sistema fechado devem estar 

com menos de 24 h de uso. Os resultados das urinas coletadas da sonda com mais 

de 24 h de uso devem ser analisados cuidadosamente, pois existe o risco de 

colonização da sonda/extensão; 

• Se o paciente tiver condições de realizar a coleta, oriente e monitore todos 

os passos do procedimento; 

• A cultura de urina é quantitativa, portanto deverá ser processada dentro de 1 

h; caso não seja possível o encaminhamento nesse período, a amostra poderá ser 

refrigerada por até 1 h. 

COLETA DE URINA PARA ANÁLISE BIOQUÍMICA 

OBJETIVO 

Auxiliar no diagnóstico e acompanhar a terapêutica de doenças sistémicas e do 

sistema geniturinário. 
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APLICAÇÃO 

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento e com prescrição 

médica. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

MATERIAL 

Bandeja, frasco próprio, etiqueta, luvas de procedimento, 2 comadres ou 1 comadre 

e 1 papagaio, toalha, jarro, água morna, sabão líquido, luvasde banho, gaze, papel 

higiênico. Outros materiais: saco coletor, agulha de 30 mm x 7 mm e seringa de 1 O 

m, senecessários. 

DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Higienize as mãos; 

• Prepare o material necessário para o procedimento em uma bandeja; 

• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Identifique o frasco apropriado com nome do paciente, o Jeito e o 

registrohospitalar; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

do quarto; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Coloque uma comadre sob o paciente; 

• Realize a higiene íntima do paciente, secando a pele e a mucosa com papel 

higiênico; 
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Solicite ao paciente que despreze o primeiro jato de urina e interrompa a 

micção; 

• Troque a comadre ou coloque o papagaio; 

Solicite ao paciente que esvazie a bexiga; 

• Coloque a urina em jato médio no frasco, enchendo-o até a metade, e 

tampe; 

Retire o material utilizado na higiene íntima; 

Recolha o material do quarto, mantendo a unidadeorganizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para oexpurgo; 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário dopaciente; 

• Encaminhe o frasco que contém a urina em até 1 h para o laboratório de 

análises clínicas. 

Saco coletor (quando o paciente não controla o ato miccional): 

• Prepare em uma bandeja o material necessário para o procedimento; 

• Higienize asmãos; 

• Leve o material para o quarto do paciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 
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Identifique o frasco estéril com o nome do paciente, o leito e o registro 

hospitalar; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

do quarto; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Realize a higiene íntima do paciente, secando a pele e a mucosa com gaze; 

Retire o papel que cobre a parte adesiva do saco coletor; 

Fixe o saco coletor à região genital; 

Aguarde no màximo 30 min. Caso o paciente não urine, repita o processo a 

cada 30 min; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 

enfermagem do prontuário do paciente; 

• Encaminhe o frasco que contém a urina ao laboratório em até 1 h. 

Sonda vesical de Foley (paciente com sonda): 

• Prepare em uma bandeja o material necessário para oprocedimento; 

Higienize as mãos; 
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• Leve o material para o quarto dopaciente; 

• Explique o procedimento ao paciente; 

• Identifique o frasco estéril com o nome do paciente, o leito e o registro 

hospitalar; 

• Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta 

doquarto; 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Clampeie a extensão da bolsa coletora pouco abaixo do local apropriado 

para punção por até 30min.; 

• Realize a desinfecção no local apropriado para coleta de urina, com algodão 

e álcool a 70%; 

• Introduza a agulha de 30 mm x 7 mm, aspire, com uma seringa, 1 O mi de 

urina, injete no frasco de vidro estéril e tampe; 

• Abra o clampe; 

• Retire as luvas deprocedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada; 

• Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo; 

• Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 

70%; 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 
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enfermagem do prontuário do paciente; 

Encaminhe ao laboratório o frasco que contém a urina em até 1 h. 

RECOMENDAÇÕES 

Nos exames de rotina, o ideal é coletar a primeira urina da manhã, 

desprezando o primeirojato; 

• Para coleta de urina para análise bioquímica, o frasco do laboratório não 

precisa ser estéril. 

DESINFECÇÃO DE MATERIAS DE VIA AÉREAS 

OBJETIVO 

Eliminar todos e qualquer microorganismo existente, preparar o material para ser 

reutilizado. 

APLICAÇÃO 

Assegurar que todos os materiais de vias aéreas estejam adequadamente 

reprocessados e prontos para uso. 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

MATERIAL 

Termodesinfectadora, - Caixa plástica , Campo de algodão estéril, Luva estéril, 

Avental estéril, Máscara, Óculos de proteção, Protetor auricular, 

Compressa estéril, Pacote plástico, Etiqueta com data e validade. 

Água corrente, 
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DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

Higienize as mãos; 

• Desmontar todos os materiais, Desmontar os materiais, névoas, 

nebulizações, umidificadores, e retirar todo o excesso de matéria orgânica e 

sujidade em água corrente; 

• Realizar a limpeza dos materiais, Retirar da solução enzimática e lavar com 

esponja ou escovinha e enxaguar em água corrente abundantemente até a limpeza 

total dos materiais; 

• Realizar a desinfecção dos materiais pelo processo de pasteurização na 

termodesinfectadora, Seguir as recomendações do fabricante, o mesmo deve 

acondicionado no equipamento desmontado e após o ciclo anotar os dados em 

impresso próprio; 

• Preparar a bancada para a montagem dos materiais realizando desinfecção 

da superfície conforme recomendações da CCIH, Dispor os materiais para secagem 

sobre campo estéril paramentar-se com máscara, protetor auricular, e por último 

avental e luvas estéril; 

• Secar os materiais, Externamente com compressa estéril e internamente 

com ar comprimido até total retirada de água; 

, Montar e embalar os materiais;Embalar os materiais em saco plástico transparente, 

selar ou amarrar, identificar, datar e validar por 7 dias, acondicionar em caixa 

plástica com tampa; 

• Armazenar os materiais submetidos à desinfecção;, Estes materiais devem 

ser armazenados nos armários do arsenal: 

• Retire as luvas de procedimento; 

• Higienize as mãos; 

• Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de 
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Desinfecção dos materias para o reuso. 

RECOMENDAÇÕES 

DESINFECÇÃO TÉRMICA - PADRÕES 

Traqueias Instrumentais Termosenssiveis 

Método 

Temperatura 

Tempo 

DESINFECÇÃO DESINFECÇÃO ... PASTEURIZAÇÀÓ 

aoº c 
10.minutos 

so O e 
5minutos 

REVALIDAÇÃO DE MATERIAS 

OBJETIVO 

10 º e 
30 minutos 

Assegurar que todos os materiais esterilizados não estejam vencidos, assegurando 

o processo de esterilização, específico de cada material, 07dias, 30 dias ou 24 

meses; 

APLICAÇÃO 

Todos os materiais que passaram da sua data de validade; 

RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

MATERIAL 

Campo de algodão, Papel grau cirúrgico, Integrador químico, Fita branca, Fita de 

Autoclave, 

Etiqueta com data e lote; 
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DESCRIÇÃO E SEQUÊNCIA DOS PASSOS 

• Lavar as mãos; 

• Retirar os materiais das suas embalagens, Todos os campos e compressas 

devem ser encaminhados para a lavanderia, não poder utilizar o mesmo para a 

embalar o material; 

Inspecionar a integridade do material, Caso observe alguma mancha no instrumental 

o mesmo deverá ser encaminhado para o expurgo para a lavagem. Se o material 

estiver quebrado ou danificado, deverá ser resposta este instrumental,encaminhá-lo 

para reparo, registrar no livro de depreciação de material o nome do material, data, a 

caixa de origem, setor de origem; 

• Preparo do material, Montar a caixa seguindo a relação de instrumentais, 

colocar no seu interior o integrador químico com a data da montagem e o nome do 

colaborador que montou o material, embalar a caixa com campo de algodão limpo 

ou papel grau cirúrgico; 

• Identificar a caixa, Com o nome da caixa (especialidade), o nome do 

colaborador que montou a caixa, e 03 cm de fita de autoclave; 

Periodicidade de reesterilização;, A reesterilização inicia-se no período da manhã de 

sábado e termina no período da noite no domingo, cada plantão é responsável por 

uma parte da reesterilização conforme estabelecida pela Enfermeira do setor; 

RECOMENDAÇÕES 

• Todos os campos e compressas devem ser retirados das caixas e encaminhados 

para a lavanderia; 

• Material está sujo ou com sinais de oxidação: o mesmo deve ser encaminhado 

para a área de expurgo para ser reprocessado; 
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3.3.G - PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM (ROTINAS POR NÍVEL DE 

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIO E 

EMERGÊNCIA 

A seguir serão citados alguns protocolos de enfermagem que serão utilizados nas 

áreas de ambulatório e emergência, porém, como já foram descritos no item 3.3.F, 

esses protocolos serão apenas citados para que não precisemos repeti-los 

inteiramente. 

ASPIRAÇÃO DA CÂNULA ENDOTRAQUEAL 

ASPIRAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 

AUXÍLIO NA DRENAGEM TORÁCICA 

AUXÍLIO NA RETIRADA DE DRENO TORÁCICO 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM DRENAGEM 

TORÁCICA 

TROCA DE FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA 

AUXÍLIO NA TORACOCENTESE 

VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

VERIFICAÇÃO DE GLICOSÚRIA E CETONÚRIA 

VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL 

VERIFICAÇÃO DO PULSO APICAL OU DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

VERIFICAÇÃO DO PULSO PERIFÉRICO 
IMED - Instituto de Medicina, Estudas e DesenvolvimMto 

Rua ltapeva, 20:Z f Conjunto 34, Bela Vísta, São Pauio/SP 

CNP.I: 19.324.171/0001·02-Telefone: /11} 3141·1128 
www.imed.org.br- projetos@imed.org.br 

·0106G 



l ME D '~-ueD;\/)íJ(:; 
f<()P,'.;'i'<'", 

VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA AXILAR 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA DERMATOLÓGICA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRADÉRMICA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAVENOSA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA NASAL 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OFTÁLMICA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA OTOLÓGICA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA PERIDURAL 

ADMINISTRAÇÃO OE MEDICAMENTOS POR VIA RETAL 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SONDA ENTERAL 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA 

ADMINISTRAÇÃO OE MEDICAMENTOS POR VIA SUBLINGUAL 

ADMINISTRAÇÃO OE MEDICAMENTOS POR VIA VAGINAL 

COLETA DE ESCARRO PARA EXAME BACTERIOSCÓPICO OU CULTURA 

COLETA DE FEZES PARA COPROCUL TURA 

COLETA DE PONTA DE CATETER INTRAVASCULAR PARA CULTURA 

COLETA DE SANGUE ARTERIAL PARA GASOMETRIA 

COLETA DE SANGUE VENOSO 

COLETA DE URINA PARA UROCUL TURA 

COLETA DE URINA PARA ANÁLISE BIOQUÍMICA 
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CUIDADO À MULHER DURANTE O TRABALHO DE PARTO (TP) 

1-Diagnóstico de Trabalho de Parto (TP) 

Presença de contrações uterinas em intervalos regulares, que aumentam 

progressivamente em termos de frequência e intensidade, com o passar do tempo e 

são concomitantes ao apagamento (esvaecimento) e dilatação progressivos do colo 

uterino. No início da fase ativa do TP a dilatação do colo uterino é 

aproximadamente quatro centímetros. 

2-Avaliação da evolução do trabalho de parto 

A avaliação da evolução do trabalho de parto e da vitalidade fetal é feita por meio 

da observação das atitudes da mulher e do monitoramento dos seguintes 

parâmetros: contrações uterinas, progressão da dilatação cervical, da descida do 

bebê no canal de parto e ausculta intermitente de batimentos cardíacos fetais. 

A primeira fase do trabalho de parto tem em geral a duração de 8 horas no 

nascimento do primeiro bebê, e é improvável que dure mais que 18 horas. Para a 

mulher que já teve um bebê, a primeira fase dura cerca de 5 horas e geralmente não 

mais que 12 horas. No entanto, há dificuldade em estabelecer claramente o início 

do trabalho de parto (NICE, 2007). 

O uso do partograma 

O Partograma é a representação gráfica do acompanhamento do trabalho de 

parto, onde cada quadriculado representa intervalo de uma hora e deve ter o inicio 

do registro na fase ativa do mesmo (BRASIL, 2001 ). Permite que o profissional 

avalie a evolução do processo de nascimento, e permite com isso, um manejo 

correto nos desvios da normalidade e encaminhamento oportuno para o hospital de 

referência. Este instrumento é baseado nos seguintes princípios: a fase ativa do 

trabalho de parto se inicia aos quatro centímetros de dilatação cervical e os 

exames vaginais devem ser efetuados tão menos frequentemente quanto 

compatível com a prática segura. A observação do comportamento da parturiente, 

das perdas vaginais e a descida do foco (melhor ponto de ausculta dos batimentos 

cardíacos fetais) no ventre materno também permitem avaliar a progressão do 
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trabalho de parto. 

O profissional deve considerar as variações individuais da normalidade ao avaliar 

a progressão do trabalho de parto, bem como variáveis como paridade, variedade de 

posição e fetal, condição das membranas amnióticas e movimentação materna, entre 

outras. Estas podem influenciar a duração do trabalho de parto. A condição 

de vitalidade fetal sempre deve ser avaliada concomitantemente à evolução do 

trabalho de parto. 

Exame vaginal 

Os profissionais de saúde que realizam exames vaginais devem ter certeza de que 

este é realmente necessário e irá adicionar informações importantes para o processo 

de tomada de decisão em relação ao cuidado. Antes da realização deste exame, 

o profissional deve garantir o consentimento da mulher, sua privacidade, dignidade 

e conforto, explicar o motivo do exame e seus achados. A realização brusca e 

frequente deste exame pode ocasionar dor e constrangimento para as mulheres, 

além de aumentar o risco de infecção puerperal. O registro adequado do exame 

vaginal deverá ser feito em todas as ocasiões, de maneira a evitar que seja feito 

desnecessariamente por vários membros da equipe. 

Amniotomia 

Em mulheres que apresentam trabalho de parto com progressão normal, a 

amniotomia (rotura artificial das membranas amnióticas) não deve ser realizada 

de maneira rotineira no cuidado à mulher durante o trabalho de parto (Smyth et ai, 

2008). 

Ausculta fetal 

A ausculta inicial dos batimentos cardíacos fetais é recomendada no primeiro 

contato com a mulher e nas avaliações subsequentes. Deve ser feita de 

maneira intermitente durante o trabalho de parto. Situações em que se detectam 

alterações na frequência cardíaca fetal podem requerer uma ausculta mais 

prolongada, para melhor avaliação da vitalidade fetal ou a realização de uma 

cardiotocografia. 
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Oferecimento de aporte calórico/dieta 

A ingestão alimentar e líquidos é uma prática que deve ser encorajada de acordo com 

as preferências da mulher, em condições de risco habitual (Ministério da Saúde, 

2001 ), pois o trabalho de parto requer considerável gasto calórico e a reposição 

energética é fundamental, para assegurar o bem estar fetal e materno. Estudo de 

meta-análise e revisão sistemática com parturientes de baixo risco para a 

necessidade de anestesia concluiu que não há necessidade de restrição de líquidos 

ou alimentos para essas mulheres durante o TP (Singata et ai. 2012) (HOFMEYR, 

2005).Por este motivo, não é necessária a cateterização intravenosa de rotina, visto 

que a mesma restringe os movimentos da mulher e pode se associar à 

administração de soluções glicosadas, que podem levar ao hiperinsulinismo e 

acidemia metabólica nos recém-nascidos (OMS, 1996). 

3- Práticas de cuidado utilizadas durante o trabalho de parto 

Estas práticas têm a finalidade de oferecer conforto à mulher, promover o alívio da 

dor e favorecer a evolução do trabalho de parto. Entre elas, incluem-se massagens, 

presença de acompanhante, dieta, banho de aspersão ou banheira, 

exercícios respiratórios, uso de bola suíça, livre movimentação. Todas essas 

práticas podem ser utilizadas pelo profissional de saúde, de acordo com as 

preferências da mulher. (Vide quadro em anexo 1) 

4- Cuidado à mulher no momento do parto 

O segundo estágio do parto se caracteriza pela presença de dilatação completa do 

colo uterino. Tem um período variável, podendo se estender por 2h ou mais, desde 

que os parâmetros de vitalidade fetal, moldagem do pólo cefálico e ausência 

de alterações clínicas continuem dentro dos padrões de normalidade. 

A OMS, o Ministério da Saúde recomenda que a mulher escolha livremente sua 

posição no parto (Gupta et ai., 2012) (OMS, 1996) e cabe a enfermeira obstétrica 

ou obstetriz oferecer as várias posições possíveis e estimular que a mesma perceba 

suas necessidades (OMS, 1996). A posição supina (em decúbito dorsal horizontal) 

deve ser evitada, devido à compressão da aorta abdominal e veia cava inferior, que 

pode resultar em hipotensão materna e menor fluxo sanguíneo placentário. 
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5-Uso de Medicações no Centro Obstétrico (Anexo li) 

1. Gestante de risco habitual com idade gestacional de 37 a 41 s e 6d, com os 

Seguintes parâmetros: o Gestação única; Apresentação cefálica fletida; BCF dentro 

da normalidade (entre 110 bmp e 160 bmp, sem desacelerações após a contração) 

(NICE, 2007; Cunningham et ai., 201 O). 

2. Gestante com ou sem pré-natal, com os exames dentro da normalidade. 

3. Gestantes com intercorrências clínicas ou obstétricas, atuais ou pregressas, com 

o cuidado em parceria com a equipe obstétrica médica, como: Oligodramnia leve ILA 

;;:e 5, sem alterações de vitalidade fetal; Gestante com mais de 24 horas de Amniorrexe, 

em uso de antibioticoterapia (ATB), com evolução do trabalho de parto e parâmetros 

clínicos estáveis; Gestante com infecção do trato urinário (ITU) baixa em tratamento 

com ATB, após 24 horas.exceto histórias de ITU de repetição (03 episódios ou mais, 

na gestação atual); Líquido amniótico meconial fluido em fase final do trabalho de 

parto, sem alteração da vitalidade fetal; Gestante em trabalho de parto com cesariana 

anterior há 2 anos ou mais. 

4. Sífilis tratada na gestação. 

5. Gestantes classificadas de alto risco obstétrico: a assistência à gestante de alto 

risco pela enfermagem obstétrica tem como objetivo acolher e apoiar a mulher no 

trabalho de parto, em parceria com a equipe médica, oferecendo uma assistência 

efetiva e segura nas diferentes indicações clínicas e obstétricas, com enfoque na 

vigilância, controle e redução dos agravos à saúde materna e fetal. O parto será 

assistido pela equipe médica. É considerado alto risco obstétrico: DHEG, HAC, 

cardiopatias, nefropatias, diabetes, prematuridade, gemelaridade, apresentações 

anômalas, placenta prévia, anemia grave, endocrinopatias, isoimunização, sofrimento 

fetal e malformação confirmada, doenças infecciosas na gestação (Sífilis não tratada, 

rubéola, toxoplasmose, hepatites, HIV/AIDS, corioamnionite). 
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Anexo 1: 

Quadro de Tecnologias de Cuidado Não- Invasivas de Enfermagem Obstétrica 

TECNOLOGIA 
Movimentos 

respiratórios 

INDIC_AÇÂO 
Auxiliar na 

. _ FUNDAMENTAÇÃO 
Ativa os receptores corticofugais promovento 

centralização da uma ação condicionada: contração-respiração. 

mulher. 
A mulher deve escolher a posição que preferir 

durante o trabalho de parto, embora a 

necessidade de estimular o parto com 

ocitocina é menor em mulheres que 

deambulam durante o trabalho de parto, em 

comparação com aquelas que permanecem 

no leito. Durante a contração as paredes 

uterinas encurtam-se e impulsionam o feto 

para baixo. Os ligamentos redondos que 

também contraem junto com a contração 
Deambulação Ativar o trabalho de 

uterina tracionam o fundo uterino para diante, 
parto; Descida e 

rotação fetal. 
colocando o eixo longitudinal da matriz no eixo 

da escavação pélvica e para baixo, 

aproximando o fundo da pelve. Por esse 

motivo, durante a contração uterina, a melhor 

posição para a mulher é a vertical, com o 

corpo inclinado para diante. (Balaskas, 1991 ). 

Estudos apontam que reduz a duração do TP 

em aproximadamente 01 h, diminuem a 

necessidade de intervenção no TP, não 

mostrou efeitos negativos sobre a mãe e o 

bem-estar dos bebês. (Lawrence A et ai, 

2009) 
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Bola Suíça 

Bamboleio 

Rebozo 

Massagem perineal; 

Descida e rotação 

do feto. 

Alongar e fortalecer a musculatura perineal, 

aliviar tensões, ativar a circulação sanguínea e 

desfazer pontos de tensão, trabalha cintura 

pélvica e movimenta todos os músculos. 

Ativa o trabalho de parto, por possuir uma 

base de sustentação instável, a gravidade 

atua sobre o corpo, isso requer um 

contrapeso, recrutando os músculos mais 

profundos até que alcance uma estabilização 

necessária para mantê-lo equilibrado sobre a 

bola suíça, com a busca do equilíbrio sobre a 

bola a mulher desfoca da sensação da dor da 

contração. Com o uso da bola, mantém-se 

uma postura de sustentação estável e dá ao 

corpo flexibilidade (Craig, 2004). 

Descida e rotação Quando a mulher deixa-se guiar pelo seu 

do feto; instinto, procura movimentar-se, seguindo o 

Deslocamento do ritmo das contrações, movendo a pelve para 

bebê dentro da frente e para traz, de um lado para o outro ou 

pelve; em movimentos circulares. Estes movimentos 

Ativar o trabalho de 

parto; Liberação de 

servem para facilitar o encaixe, a descida e a 

rotação do feto, no canal de parto (Balaskas, 

1991). Para Odent (2000), quando a mulher 
endorfinas. 

Ativar o trabalho de 

parto; Correção de 

posições 

posteriores ou 

direita persistentes 

e assinclitismos. 

usa o córtex primitivo, esses movimentos 

afloram com mais intensidade. 

Movimenta o feto na pelve, auxiliando no 

movimento de rotação e retificação do 

assinclitismo persistente. 
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Genupeitoral 

Cócoras 

sustentado 

Posições 

posteriores ou 

direita persistentes; 

Edema de colo. 

Diminui a força da gravidade, amplia os 

diâmetros da pelve, facilitando a rotação e 

diminuindo a pressão sobre o colo uterino. 

Aumenta diâmetros da pelve em 25%de 

acordo com Gardosi (2000), amplia a saída da 

bacia; Possibilita a ação da gravidade; Pode 

Descida e rotação aliviar a dor nas costas; Facilita a rotação e a 

do feto; 

Assinclitismo 

persistente; 

Hipossistolia. 

descida; Necessita de menos esforços 

expulsivos; Vantagens mecânicas- o tronco 

empurra o fundo uterino; aumenta a pressão 

no períneo; Aumenta a sensação de bem 

'estar, por se sentir amparada por alguém e na 

i posição suspensa, os membros inferiores são 

:menos comprimidos, favorecendo a circulação 

venosa (GERMAIN,2005). 

Descida e rotação i Aumenta diâmetros da pelve em 25% de 

do feto; acordo com Gardosi (2000). 

Assinclitismo 

Banco/ vaso persistente; Distócia 

emocional. 

Pode relaxar o períneo para puxos mais 

eficazes. Boa posição para descansar. 

Ambiente 

acolhedor 

Ansiedade e 

insegurança; 

Distócia emocional; 

Vantagem pela força da gravidade. 

Diminuir tensão e Ativa o córtex primitivo; Libera ocitocina e 

medo e sensação endorfinas e aumenta a segurança da mulher 

e famífia. 
de dor excessiva. 

IMED -- Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevo, 202 j Corijunto 34, Beia Vísta, São Paulo/SP 

CNPJ: 19-324.171/0001-·02 - Teiefo11e: (11} 3141~1128 

www.ímed.org.br- projetos@imed.org.hr 

01074 



! Me D 

Massagem 

· Acelera trabalho de 1 

parto; Distócia 

emocional. 

Ativa o córtex primitivo; Libera ocitocina e 

endorfinas, ativa os mecanorreceptores 

atuando no portal da dor, libera os músculos 

tensionados e permite troca de calor. 

Alimentação/ Desejo da mulher Produz energia, hidratação e fornece glicose 

líquidos ao feto. 

Banho de 

imersão ou 

chuveiro 

Medo, ansiedade 

Odent (2000) fala sobre o efeito misterioso da 

água sobre as travas neocorticais, 

removendo-as. Estas travas são ativadas em 
Diminuir sensação 

qualquer situação na qual são liberados altos 
de dor excessiva; 

níveis de adrenalina como medo, stress, entre 

Acelera trabalho de 

parto; Distócia 

emocional. 

outros. 

As duchas quentes têm efeito calmante, 

aliviam dores e nevralgias. é de consenso que 

a melhor hora para se entrar na água é 

quando se atinge a metade do trabalho de 

parto, ou seja, com a dilatação de 5 cm e 

contrações mais intensas. Ao entrar na água, 

a mulher se descobre capaz de render-se às 

necessidades instintivas e primitivas do seu 

corpo. A maioria das mulheres diz que a 

percepção da dor se altera (portal da dor) e se 

torna mais fácil aceitar a intensidade das 

contrações. (Balaskas, 1991; Odent , 1982; 

Earnig, 1996). 
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Crioterapia 

Puxo lateral 

Ampliação do 

diâmetro da 

cintura pélvica 

O,., :inuição do fluxo sanguíneo local; 

lentificação da transmissão de impulsos dos 

neurônios aferentes levando a diminuição das 

sensações (dormência), diminuição da 

temperatura na pele e músculo (Effective Gare 

iReduz edema: colo,jin Pregnancy and Childbirth ,Enkin M, Kierse 

períneo e vulva. M, eds. Oxford University Press:Oxford, 1989). 

O saco de gelo deve ser aplicado por períodos 

de 15 a 20 minutos e várias vezes ao dia (3 

em 3 horas, por exemplo), de acordo com a 

necessidade e extensão da area edemaciada. 

!bistócia emocional [Quando a mulher trava a saída do bebê, por 

'medo do nascimento. Solicitar que empurre o 

pé, estando na posição lateral, enquanto o 

'profissional faz pressão ao contrário. Isto 

permite que ela empurre o feto pelo canal do 

parto. 

Assinclitismo Amplia os diâmetros da pelve, com a pressão 

persistente; Período!sobre a crista ilíaca no momento da contração. 

pélvico prolongado Aumentar a mobilidade entre os ossos da 

Presença de 'pelve. 

bossa/moldagem 

excessiva do polo 

cefálico 
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Decúbito lateral Assinclitismo Amplia os diâmetros da pelve e facilita a 

com as pernas persistente; Períodopassagem do pólo cefálico. Diminui a 

flexionadas 

Proteção 

perineal 

Banqueta meia 

lua 

pélvico prolongado; sensação dolorosa. Permite a proteção 

Presença de perineal. 

bossa/moldagem 

excessiva do polo 

cefálico. 

Evitar as 

Jacerações. 

-Alongamento períneo; massagem com óleo 

vegetal no perineo, não indicar o puxo 

voluntário; proteção com compressas para 

evitar o desprendimento abrupto do polo 

cefálico. 

Amplia os diâmetros da pelve e facilita a 

passagem do polo cefálico, diminui a 
Auxiliar na descida 

sensação dolorosa, permite a sensação de 
e rotação do feto. 

controle da mulher com seu processo de 

parturição. Não deve ser estimulado antes de 

dilatação avançada por risco de edema no 

colo. 

Cavalinho Auxilia rotação e Amplia os diâmetros da pelve, libera o sacro e 

(assento ativo) descida do feto; cóccix; Auxilia a rotação do bebê na posição 

Aromaterapia 

reduz edema de occipito posteriores (OP); descompressão do 

colo; Assinclitismo colo pelo polo cefálico durante as contrações. 

persistente. 
Diminui a sensação dolorosa. 

Estimular produção Utiliza os princípios ativos dos óleos 

de substâncias essenciais no trabalho de parto, vislumbrando 

relaxantes, 

estimulantes e 

sedativas. 

a aromaterapia como ciência. 
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POSIÇÕES PARA O PERÍODO EXPULSIVO 

TECNOLOGIA INDICAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO 
Possibilita massagens nas costas; Propicia a 

1-Verticalizada !Metrossístoles 

esparsas. 

ação da gravidade; Melhor oxigenação do feto. 

Potencializa a ação da gravidade na descida do 

~eto; Encurta o ângulo de descida e amplia os 

diâmetros da pelve em 25%; Libera o sacro e 

cóccix; Promove contrações menos dolorosas e 

mais eficazes; Feto alinhado com o eixo da pelve. 

Pode aumentar a necessidade do puxo no 2° 

estágio. 

2-Semi-vertical'oesejo da Mulher O mesmo que a verticalizada, porém libera 

menos o sacro e cóccix; Possibilita exames 

vaginais. 

3-Lateral 2° estagio 

acelerado 

Posição muito favorável para descansar; Reduz 

a pressão nos grandes vasos; Possibilita maior 

aporte sanguíneo e de oxigênio para o feto; 

permite o movimento do sacro no 2° estágio; 

Favorece a progressão do feto sem traumas; Útil 

para reduzir um 2º estágio muito acelerado; 

favorece a proteção perineal, evitando as 

lacerações, pois facilita a moldagem da cabeça 

ao períneo; Alivia a pressão nas hemorróidas. 
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4-Cócoras 

5-Quatro 

apoios 

6-De pé 

Dificuldade na 

descida do feto. 

Queixa de dor 

lombar; 

Posições 

posteriores 

persistentes; 

Distocia de ombro. 

Pode aliviar a dor nas costas; Possibilita a ação 

da gravidade; Amplia a saída da bacia; 

Necessita de menos esforços expulsivos; Facilita 

a rotação e a descida; Vantagens mecânicas

º tronco empurra o fundo uterino; Aumenta a 

isensação de bem estar, por se sentir amparada. 

Alivia a dor nas costas; Auxilia a rotação do bebê 

na posição occipto posteriores (OP); Permite 

balançar a pelve e movimentos corporais; 

Permite exames vaginais; Alivia a pressão nas 

hemorroidas; Facilita o desprendimento das 

espáduas. 

iDinãm1ca-uterina Vantagem da ação da gravidade 

!irregular; entre as contrações; Contrações 

-

durante e 

menos 

dolorosas e mais eficazes; Alinhamento do feto 
Queixa intensa de 

com o eixo da pelve. Pode aumentar a sensação 

de puxo no 2° estágio dor nas 

icontrações 
Na posição de pé, o peso da mulher repousa 

sobre as duas cabeças do fêmur, permitindo que 

a pressão no acetábulo provoque aumento de 01 

cm do diâmetro transverso da saída da pelve 
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CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

TECNOLOGIA FÜNDAMENTAÇÃO 

Ambiente na 

penumbra 

Respeito ao 

Segundo Odent (2004), o ambiente em penumbra respeita a 

fisiologia do recem-nascido (RN). Segundo o Manual de 

jNeonatalogia (2001 ), a penumbra pode contribuir para a eficácia 

na amamentação do RN na primeira hora de vida, por estar 

relacionada a maior privacidade,tranquilidade, estabelecimento 

do vínculo e consequentemente diminuição de tempo entre as 

mamadas e ao ganho de peso no período pós-natal (Saraiva, 

2004). 

--t- ex1stênc1a de um período sensível, imediatamente após o parto, 

oi evidenciada em estudo de Gaspareto e Bussat (1994) e 

durante esta fase, um contato intenso e ininterrupto da mãe com o 

!seu bebê proporcionam a receptividade mais precoce da mãe e 

isua adaptação, dando prosseguimento ao vínculo que começou 

!a ser estabelecido já na vida intra-uterina. Outros benefícios 

deste contato inicial incluem o fato de a amamentação ocorrer 

. d . 
1 

!mais cedo e o estreitamento da atração emocional. peno o sens1ve , 
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Segundo o Documento Científico do Programa de 

Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(2013), se, ao nascimento, o recém-nascido é de termo (idade 

!gestacional 37-41 semanas), está respirando ou chorando, 

com tônus muscular em flexão, ele apresenta boa vitalidade e 

não necessita de qualquer manobra de reanimação. Três 

metanálises, que incluíram estudos com nascidos a termo, 

concluíram que o clampeamento tardio do cordão umbilical é 

benéfico com relação aos índices hematológicos na idade de 

3-6 meses. Com base nesses estudos, recomenda-se que o RN 

a termo, saudável e com boa vitalidade ao nascer seja 

Avaliação da posicionado no nível da placenta por um a três minutos, antes 

vitalidade do RN do clampeamento do cordão umbilical. 

O contato pele a pele com a mãe imediatamente após o 

nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, reduz o risco 
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Contato pele a pele 

Touca 

de hipotermia em recém-nascidos de termo, com 

boa vitalidade, desde que cobertos com campos pré-

aquecidos. Nesse momento, pode-se iniciar a 

amamentação. A Organização Mundial de 

Saúde recomenda que o 

aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de 

vida, pois se associa a um maior período de 

!amamentação, melhor interação mãe-bebê e menor risco 

de hemorragia materna. 

Os bebês interagem mais com suas mães, ficam 

mais aquecidos e choram menos, quando colocados 

no colo da mãe; são mais amamentados e 

amamentaram por mais tempo, quando tiveram contato 

pele a pele precoce; possivelmente tiveram mais 

chances de ter um bom relacionamento inicial com suas 

mães, mas isso foi difícil de medir (Moore ER, 

Andersen GC, Bergman N, 2007). 

A colocação da touca no RN, logo após o 

idesprendimento do pólo cefálico, ainda no canal de 

!parto, evita a perda de calor atráves no couro cabeludo, 

diminuindo os riscos de hipotermia do recém-nascido 

(Manual Merck, 2009). 
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Clampeamento 

oportuno/tardio 

Clampeamento oportuno do cordão aumenta a média 

neonatal do hematócrito venoso dentro de uma faixa 

fisiológica; Nem diferenças significativas nem 

efeitos nocivos foram observados entre os 

,grupos; Além disso, esta intervenção parece reduzir a 

taxa de anemia neonatal; Esta prática tem se mostrada 

segura e deve ser implementada para aumentar o 

armazenamento de ferro neonatal ao nascimento 

(Cernadas JM, 2006). 

Estimulo a amamentação na A amamentação exclusiva durante os 06 primeiros 

1ª hora de vida meses de vida, seguida do aleitamento materno 

continuado dos 6 aos 11 meses de idade, foi a 

intervenção isolada mais efetiva para prevenir 

mortalidade infantil, estimando que ela previna 13% de 

todas as mortes em menores de cinco anos (Chaparro 

CM, Lutter C, 2007). 
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Anexo li 

Medicações que podem ser prescritas e administradas pela enfermeira 

obstétrica na sala de parto 

Medicação 

Ocitocina 

Dipirona 

Paracetamol 

Forma de Administração Indicação 

- 05UI em 500 mi de Soluçãüi- Coordenar as 

Ringer com Lactato, contrações durante o 

período expulsivo, quando 
- 10UI intramuscular, após o , , 

necessano; 
desprendimento do ombro do 

RN, - 15 UI em 500ml de SG 

5%, EV 

- 01 comprimido ou 40 gotas, 

VO, até de 6/6hs, SOS. 

- 01 ampola EV ou IM 

- 01 comprimido ou 40 gotas, 

VO, até de 6/6hs, SOS 

- Como profilaxia de 

hemorragia pós-parto; 

- Nos casos de hemorragia 

pós-parto, até a chegada do 

médico plantonista 
- Em caso de dor no 

puerpério; 

- Em caso de febre no 

puerpério. 

- Em caso de dor, no período 

puerperaL 
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Lidocaína a 2% 

sem vasoconstrictor 

Hioscina/ 

butilescopolamina 

-ampola, gel, spray 

[_ 01 comprimido VO 

--- ------

-------------------- -

- Anestesia local em caso de 

ráfia de lacerações do 

períneio; 

- Anestesia local antes da 

realização da episiotomia, se 

necessário. 

- Em caso de cólicas. 

Bromoprida - Compridos ou solução injetável - Em caso de distúrbios 

Metoclopramida - Solução injetável 

Soro Glicosado 5% - Solução injetável 

·--- ----

Soro fisiológico a - Solução injetável 

0,9% 

Soro Ringer com f_ Solução injetável 

Lactato 

----------- --

Sulfato ferroso - Comprimido com 40 mg de 

ferro elementar 

gastrointestinais como 

náuseas ou vômitos. 

,_ Em caso de distúrbios 

gastrointestinais como 

náuseas ou vômitos. 

Reposição hídrica. 

Expansão ou reidratação, 

reposição de eletrólitos. 

Expansão ou reidratação, 

reposição de eletrólitos. 

Prevenção e tratamento de 

anemia ferropriva no 

período puerperal. 
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3.3.H · DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES CLÍNICAS 

Perfil de atendimento 

Segundo informações extraídas do Instrumento de Chamamento Público Nº 

03/2019-SES/GO Processo: 2019.00010008727 Edital Nº 03, o HUTRIN é uma 

unidade de assistência, ensino e pesquisa, que integra a Rede Estadual de 

Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás - Rede HUGO, 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. 

Funciona 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente e possui um ambulatório 

que funciona de acordo com a demanda que lhe é encaminhada. 

O HUTRIN atenda à demanda de 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 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. 
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Para a realização destes atendimentos e procedimentos, o HUTRIN funcionará com 

a capacidade operacional de 42 Leitos e demais áreas destinadas à assistência 

dimensionadas da seguinte forma: 

LEITOS ESPECIALIDADES 
3 Clínica Médica 

20 Clínica Cirúgica 

19 Clínica obstétrica / Alojamento Conjunto 

• 04 leitos de berçário (01 incubadora e 03 berços aquecidos). 

• 07 leitos de pré-parto, (02 leitos destinados para possíveis intercorrências 

cirúrgicas). 

• 01 sala de parto. 

A estrutura do Centro Cirúrgico esta dimensionada da seguinte forma: 

• 01 Centro Cirúrgico com 02 salas cirúrgicas. 

• 01 Recuperação Pós- Anestésica - RPA, com 2 leitos/macas. 

• 01 sala de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais 

A estrutura do Ambulatório conta com 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. 

Na urgência a estrutura esta dimensionada da seguinte forma: 

• 02 consultórios na urgência. 

• 13 leitos de observação no Pronto Socorro. 

• 01 Sala Vermelha com 02 macas. 

/Mf.D - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rva itapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista., São Poulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02-Telefonec /11/ 3141·1128 

www.fmed.org.br - projetos.@imed.org.br 

0108'1 



~ !ME[J 

Os serviços devem observância às Políticas Nacional e Estadual de Referência de 

Baixa e Média Complexidade, definidas por meio das Portarias emanadas pelo 

Ministério da Saúde - MS e pela SES/GO. 

Conta ainda com Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Interno e 

Externo. 

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

diagnóstico e terapêutico aos usuàrios atendidos em regime de urgência e 

emergência e internação da Unidade. O SADT Interno deverá ser 24 horas por dia, 

ininterruptamente. 

O SADT dispõe de equipamentos e procedimentos de diagnóstico de avançada 

tecnologia como: 

• Análises Clínicas. 

• Radiologia Convencional. 

• Eletrocardiograma. 

• Ultrassonografia. 

• Laboratório de análises clínicas 

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. 

Organização das diferentes clínicas 

O HUTRIN atenderá as seguintes especialidades: 

1 - Cirurgia Geral; 
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li - Obstetrícia e Ginecologia; 

Ili - Clínica médica; 

IV - Urologia. 

Organização dos pacientes clínicos, cirúrgicos e obstétricos 

Pacientes clínicos 

Após avaliação e conduta inicial prestada pelo médico clínico na unidade de 

urgência/emergência, o paciente clínico poderá ter dois desfechos: 

1 - Alta com contra-referência para Atenção Primária ou seguimento com 

especialista ou; 

2 - Observação e/ou internação no HUTRIN para continuidade terapêutica. 

No 2° desfecho o paciente aguardará resolução/estabilização do quadro na 

Observação ou na Sala vermelha, dependendo da classificação de risco e sua 

condição clínica na ocasião. 

Após 24hs de observação e havendo a necessidade de internação para seguimento 

terapêutico, o Médico da Urgência/emergência deverá proceder a internação do 

paciente em um dos leitos do hospital ou se haver a necessidade de recursos de 

tratamento intensivo, o médico deverá solicitar a transferência do paciente para 

equipamento de saúde da rede de urgências que detenham recurso de UTI via 

Núcleo Interno de Regulação (NIR). 

Para o paciente que não necessita de suporte intensivo, o mesmo será internado no 

HUTRIN para seguimento e conduta terapêutica definida por equipe multidisciplinar. 

Paciente Cirúrgico 

De forma semelhente ao paciente clínico, o paciente cirúrgico será avaliado pelo 

médico cirurgião e após conduta inicial poderá ter 3 desfechos: 

1 -Alta com contra-referência para Atenção Primária seguimento com especialista; 
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2 - Observação e/ou internação no HUTRIN para continuidade terapêutica; 

3 - Necessidade de intervenção cirúrgica de imediato. 

No 2° desfecho o paciente aguardará resolução/estabilização do quadro na 

Observação ou na Sala Vermelha, dependendo da classificação de risco e sua 

condição clínica na ocasião. 

Havendo necessidade de intervenção cirúrgica, o paciente será encaminhado para o 

Centro Cirúrgico. 

Após 24 hs de observação e havendo a necessidade de internação para intervenção 

cirúrgica, o Cirurgião da urgência/emergência deverá proceder a internação do 

paciente em um dos leitos do hospital ou se hover a necessidade de recursos de 

tratamento intensivo, o médico deverá solicitar a transferência do paciente para 

equipamento de saúde da rede de urgências que detenham recurso de UTI via NIR. 

O paciente cirúrgico agudo após intervenção cirúrgica, será acompanhado pelo 

cirurgião da especialidade na unidade de internação do HUTRIN. 

Paciente obstétrica 

A parturiente/gestante será avaliada pelo médico obstétra e após conduta inicial 

poderá ter 3 desfechos: 

1 - Alta com contra-referência para Atenção Primária seguimento com especialista; 

2 - Observação e/ou internação no HUTRIN para continuidade terapêutica; 

3 - Necessidade de intervenção de imediato. 

No 2º desfecho o paciente aguardará resolução/estabilização do quadro na 

Observação ou na Sala vermelha, dependendo da classificação de risco e sua 

condição clinica na ocasião. 

Havendo necessidade de intervenção para os casos de trabalho de parto eminente, 

a paciente será encaminhado para a Sala de Parto. 
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Após 24hs de observação e havendo a necessidade de internação para intervenção 

cirúrgica/obstétrica, o Médico Obstétra da urgência/emergência deverá proceder a 

internação do paciente em um dos leitos do hospital ou se hover a necessidade de 

recursos de tratamento intensivo, o médico deverá solicitar a transferência do 

paciente para equipamento de saúde da rede de urgências que detenham recurso 

de UTL Ou alta complexidade em obstetrícia via NIR 

A puérpera será acompanhado pelo Obstetra na unidade de internação do HUTRIN. 

Unidade de internação 

A Unidade de Internação é o conjunto de dependências destinadas à acomodação 

do paciente internado para a prestação dos cuidados necessários ao atendimento 

específico que os profissionais da assistência prestam (médicos, enfermeiros, 

técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, outros) com o objetivo de elucidação 

diagnóstica e oferta do cuidado pertinente ao estado agudo/crônico do paciente, 

ajudando para uma breve reabilitação até o seu regresso à sociedade. 

As unidades serão assistidas pelos seguintes profissionais: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Médicos 

Enfermeiros 

Fisioterapeutas 

Fonoaudiólogos 

Nutricionistas 

Farmacêuticos 

Psicólogos 

Assistente Sociais 
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O HUTRIN funcionará com a capacidade operacional de 42 leitos de internação 

destinados à assistência em clínica médica, clínica cirúrgica e obstetrícia, conforme 

mencionado anteriormente. 

O regime de internação será em leitos de enfermarias compartilhadas, separadas 

por sexo (leitos masculinos e femininos) e em alojamento conjuntos (ALCON).para 

as parturientes. 

A seguir apresentaremos uma breve definição dos Leitos de Internação e Leitos de 

Alojamento Conjunto. 

Leitos de Internação 

É a cama numerada e identificada destinada à internação de um paciente dentro de 

um hospital, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço 

exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculada a 

uma unidade de internação ou serviço. 

Trata-se portanto do local que é destinado para a internação/estadia do paciente sob 

supervisão de equipe multiprofissional de saúde, para fins diagnósticos ou 

terapêuticos, por período indeterminado. 

Objetivos da Unidade de Internação 

• Receber o paciente no setor, procurando familiarizá-lo com o mesmo e 

fornecer ao mesmo todas as informações necessárias para que ele esteja 

consciente da sua situação, dos serviços que lhe serão prestados, dos direitos que 

tem e das obrigações que deve colocar em prática enquanto estiver internado. 

• Planejar as atividades de cuidado, no âmbito de todos as linhas de ação e 

atuação multi e interdisciplinar, sejam estes cuidados de enfermagem, cuidados 

clínicos, reabilitação, proporcionando o perfeito atendimento às necessidades 

básicas dos pacientes e harmonia entre os executantes. 

• Proporcionar condições e ambiente que facilitem o restabelecimento dos 

pacientes. 
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• Registrar as atividades desenvolvidas, as queixas e observações dos 

pacientes e do período de trabalho, nos seus respectivos locais conforme rotina 

estabelecida. 

Competência do Serviço 

• Dar ao paciente o direito de viver e morrer com dignidade e respeito e 

promover assistência ao paciente e sua família de acordo com suas necessidades 

individuais. 

• Prover assistência e cuidado ao paciente, por meio da utilização racional de 

procedimentos, normas e rotinas, bem como de tratamentos terapêuticos 

específicos, num contexto multiprofissional. 

• Prover condições de continuidade de assistência, visando a manutenção da 

assistência dentro dos padrões pré-estabelecidos. 

• Prover apoio emocional e psicológico para identificar as necessidades 

individuais do paciente e sua família. 

• Acompanhar as mudanças e implementar novos conceitos relativos aos 

papéis dos membros da equipe multiprofissional. 

• O atendimento médico e de enfermagem será ininterrupto nas 24 horas. 

• Os profissionais de apoio assistencial (fisio, fano, T.O, nutricionista, assis. 

social. farmacêutico, outros) poderão prestar o atendimento em todos os níveis de 

atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde. Cabe a equipe de profissionais de 

apoio promover a recuperação integral do paciente, buscando a atividade multi e 

interdisciplinar 

• Cabe a cada profissional, dentro de sua formação, estar apto e habilitado para 

a execução e definição das práticas clinicas e assistências, sendo que para isso, 

deverão estar apoiados em protocolos de atenção pré-definidos. 
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Alojamento Conjunto 

A instituição do ALCON será balizada pelas normas contidas na Portaria do 

Ministério da Saúde Nº 2.068, de 21 de outubro de 2016 (e suas alterações) que 

institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao 

recém-nascido no alojamento conjunto. 

Segundo o Ministério da Saúde, Alojamento Conjunto é o sistema hospitalar em que 

o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe 24h por dia, 

num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Este sistema possibilita a prestação de 

todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde de 

binômio mãe e filho. 

Objetivos do alojamento conjunto 

• Aumentar os índices de Aleitamento Materno; 

• Estabelecer vinculo afetivo entre mãe e filho; 

• Permitir aprendizado materno sobre como cuidar do RN; 

• Reduzir o índice de infecção hospitalar cruzada; 

• Estimular a participação do pai no cuidado com o RN; 

• Possibilitar o acompanhamento da Amamentação, sem rigidez de horário, 

visando esclarecer às dúvidas da mãe e incentiva-lá nos momentos de insegurança; 

• Orientar e incentivar a mãe (ou pais) na observação de seu filho, visando 

esclarecer dúvidas; 

• Reduzir a ansiedade da mãe (ou pais) frente às experiências vivenciadas ; 

• Favorecer troca de experiências entre as mães; 

• Melhorar a utilização das unidades de cuidados especiais para RN; 

• Aumentar o nº de crianças acompanhadas por serviço de saúde. 

A quem se destina o Alojamento Conjunto ? 

• Mulheres clinicamente estáveis e sem contraindicações para a permanência 

junto ao seu bebê; 
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• Recém-nascidos clinicamente estáveis, com boa vitalidade, capacidade de 

sucção e controle térmico; peso maior ou igual a 1.800 g e idade gestacional maior 

ou igual a 34 semanas; 

• Recém-nascidos com acometimentos sem gravidade, como por exemplo: 

icterícia, necessitando de fototerapia, malformações menores, investigação de 

infecções congênitas sem acometimento clínico, com ou sem microcefalia; 

Recursos físicos mínimos no Alojamento Conjunto: 

• Os quartos devem ser ambientes destinados á assistência á puérpera e ao 

recém-nascido com capacidade para um ou dois leitos, com banheiro anexo; 

• As enfermarias devem ser ambientes destinados à assistência à puérpera e 

ao recém-nascido com capacidade para três a seis leitos, com banheiro anexo, 

conforme normativas vigentes da ANVISA; 

• Para cada leito materno, deve ser disponibilizado um berço para o recém

nascido e uma poltrona para acompanhante. O berço do recém-nascido deve ficar 

ao lado do leito da mãe e deve ser respeitada a distância mínima de um 1 metro 

entre leitos ocupados; 

• Os quartos devem ter tamanho adequado para acomodar mulher e recém-

nascido, de acordo com as normas vigentes da ANVISA. 

Dimensionamento 

Equipe Médica 

Médicos Diaristas: Entende-se como diarista o médico que desenvolve sua jornada 

semanal de trabalho em forma de atuação diária, oferecendo atenção horizontal ao 

paciente. 

Os médicos diaristas serão definidos por especialidades de acordo com o perfil 

epidemiológico da unidade e acompanharão os pacientes durante sua internação na 

unidade. 
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Recomendam-se os seguintes parâmetros de médicos diaristas por leitos: 

- Clínica Médica ................................................................. um médico a cada 10 leitos 

- Clínica Cirúrgica .......................................................... _ um médico a cada 06 leitos 

- Clínica Obstétrica / Ginecológica ................................. um médico a cada 1 O leitos 

- Pré-parto .................................... .. .. ........... um médico a cada 1 O leitos 

- *Pediatra (ALCON) .......................................................... um médico a cada 1 O RNs 

- * Obstétra (ALCON) ................................................... um médico para 20 puérperas 

• Portaria N °2.068/2016/MS 

Equipe de Enfermagem 

O dimensionamento dos recursos humanos de enfermagem, deverá ser baseado na 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Nº 543 de 2017 que 

estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de 

enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. 

A Portaria Nº 2.068/2016/MS define os seguintes quantitativos e perfis de RH de 

enfermagem para atuação no ALCON: 

a) profissional de enfermagem para função de coordenação, preferencialmente com 

habilitação em neonatologia/obstetrícia ou 2 (dois) anos de experiência profissional 

comprovada na área. com jornada horizontal diária mínima de quatro horas; 

b) profissional de enfermagem para assistência, preferencialmente com habilitação 

em neonatologia/obstetrícia ou 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada 

na área para cada 20 binômios mãe-RN ou fração em cada turno; e 

c) profissional de nível técnico (técnico de enfermagem) para cada 8 binômios mãe

RN ou fração em cada turno. 
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Equipe de Fisioterapia 

Para o dimensionamento dos recursos humanos de fisioterapia, utilizaremos como 

base a Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -

COFFITO - Nº 387 de 2011 alterada pela Resolução Nº 444 de 2014, que fixa e 

estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades 

prestadas pelo fisioterapeuta no âmbito de equipamentos e serviços de saúde e 

seus respectivos setores (unidade de internação, etc). 

Equipe de Psicólogos e Assistentes Sociais 

Para o cálculo de dimensionamento de psicólogos e assistentes sociais, utilizam-se 

as seguintes fórmulas: 

Nº de psicólogos = nº de consulta-dia x hora-assistencial x dias da semana/ Jornada 

semanal 

Nº de assistentes sociais = hora-assistencial x nº de atendimento-dia x dias da 

semana / Jornada semanal 

Equipe de Nutrição 

Para os programas assistenciais de orientação nutricional a desnutridos, obesos 

mórbidos, diabéticos, hipertensos, pacientes com alterações de triglicérides, 

colesterol e outros, a instituição deverá dimensionar o número de nutricionista de 

acordo com a programação e a demanda desses programas. 

Nº de nutricionistas = hora-assistencial x nº de pacientes-dia x dias da semana/ 

Jornada semanal 

Organização horária 

As Unidades de Internação deverão estar aptas para funcionar de forma ininterrupta, 

por 24 horas nos 365 dias do ano. 

Os profissionais que atuarão no setor seguirão as escalas de trabalho definidas 

pelos suas respectivas coordenações/gerencias. 
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Deverão ser observados os horários de visitas e permanência de acompanhantes de 

crianças, nos termos da Lei Federal Nº 8.069, de 13/06/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), acompanhantes de pacientes idosos com mais de 60 anos, nos 

termos da Lei Federal Nº 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso), assim como a 

presença de acompanhantes junto às parturientes nos termos da Lei Nº 11 108/2005 

(Lei do Acompanhante). 

Interface com outros setores da unidade de saúde 

As unidade de internação, através de seus coordenadores deverão respeitar os 

fluxos de comunicação e transferência de pacientes, garantindo desta forma uma 

boa interface intersetorial. 

As transferências internas serão reguladas pelo NIR do hospital que é o órgão 

detentor do controle horizontal e vertical na gestão de leitos. Qualquer 

movimentação de pacientes deverá ter a ciência prévia e autorização do NIR. 

Na necessidade de transferência de um paciente para a UTI externa a busca pela 

vaga deverá ser solicitada e efetivada após autorização do NIR. 

As unidades de internação deverão ter ciência dos fluxos e processos estabelecidos 

nas outras áreas de apoio da unidade de saúde (SADT, almoxarifado, farmácia 

central/satélites, necrotério, SND, manutenção, etc), na necessidade de demanda de 

serviços geradas pela própria unidade. 
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3.3. 1 - EXPRESSAR A ESTRUTURA DE CHEFIA E NÚMERO DE PESSOAS DE 

CADA CLÍNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS ÁREAS 

DE SAÚDE, ASSIM COMO O VÍNCULO COM O HOSPITAL 

A seguir apresentaremos as subordinações de cada uma das Diretorias e Gerências, 

expressando a estrutura de chefia e número de pessoas de cada clinica, incluindo 

serviços de enfermagem e outras áreas de saúde, assim como o vínculo com o 

hospital. 

01S'Tl!íi3!,/IÇ~(} DOS PROFISSl<íNAIS PÓR CATEGORIA DE SERVIÇO E COORDENAÇÕES 
' , ftU'tRIN • Goiás 

Nº DE 
CATEGORIA PROFISSIONAL 

PROFISSIONAIS 

F1sioterapêuta 

Farmacêutico Responsável dia 

F arrnacéutico 

uxi!iar de farmácia 

Supervisor Almoxarifado 

ux1!iar de almoxarifado 

Nutricionista 
ssistente social 

uxillar administrativo - NIR 

Líder S.A.U 

uxi!iar admtrnstrat1vo - SAME 

uxi!iar de faturamento 

Auxiliar de lavanderia 

Líder dé Portaria 
Porteiro/controlador de acesso 

Líder de Hig1enização 

Auxiliar de h1gienização 

Copeira 
Técnico SESMT 

Coord Manutenção 

uxiliar de manutenção 
TOTAL 
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3 

4 

6 

4 

3 

3 
7 
4 
1 

4 

2 
2 
1 

8 

1 
10 

2 

28 
5 

7 

4 
1 
2 
1 

4 
119 

VINCULO 

CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
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· DISTIÍlllUrÇJ.ôOOS l!R08SSIONAIS PQ~CATEGORJA OE SERVJÇO E COORDENAÇÕES 
,;, ,' ,,, ' "'O',"'_,, ,' ""'''", ·,,-;:HVÂNÁ•'GÓiás 

COORDENAÇÃO/ 
DIRETORIA CATEGORIA PROFISSIONAL 

NºDE i NºDE I NºDE 
PROFISSIONAIS I PROFISSIONAIS I PROFISSIONAIS VINCULO 

1° ao 3° mês 1 4° ao 6° mês 7º ao 12º mês 

s Ambulatóno 

s Jntemação - enfermarias diaristas 

Centro cirúrgtco - eletivas 

AnesleSlsta - eletivas 

Centro cirúrgico - urgências 

Anestesista - urgências 

s Urgencia/observação 
"porta" - Clinica Médica 

USG 

22 24 

DISTRIBUlyÂO DOS PROFISSIONAIS PCl~ CATEGORIA OE SERVIÇO E COORDENAÇÕES 
. HUTRIN , Goiãs 

Enfermeiro do NEP/Qualidade 

Enfermeiro Urgência/dassificação 

Enfermeiro Ambulatório 

Técnico de Enf Urgência 

Técnico de Enfermagem Ambulatório 

Técnico de Enfermagem internação 

Técnico de Enfermagem internação - folguísta 

Técnico de Enfermagem SADT (USG) 

Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico 

Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico· folgu1sta 

Técnico instrumentador Centro Cirúrgico 
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3.3.J • DESCRIÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATIVIDADE DA UNIDADE DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DISTINGUINDO ENTRE A PRESENÇA DO MÉDICO 

ESPECIALISTA, O MÉDICO GERAL E OS MÉDICOS QUE ATENDEM 

CHAMADOS (SOBRE AVISOS) 

Segundo informações extraídas do Instrumento de Chamamento Público Nº 

03/2019-SES/GO Processo 2019.00010008727 Edital Nº 03, o HUTRIN é uma 

unidade de assistência, ensino e pesquisa, que integra a Rede Estadual de 

Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás - Rede HUGO, 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. 

Funciona 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente e possui um ambulatório 

que funciona de acordo com a demanda que lhe é encaminhada. 

O HUTRIN atenda à demanda de 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. 

Para a realização destes atendimentos e procedimentos, o HUTRIN funcionará com 

a capacidade operacional de 42 Leitos e demais áreas destinadas à assistência 

dimensionadas da seguinte forma: 

LEITOS de INTERNAÇÃO ESPECIALIDADES 

3 Clínica Médica 

20 Clínica Cirúgica 
.. ~ 

19 Clínica obstétrica / Alojamento Conjunto 

• 04 leitos de berçário (01 incubadora e 03 berços aquecidos). 

! 
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• 07 leitos de pré-parto. (02 leitos destinados para possíveis intercorrências 

cirúrgicas). 

• 01 sala de parto. 

A estrutura do Centro Cirúrgico esta dimensionada da seguinte forma: 

• 01 Centro Cirúrgico com 02 salas cirúrgicas. 

• 01 Recuperação Pós- Anestésica - RPA. com 2 leitos/macas. 

• 01 sala de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. 

A estrutura do Ambulatório conta com 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. 

Na urgência a estrutura esta dimensionada da seguinte forma: 

• 02 consultórios na urgência. 

• 13 leitos de observação no Pronto Socorro. 

• 01 Sala Vermelha com 02 macas. 

Os serviços devem observância às Políticas Nacional e Estadual de Referência de 

Baixa e Média Complexidade, definidas por meio das Portarias emanadas pelo 

Ministério da Saúde - MS e pela SES/GO 

Conta ainda com Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Interno e 

Externo. 

Especialidades médicas disponíveis na unidade de Urgência/Emergência do 

HUTRIN 
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Segundo informações do no Anexo li - Informações sobre o Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade - HUTRIN, no item 4.4.5 são apresentadas as especialidades 

cirúrgicas e clinicas disponíveis para atendimento sob regime de 

urgência/emergência, a saber: 

1 - Cirurgia Geral. 

li - Ginecologia/Obstetrícia; 

Ili - Urologia; 

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

Para a garantia do adequado atendimento e disponibilidade dos serviços, o IMED 

disponibilizará os seguintes quantitativos de médicos/especialidade/turno: 

Quantidade / Plantão Quantidade / Plantão 
Especialidade/ Turno Presencial Sobreaviso 

Dia Noite Dia Noite 

Cirurgia Geral 2 1 o 1 
Especialidade 

Obstetrícia 1 1 o o Cirurgica 
Urologia 1 o o o 

Especialidade Clínico Consultório 1 1 o o 
Clinica Clínico Sala Vermelha 1 1 o o 
SADT Ultrassonografista 1 o o 1 

Definição dos plantões de sobreaviso 

Segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM Nº 1.834/2008, o 

"plantão de sobreaviso" é definido como a disponibilidade médica em sobreaviso a 

atividade do médico que permanece à disposição da instituição de saúde, de forma 

não-presencial, cumprindo jornada de trabalho preestabelecida, para ser requisitado, 

quando necessário, por qualquer meio ágil de comunicação, devendo ter condições 

de atendimento presencial quando solicitado em tempo hábil. 

O médico de sobreaviso deverá ser acionado pelo médico plantonista ou por 

membro da equipe médica da instituição, que informará a gravidade do caso, bem 

como a urgência e/ou emergência do atendimento, e anotará a data e hora desse 

comunicado no prontuário do paciente. 
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A Direção Técnica do hospital deverá definir regras para que seja elaborada uma 

escala de sobreavisoqespecialidade médica e que esta esta acessível á todos os 

médicos de plantão para a adequada comunicação efetiva com o médico de 

sobreaviso. 

Os intervalos de tempo de resposta e chegada do médico no hospital serão serão 

pactuados posteriormente levando-se em consideração a gravidade de cada caso 

(urgência ou emergência) através da definição e aplicação Scores de Gravidade e 

avaliação para cada situação clínica ou cirurgica que justifique a presençaõ do 

médico especialista de sobreaviso. 

Segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM Nº 1.451/1995, os 

estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados 

para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir 

todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à 

assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Desta forma, 

serão admitidos os plantões de sobreaviso para as especialidades cirúrgicas 

definidas no Edital. 

Ao longo dos 6 primeiros meses de contrato, avaliaremos o perfil dos pacientes que 

derem entrada na Unidade de Urgência e Emergência com necessidade de 

abordagem cirúrgica de imediato (emergência) e casos com necessidade de 

avaliação com especialista clínico, por exemplo, oftalmologista, 

otorrinolaringologista, bucomaxilofacial, etc.) 

A partir dos dados gerados por este indicador, iremos definir quais outras 

especialidades serão mantidas de forma presencial ou as que serão mantidas sob a 

forma de sobreaviso assim como os respectivos quantitativos de profissionais por 

especialidade. 

A Portaria Nº 2.048/2002/MS, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência e suas alterações e a Resolução Nº 

354/2014/MS que publica a proposta de projeto de resolução "Boas Práticas para 

organização e Funcionamento de Serviços de Urgência e Emergência" servirão de 

base para a definição das especialidades, assim como a resolução do Conselho 

JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itape11a, 202 / Conju!'lto 34, Belo Vista, São Pauio/SP 

CNP!: 19.324.171/0001-02 ·- Telefone: í11! 3141-1128 

www.imed.org. br - projetos(!!")fmed.org. br 

01104 



l ME D 

Federal de Medicina - CFM Nº 2.077/14 que dispõe sobre a normalização do 

funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do 

dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho. 
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3.3.K - DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE SALAS DE CIRURGIA, URGÊNCIA E 

AMBULATÓRIO 

Descreveremos a seguir a composição das Salas de Cirurgia, Setor de Urgência e 

Ambulatório do HUTRIN. 

1 - Salas de Cirurgia/Centro Cirúrgico 

O Centro Cirúrgico (CC) deverá estar organizado de modo a realizar 

procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade. 

É uma unidade critica e restrita destinada ás atividades cirúrgicas de urgência e 

eletivas, bem como para a recuperação anestésica e pós-operatória do paciente. 

Funcionará em regime de 24 hs e deverá estar preparado para atender 

procedimentos cirúrgicos a qualquer momento. 

Tem em seu escopo a atenção às intercorrências clínicas, com necessidade de 

abordagem cirúrgica para sua resolução com suporte da ação de uma equipe de 

profissionais habilitados para tal (cirurgiões, anestesistas e equipe de enfermagem). 

Segundo informações extraídas do EDITAL, o HUTRIN está dimensionado 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. 

Competências Centro Cirúrgico 

• Realizar procedimentos cirúrgicos e devolver os pacientes as suas unidades 

de origem nas melhores condições possíveis de integridade; 

• Proporcionar ambiente físico adequado, materiais e recursos humanos em 

condições técnicas, assépticas e seguras ao paciente e a equipe cirúrgica; 
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• Prestar assistência integral ao paciente no período trans operatório, e 

recuperação pós anestésica imediata, assim como garantir a adequada transferência 

do paciente para outras unidades de internação; 

• Realizar a programação cirúrgica diária, destinando ás cirurgias previstas os 

recursos cabíveis através da realização do mapa cirúrgico, em conjunto com a 

equipe médica e NIR de forma a transmitir informações necessárias e adequadas 

para as equipes de apoio, que, por sua vez, deverão providenciar tudo o que se fizer 

necessário para o sucesso do tratamento cirúrgico; 

• Manter em ordem o arquivo de registros próprios; 

• Proporcionar o treinamento de recursos humanos destinados às atividades 

anestésico-cirúrgicas; 

• Monitorar e avaliar os indicadores das atividades da unidade; 

• Adotar protocolos de trabalho que visem a prevenção de complicações e/ou 

acidentes no pré e pós-operatório. A equipe deve estar apta a executar suas 

atividades durante o ato operatório de maneira que propicie segurança ao paciente e 

à equipe cirúrgica. 

• Utilização das salas cirúrgicas por especialidade conforme dimensionamento; 

• Devido ao perfil assistencial do hospital, onde se caracteriza por ser 

instituição porta abertae referência no atendimento de Urgências e Emergências 

somado ao porte e complexidade, deveremos manter disponível sala cirúrgica para 

atender às emergências que chegarem na porta; 

• As demais salas serão destinadas a cirurgias eletivas oriundas das 

especialidades pactuadas entre a regulação e Ambulatório. 

1.1 - Dimensionamento dos Recursos Humanos do Bloco Cirúrgico 

Equipe de Enfermagem - Centro Cirúrgico 

2 Auxiliares de enfermagem por sala cirúrgica por turno de funcionamento. 
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1 Enfermeira por turno 

Nº auxiliares/técnicos de enfermagem = n salas ativas por turno x horas

assistenciais x dias da semana x 1ST / Jornada Semanal 

1ST = Índice de Segurança Técnica 

Há de se prever também o quantitativo de profissionais para instrumentação 

cirúrgica, sendo estes definidos pelo número de salas ativas por turno. 

Equipe médica - Centro Cirúrgico 

Anestesistas 

A anestesiologia é uma atividade médica desempenhada por anestesiologistas ou 

médicos qualificados, para tanto é realizada em ambientes que ofereçam condições 

seguras para seu desenvolvimento. 

Considerando que para conduzir os procedimentos anestesiológicos com segurança, 

o anestesiologista deve estar sempre com o paciente durante todo ato operatório. 

Sobre este aspecto, a Resolução do CFM Nº 1.363/93 é clara ao não permitir a 

realização simultânea de anestesias em pacientes distintos pelo mesmo profissional, 

ainda que seja no mesmo ambiente cirúrgico. 

Desta forma, recomenda-se como parâmetro para o serviço de anestesia um médico 

anestesista por paciente por cirurgia, em sala cirúrgica em funcionamento, por turno 

de trabalho. 

Para o planejamento do quantitativo de anestesiologistas para o centro cirúrgico e 

obstétrico, será importante observar o número de salas cirúrgicas em funcionamento 

por turno de trabalho médico e o número de horas que cada sala estará disponível, 

assim como a quantidade de dias da semana em que estas salas estarão 

disponíveis e, por fim, a jornada contratual semanal dos referidos profissionais. 

Assim, teremos o número de horas-sala cirúrgicas disponíveis ou necessárias à 

demanda obstétrica ou à programação cirúrgica do dia, para o adequado 

funcionamento e cobertura assistencial às atividades do centro cirúrgico e obstétrico 
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J 
do hospital. 

O número de horas-salas cirúrgicas disponíveis, nas 24 horas, será fornecido pela 

multiplicação do número de salas cirúrgicas disponíveis, por turno de trabalho nas 

24 horas, pelo número de horas de funcionamento dessas salas, por turno de 

trabalho e pelo número de dias da semana que essas salas funcionam. 

Desta forma teremos: 

Nº de anestesiologistas = nº horas-sala cirúrgicas disponíveis nas 24 horas x 1ST I 

Jornada semanal 

1ST = Índíce de Segurança Técnica 

Por exemplo: Um centro cirúrgico com 5 salas terá a seguinte disponibilidade de 

horário por sala: 

l ~ab 

IOTAL 

_\-<> de· hora,\ dJi 

fiu1c101101nento 

6 htH<..í3 \ i3 as 14 h) 

12 hnra:-;, í f 9as 7hJ 

TOTAi . 

.lA horas 

Para jornada semanal de 20 horas: 

,\'~- de dia:-; cm 
liurcionarm.:.'!';!O-

TOTAL 

,\ d<.: hr.•r.u!.--.,o!ü 
o:..irúruii::a 

úAJ horas 

rOTAl. 

Nº de anestesiologistas = nº horas-sala cirúrgica disponíveis 24 h x 1ST /Jornad67 

semanal 

Nº de anestesiologistas = 294 horas - sala cirúrgica x 1. 25120 h semanais 

Nº de anestesio/agis/as = 18 anestesio/agis/as, para o modelo de 5 salas. 

1ST = Índice de Segurança Técnica 

Médicos Anestesista Diarista: para o serviço de anestesiologia, recomenda-se 1 

médico por sala cirúrgica por turno. 

Médicos Plantonistas: o dimensionamento dependerá do número de salas cirúrgicas 
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que ficarão em disponibilidade Recomenda-se 1 médico por sala cirúrgica por turno. 

Recuperação Pós Anestésica. 1 médico para cada 08 leitos, 

Médicos de Cirurgia Geral 

Para o dimensionamento da equipe de cirurgia geral, estima-se o quantitativo de 2 

cirurgiões gerais por sala por turno de 12 horas - para atendimento de urgência e 

emergência. 

Médicos para Cirurgias Eletivas 

Para a operacionalização desta proposta, sugerimos o seguinte quantitativo: 

2 médicos cirurgiões especialistas por sala por turno de 6 horas - para atendimento 

de da demanda eletiva (regulada via ambulatório). 

1.2 - Funções dos profissionais do Centro 

- Cirurgião: é da competência do cirurgião planejar e executar o ato cirúrgico, 

comandar e manter a ordem no campo operatório; 

- Cirurgião assistente: ao primeiro assistente compete auxiliar o cirurgião no 

desenvolvimento do ato cirúrgico e substitui-lo caso se faça necessário. Em cirurgias 

de grande porte, torna-se indispensável á presença de um segundo assistente. 

- lnstrumentador cirúrgico: é o integrante da equipe que se responsabiliza por: 

• Verificar os materiais e equipamentos necessários a ao ato cirúrgico; 

• Preparar a mesa com os instrumentais e outros materiais necessários á 

cirurgia; 

• Ajudar na colocação dos campos operatórios; 

• Fornecer materiais e instrumentais ao cirurgião e assistente, solicitando-os, 

sempre que necessário ao circulante de sala, devendo para isso estar atento aos 

tempos cirúrgicos; 
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• Observar e controla para que nenhum instrumental permaneça no campo 

operatório; 

• Zelar para a manutenção da mesa, conservando limpos os instrumentais 

durante o ato cirúrgico, bem como protegendo-a para evitar contaminação. 

Em algumas instituições o instrumentador faz parte da equipe de enfermagem. 

Nesta situação deve prever os materiais necessários á cirurgia, separá-los após o 

uso e encaminhá-los para a CME. 

Enfermeiro Coordenador: 

• Coordenar, organizar e prover a unidade de recursos materiais e humanos, e 

manter o ambiente em boas condições de funcionamento; 

• Planejar as ações assistenciais e administrativas do Centro Cirúrgico, 

norteando-se pelo regulamento interno; 

• Gerenciar as ações planejadas através de metodologia científica e 

humanística, para eficiência no atendimento ao paciente; 

• Controlar a quantidade e a qualidade de recursos humanos, bem como a 

qualidade da assistência prestada; 

• Supervisionar e avaliar o desempenho do pessoal que está sob sua 

responsabilidade; 

• Planejar, executar e avaliar programas de educação continuada aos 

componentes da equipe de enfermagem; 

• Elaborar as escalas de folga e de férias dos componentes da equipe de 

enfermagem, procurando atender as suas solicitações; 

• Manter um bom relacionamento com os componentes da equipe cirúrgica e 

de anestesia, visando à assistência ao paciente; 

• Manter integração com os enfermeiros das unidades de internação, chefias 
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dos departamentos e setores do hospital e outros serviços extra-hospitalares; 

• Colaborar no desenvolvimento do ensino, atualização e pesquisas realizadas; 

• Elaborar e atualizar o regulamento interno e manual de procedimentos; 

• Apresentar relatórios mensal e anual sobre as atividades realizadas no Centro 

Cirúrgico. 

Enfermeiro assistencial: 

• Receber o plantão e tomar as providências necessárias relativas às atividades 

administrativas e assistenciais; 

• Providenciar o transporte do paciente para o centro cirúrgico; 

• Receber o paciente, avaliando suas condições físicas e emocionais e 

procurando atender aos problemas identificados; 

• Coordenar as atividades assistenciais prestadas pelos componentes da 

equipe de enfermagem; 

• Controlar, diariamente, os gastos de psicotrópicos e materiais 

especiais/OPME; 

• Elaborar o programa ou mapa operatório para o dia seguinte, com base nos 

pedidos de cirurgia recebidos; 

• Supervisionar a limpeza diária e semanal da sala de cirurgia e demais 

elementos da planta física do Centro Cirúrgico; 

• Realizar a visita pré-operatória. 

O enfermeiro deve ainda tomar medidas para evitar a infecção da ferida operatória, 

devendo supervisionar ações referentes ao paciente, aos componentes das equipes 

que atuam no Centro Cirúrgico, material esterilizado, instrumentais e equipamentos. 

São elas; 
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• Avaliar o preparo físico realizado no pré-operatório; 

• Certificar-se da incidência da infecção de ferida operatória; 

• Exigir o uso correto do uso correto da roupa privativa do Centro Cirúrgico de 

todos os profissionais e pessoas que venham da área externa; 

• Controlar o número de pessoas na sala durante o ato cirúrgico, bem como o 

trânsito desnecessário da mesma: 

• Propiciar exame médico e laboratorial periódico dos componentes da equipe 

de enfermagem; 

• Preparar, acondicionar e armazenar o material esterilizado em local 

apropriado; 

• Realizar testes bacteriológicos nos aparelhos de esterilização; 

• Avaliar periodicamente as condições de uso dos instrumentais e 

equipamentos; 

• Fazer pesquisa bacteriológica no ambiente, bem como avaliar a qualidade 

dos produtos químicos usados na limpeza e desinfecção; 

• Desenvolver trabalho conjunto com a CCIH; 

Técnico de enfermagem: 

• Auxiliar o enfermeiro e médico, sempre que necessário; 

• Verificar o estado de conservação e funcionamento dos aparelhos e 

equipamentos, solicitando conserto e troca imediatos ou comunicar ao enfermeiro do 

setor; 

• Verificar a temperatura e iluminação da sala de cirurgia; 

• Controlar o estoque de material esterilizado e as respectivas datas de 

esterilização; 
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• Responsabilizar-se pela identificação e encaminhamento das peças cirúrgicas 

aos laboratórios especializados; 

• Exercer as atribuições de circulante de sala; 

• Prover a sala de operação com recursos adequados às necessidades do 

cliente a segundo as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica; 

• Montar a sala de operação; 

• Auxiliar o paciente no transporte da maca para a mesa de cirurgia e vice

versa, assim como no seu posicionamento, procurando manter sua privacidade e 

permeabilidade de cateteres e sondas; 

• Participar dos treinamentos e programas de atualização fornecidos pela 

instituição; 

• Desenvolver procedimentos técnicos como sondagem vesical, punção 

venosa, na ausência do enfermeiro; 

• Observar o bom funcionamento do sistema de gases; 

• Estar atento para a placa dispersiva de energia do eletrocautério; 

• Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica, e atentar para a técnica 

asséptica na abertura dos materiais estéreis; 

• Auxiliar o anestesiologista na indução e reversão do procedimento anestésico; 

• Em situações emergenciais ou imprevistas solicitar a presença do enfermeiro; 

• Realizar o controle de débito de materiais utilizados na Sala de cirurgia 

• Encaminhar o paciente para a unidade de origem tomando os cuidados 

pertinentes com drenas, sondas ou cateteres; 

• Realizar o registro de todas as informações no prontuàrio ou impresso 

padronizado pela instituição; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ttapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-Dl- Telefone: {11) 3141-1128 

www.ímed.org.hr- projetos(@imed.org.br 
01114 



.t4\ 1 ivl E D 

• Ao término do procedimento cirúrgico proceder à desmontagem da Sala de 

cirurgia e encaminhar os materiais contaminados ao CME. 

Secretária/escriturário. 

• Estabelecer comunicação interna e externa com os diversos serviços e 

clientes: 

• Receber e encaminhar informações; 

• Redigir e expedir comunicados; 

• Fazer o controle de frequência e ocorrências que tenham a ver com a vida 

profissional dos colaboradores; 

• Agendar reuniões periódicas seguindo determinação das chefias: 

• Preparar atas das reuniões e viabilizar providências dela decorrente; 

• Receber, cadastrar e controlar o fluxo no sistema; 

• Receber, arquivar e disponibilizar documentos do centro cirúrgico. 

Auxiliar administrativo. 

• Receber, conferir e armazenar os materiais; 

• Elaborar os pedidos de materiais; 

• Digitar encaminhar e arquivar documentos; 

• Protocolar encaminhar materiais para as unidades consumidoras; 

• Atender outras demandas dos enfermeiros quanto a providencias relacionas 

com os serviços. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo !tapeva, 202 f Conjw1to 34, BeJo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-02-Teiefone: (11) 3141-1128 

www.froed.org,hr = projPtO<;@fmed.org,br 

01115 1 



~. IMED 

2 - Setor de urgências 

Segundo informações extraídas do EDITAL, o HUTRIN atenda à demanda de casos 

de urgência obstêtrica 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. 

Para isso a unidade deverá dispor recursos humanos capacitados e recursos físicos 

adequados destinados ao atendimento às urgências e emergências, durante as 24 

horas do dia, todos os dias do ano. 

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 encaminhados de forma referenciada, pelo Complexo Regulador Estadual e/ou 

Central de Regulação Municipal. 

Estrututa física 

A área da urgência/emergência do HUTRIN possui 1 Sala Vermelha com 2 box de 

Reanimação e 13 leitos de Observação. 

Todos os usuários das salas de observação do Pronto Atendimento deverão ter a 

solicitação de AIH preenchida e prescrição em impresso específico anotados pelo 

médico plantonista emergencista, clínico ou cirurgião de plantão que assistiu ao 

paciente, em caso de internação,ultrapassado as 24 horas iniciais de permanência 

na unidade (Resolução CFM Nº 2.079/14). 

Competências do setor de Urgências 

É responsabilidade do plantonista da emergência o acolhimento e a condução dos 

casos que chegam ao Pronto Atendimento até a definição da conduta: cirúrgica ou 

clínica. 

Um médico emergencista deve estar na sala de emergência necessariamente ou em 

local de fácil acesso de ser localizado. 
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A unidade de Urgência e Emergência terá acesso irrestrito ao NIR, sempre que 

houver a necessidade de recorrer a recursos da alta complexidade para melhor 

avaliação, transferência e/ou continuidade do cuidado em outros equipamentos de 

saúde, para os usuários que vierem a necessitar de avaliações com especialistas 

em casos de urgência/emergência que não fizerem parte do escopo dos serviços 

atrubuidos á unidade de urgência e emergência do HUTRIN. 

Dimensionamento de equipes 

Dimensionamento Corpo Clínico 

O dimensionamento do corpo clinico unidade de urgência/emergência do HUTRIN, 

fundamentalmente, serão dimensionados para atender à demanda de atendimentos 

de urgência/ emergência, levando-se em consideração o tempo médio utilizado no 

atendimento, da área física e equipamentos existentes. 

O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM Nº 2.079/2014, dispõe 

sobre a normalização do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento 24h 

(UPAs) e congêneres, bem como do dimensionamento da equipe médica e do 

sistema de trabalho nessas unidades., recomenda três consultas por hora-médico, 

ou seja, 0,3 horas médico assistencial/ atendimento. 

Além desses fatores, o modelo assistencial e as diretrizes organizacionais, como a 

regionalização e hierarquização propostas que levam em consideração o fato de que 

a demanda não é uniforme, é menos programável comparada às características das 

demais unidades. 

O fluxo é maior durante o dia e menor à noite, correspondendo a aproximadamente 

70% da demanda diurna e 30% da noturna, o que deve merecer atenção especial na 

programação. 

Dimensionamento Corpo de enfermagem 

Para o dimensionamento do RH de enfermagem poderá ser adotada os parâmetros 

definidos na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Nº 543 de 

2017 que estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de 
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profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades 

de enfermagem de acordo com características relativas ao: 

1 - ao serviço de saúde: missão, visão, porte, política de pessoal, recursos 

materiais e financeiros; estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou 

programas; tecnologia e complexidade dos serviços e/ou programas; atribuições e 

competências, específicas e colaborativas, dos integrantes dos diferentes serviços e 

programas e requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

li - ao serviço de enfermagem: aspectos técnico-científicos e administrativos: 

dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos; modelo gerencial; 

modelo assistencial; métodos de trabalho; jornada de trabalho; carga horária 

semanal; padrões de desempenho dos profissionais; índice de segurança técnica 

(1ST); proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio 

e indicadores de qualidade gerencial e assistencial; 

Ili - ao paciente: grau de dependência em relação a equipe de enfermagem 

(sistema de classificação de pacientes - (SCP) e realidade sociocultural. 

Dimensionamento recursos humanos - outros profissionais 

O IMED proverá o quantitativo suficiente de recursos humanos para suprir a 

demanda das atividades desenvolvidas na unidade de urgência/emergência tanto do 

ponto de vista para a operação assistencial quanto para a operação administrativa e 

apoio. 

Neste rol de recursos humanos estão incluídos: 

• Equipe administrativa (aux de faturamento, recepcionistas, aux 

administrativos) 

• Equipe de apoio logístico (aux de higienização/limpeza, 

porteiros/controladores de fluxo, copeiras) 

• Equipe de profissionais assistenciais de apoio (fisioterapeutas, nutricionistas 

farmacêuticos e auxiliares de farmácia, etc) 
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3- Ambulatório 

Entende-se por Ambulatório oferta de serviços de saúde, podendo ser desde a 

realização de consulta médica até um simples procedimento, sob regime de 

demanda regulada por agenda prévia, para os pacientes que necessitam de 

continuidade de cuidado e acompanhamento como especialistas da área médica, 

sem a necessidade de internação para tal (is) procedimento (s). 

O Atendimento Ambulatorial deverá funcionar de acordo com a demanda que lhe for 

encaminhada, atendendo usuários egressos do próprio Hospital. 

Poderá atender também usuários provenientes da Atenção Básica, encaminhados 

pelo Complexo Regulador Estadual e/ou Central de Regulação do Município de 

Trindade para as especialidades previamente definidas, após pactuação com o 

Hospital, no limite da capacidade operacional do ambulatório. 

O HUTRIN disponibilizará consultas e procedimentos ambulatoriais nas 

especialidades abaixo elencadas para usuários egressos do próprio Hospital. 

3.1 - Estrutura 

O Setor de Ambulatório possui 03 consultórios para atender as especialidades 

elencadas abaixo: 

1 - Cirurgia Geral, 

2 - Ginecologia/Obstetrícia, 

3 - Pediatria, 

4 - Urologia, 

5 - Enfermagem, 

6 - Psicologia. 

O atendimento ambulatorial médico compreende a realização da 1ª consulta e/ou 

primeira consulta de egresso; interconsulta; Consultas subsequentes (retornos). 
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No ambulatório poderão ser disponibilizadas consultas ambulatoriais a pacientes 

egressos cirúrgicos do próprio Hospital e regulados via Complexos reguladores 

(municipal e estadual). 

3.2 - Organização Horária 

O atendimento ambulatorial deverá funcionar de segunda a sexta-feira das 07:00 hs 

às 19:00 hs. 

3.3 - Equipes que compõem os recursos humanos administrativos e de apoio 

do Ambulatório 

Apresentamos uma proposta para de recursos humanos para compor o Ambulatório: 

• Encarregado administrativo 

• Recepcionistas 

• Auxiliar Administrativos 

Atribuições dos recursos humanos administrativos 

Encarregado administrativo do Ambulatório 

• Coordenar as atividades do setor de recepção do ambulatório; 

• Atender ao público em casos que requeiram mediações de conflitos; 

• Criar, alterar, bloquear e excluir grades de atendimento (agenda ambulatorial 

informatizada); 

• Controlar a agenda de consultas (egressos e demanda externa); 

• Controlar a agenda de cirurgias eletivas, em sincronia com o Centro Cirurgico; 

• Agendar consultas solicitadas pela Diretoria e Centro de Detenções Prisionais; 

• Avaliar solicitações de encaixes de consultas; 
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• Disponibilizar ao LAC via e-mail, datas para coleta laboratorial, para 

procedimentos eletivos, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência; 

• Informar à Central de Agendamento do município via e-mail, quando da 

desistência de consultas e/ou exames jà agendados por esse setor, com a finalidade 

de utilizar as vagas para atender outros casos em fila de espera; 

• Encaminhar relatório de agravamento de caso à Central de Agendamento do 

município com a finalidade de priorizar a marcação de exames e/ou consultas que jà 

se encontram em fila de espera; 

• Encaminhar via e-mail ao SAME (Serviço de Arquivamento Médico e 

Estatístico) solicitação de prontuários necessários para atendimento ambulatorial; 

• Emitir documentações referentes á gestão de pessoal; 

• Controlar férias, banco de horas e horas extras dos funcionários 

administrativos; 

• Elaborar as escalas de trabalho dos funcionários administrativos; 

• Solicitar o suprimento de recursos humanos e materiais necessários; 

• Solicitar o conserto de equipamentos e reparos em geral; 

• Definir KPls e apresentar relatórios estatísticos de atendimento (dado mensal); 

• Participar das reuniões da Diretoria; 

• Realizar reuniões periódicas com a equipe administrativa do ambulatorio; 

• Realizar inventário patrimonial; 

Recepcionistas 

• Atendimento ao público prestando orientações e informações gerais; 

• Atendimento telefônico; 
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• Fazer abertura de ficha de atendimento ambulatorial e anexá-la ao prontuário 

médico para consulta do dia; 

• Após retorno do atendimento médico, orientar e agendar ao paciente quanto 

aos procedimentos futuros (nova consulta e/ou exames) quando solicitado; 

• Agendar e remarcar consultas, exames laboratoriais e eletrocardiograma, 

quando necessários; 

• Realizar orientações de prepares de exames; 

• Realizar orientações à pacientes de pré-operatório; 

• Preencher corretamente as guias de solicitações de consultas e exames para 

agendamento; 

• Entregar autorização de agendamento à pacientes, mediante apresentação de 

documento de identificação; 

• Registrar todas as informações em planilha ou sistema próprio; 

• Retirar prontuários médicos necessários para o atendimento no setor de 

arquivo hospitalar e no SAME (Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico); 

• Organizar prontuários para consulta por especialidade e médico; 

• Realizar abertura de prontuário ambulatorial quando necessário; 

• Arquivar em prontuário ambulatorial fichas de pacientes que realizam apenas 

acompanhamento neste serviço; 

• Encaminhar ao SAME fichas de atendimento dos pacientes que possuem 

internação hospitalar para que sejam arquivados em prontuário único; 

• Carimbar todos os impressos e realiza montagem dos formulários de 

internação; 

• Realizar faturamento ambulatorial via sistema (individualizado e consolidado); 
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Auxiliar admimistrativo 

• Solicitar materiais de escritório e impressos; 

• Auxiliar a equipe da recepção sempre que necessário; 

• Auxiliar a coordenação do Ambulatório sempre que necessário: 

• Atendimento ao público prestando orientações e informações gerais; 

• Atendimento telefônico; 

• Orientar os pacientes quanto ao fluxo dentro do Ambulatório; 

• Após atendimento médico, verificar relação de documentos expedidos pelo 

médico e encaminhar paciente até recepção; 

• Organizar o fluxo nas dependências do ambulatório; 

3.3.1 - Equipe de enfermagem do Ambulatório 

• Técnico de Enfermagem 

• Enfermeiro 

Dimensionamento de equipe de enfermagem 

Estima-se o período de 3 horas de assistência de enfermagem por leito de cirurgia 

ambulatorial. 

Nº enfermeira (o)s = Nº pacientes-dia ambulatorial x horas-assistenciais x dias da 

semana x 1ST I Jornada Semanal 

Nº técnicos de enfermagem = Nº pacientes-dia ambulatorial x horas-assistenciais x 

dias da semana x 1ST I Jornada Semanal 

1ST = Índice de Segurança Técnica 

Atribuições dos profissionais da Enfermagem do ambulatório 
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• Coordenar tecnicamente as atividades de enfermagem do ambulatório,, 

mantendo a programação estabelecida; 

• Controlar férias, banco de horas e horas extras dos funcionários 

administrativos; 

• Elaborar as escalas de trabalho dos funcionários administrativos; 

• Participar do planejamento e elaboração, junto aos colaboradores, das rotinas 

e condutas de atuação; 

• Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, 

orientando e treinando no que se fizer necessário; 

• Atender a equipe médica, fornecendo as informações pertinentes; 

• Manter condições favoráveis ao trabalho de equipe entre os setores; 

• Participar do desenvolvimento e treinamento de pessoal, como instrutor e/ou 

monitor do setor; 

• Avaliar a assistência junto à equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; 

• Avaliar a atuação dos elementos da equipe de enfermagem no desempenho de 

suas funções; 

• Manter registro das atividades e das ocorrências; 

• Manter as(os) funcionários do setor, informadas(os) sobre as ocorrências do 

plantão; 

• Manter rigoroso comportamento ético, de acordo com o Código de Ética 

Profissional: 

• Prestar cuidados a pacientes graves, caso haja, mantendo rigoroso controle de 

seu estado; 

• Prestar assistência aos pacientes sob sua responsabilidade, executando 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

RtM itapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/5P 

CNPJ: 19.324.171/0001·02- Telefone: {11) 3141,1128 

www.ímed.org.br -· pró]eto;:,(fi)írned,org.br 

01124 



~. IMED 
~ ; 

cuidados e tratamentos específicos; 

• Elaborar plano de trabalho, para execução da equipe de enfermagem; 

• Auxiliar a equipe médica na realização de exames, procedimentos e 

tratamentos; 

• Realizar a conferência diária do estoque de materiais necessários para as 

atividades ambulatórias (insumos, mat/med, caixas de pequenos procedimentos, 

etc.) e solicitar reposição sempre que necessário para a manutenção de estoque 

mínimo; 

• Realizar a conferência diária do carro de emergência e solicitar reposição 

sempre que necessário; 

• Executar a conferência semanal do setor, verificando a necessidade de 

manutenção dos equipamentos, da iluminação, das portas, das torneiras, etc e 

encaminhar as demandas ao setor responsável, com ciência da coordenação do 

ambulatório. 

Atribuições Técnicos de enfermagem do ambulatório 

• Participar da assistência de enfermagem, integrando sua atuação á da 

equipe; 

• Administrar medicamentos de acordo com a prescrição médica; 

• Atender as pacientes, em suas solicitações; 

• Auxiliar a equipe médica na realização de exames, procedimentos e 

tratamentos; 

• Registrar os cuidados e tratamentos executados 

• Auxiliar a enfermeira na verificação e controle de materiais e medicamentos; 

• Preparar e manter o material para a execução das atividades médicas e de 

enfermagem; 
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• Promover e manter limpeza e ordem nas áreas específicas de trabalho da 

enfermagem e de atendimento da paciente; 

• Participar da avaliação na assistência; 

• Participar de reuniões da equipe de enfermagem do setor, propondo e 

sugerindo medidas que visando a integração da equipe e o desenvolvimento 

profissional; 

• Manter um rigoroso comportamento ético profissional de acordo com o Código 

de Ética Profissional. 

• Executar tarefas referentes ao arranjo do ambiente, arrumação e conservação 

do material e equipamentos; 

• Auxiliar no transporte de pacientes de baixo-risco; 

• Encaminhar material para anatomia patológica, RX, USG, e outros serviços 

afins; 

• Buscar, receber, conferir, distribuir e/ou guardar o material proveniente do 

CME; 

• Limpar, conferir, organizar a sala de impressos e CAM (Centro de 

Armazenamento de Materiais) semanalmente; 

• Desempenhar outras atividades afins delegadas pelo enfermeiro, compatíveis 

com a função. 

3.3.2 - Equipe de médicos para o ambulatório 

Segundo informações extraídas do EDITAL, o HUTRIN disponibilizará os seguintes 

profissionais por especialidades para consultas ambulatoriais: 

1 - Cirurgia Geral; 

li - Urologia; 
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Ili - Pediatria; 

IV - Enfermagem; 

V - Ginecologia/Obstetrícia; 

VI - Psicologia. 

Dimensionamento de médicos para o ambulatório 

O dimensionamento de médicos para o ambulatório depende basicamente do 

número de consultas realizadas por dia, do tempo médio utilizado por consulta e da 

jornada contratual do profissional. 

Nº de médicos = nº de consultas-dia x hora-assistencial x dias da semana/Jornada 

semanal 

Estima-se 20 minutos o tempo médio de uma consulta. 

Atribuições da equipe de médicos do ambulatório 

• Cumprir a agenda e realizar o atendimento médico dos pacientes egressos e 

da demanda gerada via SISREG ou outro órgão/ferramenta de regulação; 

• Realizar a 1" consulta dos pacientes egressos e da demanda gerada via 

Complexo regulador; 

• Realizar o acompanhamento ambulatorial dos pacientes e ser for o caso, 

realizar o encaminhamento do paciente para outras especialidades; 

• Solicitar exames para elucidação diagnóstica via SADT; 

• Interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades; 

• Solicitar a internação do paciente ou até mesmo seu encaminhamento a 

unidade de urgência do hospital no caso de situações que requeiram abordagem 

imediata ou internação para investigação de descompensações agudas ou crônicas 

agudizadas; 
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a. Se é emergência - fazer contato com plantonista e encaminhar o paciente ao 

Serviço de Emergência com um relato sumário do caso; 

b. Se requer internação - preencher o "kit de internação" e entregar ao 

encarregado do Ambulatório para providências. 

• Realizar estudos e investigações no campo da especialidade; 

• Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros 

especialistas; 

• Prescrever tratamento medico; 

• Participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde 

pública; 

3.4 - Setor de regulação de cirurgias eletivas 

O setor de regulação de cirurgias eletivas será um departamento interno do 

Ambulatório, responsável pelo agendamento das cirurgias eletivas. Funcionará em 

sincronia com o Centro Cirúrgico e o NIR do hospital. 

São funções do Setor de regulação de Cirurgias Eletivas: 

• Receber solicitações de internação, controlar fila de espera e agendar 

cirurgias eletivas da especialidade seguindo grade e cronograma estabelecido pelo 

coordenador médico do Ambulatório e Centro Cirúrgico; 

• Analisar exames pré-operatórios existentes: se superiores há seis meses, 

agendar nova coleta de exames laboratoriais, eletrocardiograma e Raio X de Tórax 

(PA + Perfil) para pacientes convocados para cirurgia nas especialidades 

supracitadas; 

• Encaminhar documentação de internação (Autorização de Internação 

Hospitalar, Ficha Clínica Padrão, Prescrição Médica e Tipagem Sanguínea) para o 

Setor de internação/admissão; 

• Encaminhar Aviso de Cirurgia para o Centro Cirúrgico; 
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• Encaminhar pedido de material consignado, se este for solicitado para o 

procedimento cirúrgico (cópia de aviso de cirurgia) ao setor competente. 
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3.3.L - DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

(ENFERMARIAS) 

A Unidade de Internação é o conjunto de dependências destinadas à acomodação 

do paciente internado para a prestação dos cuidados necessários ao atendimento 

específico que os profissionais da assistência prestam (médicos, enfermeiros, 

técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, outros) com o objetivo de elucidação 

diagnóstica e oferta do cuidado pertinente ao estado agudo/crônico do paciente, 

ajudando para uma breve reabilitação até o seu regresso à sociedade. 

As unidades serão assistidas pelos seguintes profissionais: 

• Médico 

• Enfermeiro 

• Fisioterapeuta 

• Fonoaudiólogo 

• Nutricionista 

• Farmacêutico 

• Psicólogo 

• Assistente Social 

A seguir apresentaremos uma breve definição dos Leitos de Internação e Leitos de 

Alojamento Conjunto. 

Leitos de Internação 

É a cama numerada e identificada destinada à internação de um paciente dentro de 

um hospital, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço 

exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculada a 
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uma unidade de internação ou serviço. 

Trata-se portanto do local que é destinado para a internação/estadia do paciente sob 

supervisão de equipe multiprofissional de saúde, para fins diagnósticos ou 

terapêuticos, por período indeterminado. 

Alojamento Conjunto 

A instituição do ALCON será balizada pelas normas contidas na Portaria do 

Ministério da Saúde Nº 2.068, de 21 de outubro de 2016 (e suas alterações) que 

institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao 

recém-nascido no alojamento conjunto. 

Segundo o Ministério da Saúde, Alojamento Conjunto é o sistema hospitalar em que 

o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe 24h por dia, 

num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Este sistema possibilita a prestação de 

todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde de 

binômio mãe e filho. 

Objetivos do alojamento conjunto 

• Aumentar os índices de Aleitamento Materno; 

• Estabelecer vínculo afetivo entre mãe e filho; 

• Permitir aprendizado materno sobre como cuidar do RN; 

• Reduzir o índice de infecção hospitalar cruzada; 

• Estimular a participação do pai no cuidado com o RN; 

• Possibilitar o acompanhamento da Amamentação, sem rigidez de horário, 

visando esclarecer às dúvidas da mãe e incentiva-lá nos momentos de insegurança; 

• Orientar e incentivar a mãe (ou pais) na observação de seu filho, visando 

esclarecer dúvidas; 

• Reduzir a ansiedade da mãe (ou pais) frente às experiências vivenciadas ; 

• Favorecer troca de experiências entre as mães; 

• Melhorar a utilização das unidades de cuidados especiais para RN; 

• Aumentar o nº de crianças acompanhadas por serviço de saúde. 
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A quem se destina o Alojamento Conjunto ? 

• Mulheres clinicamente estáveis e sem contraindicações para a permanência 

junto ao seu bebê; 

• Recém-nascidos clinicamente estáveis, com boa vitalidade, capacidade de 

sucção e controle térmico; peso maior ou igual a 1.800 g e idade gestacional maior 

ou igual a 34 semanas; 

• Recém-nascidos com acometimentos sem gravidade, como por exemplo: 

icterícia, necessitando de fototerapia, malformações menores, investigação de 

infecções congênitas sem acometimento clinico, com ou sem microcefalia; 

Recursos físicos mínimos no Alojamento Conjunto: 

• Os quartos devem ser ambientes destinados à assistência à puérpera e ao 

recém-nascido com capacidade para um ou dois leitos, com banheiro anexo; 

• As enfermarias devem ser ambientes destinados à assistência á puérpera e 

ao recém-nascido com capacidade para três a seis leitos, com banheiro anexo, 

conforme normativas vigentes da ANVISA; 

• Para cada leito materno, deve ser disponibilizado um berço para o recém

nascido e uma poltrona para acompanhante. O berço do recém-nascido deve ficar 

ao lado do leito da mãe e deve ser respeitada a distância mínima de um 1 metro 

entre leitos ocupados; 

• Os quartos devem ter tamanho adequado para acomodar mulher e recém-

nascido, de acordo com as normas vigentes da ANVISA. 

Dimensionamento 

Equipe Médica 

Médicos Diaristas: Entende-se como diarista o médico que desenvolve sua jornada 

semanal de trabalho em forma de atuação diária, oferecendo atenção horizontal ao 
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paciente. 

Recomendam-se os seguintes parâmetros de médicos diaristas por leitos: 

- Clínica Médica ................................................................. um médico a cada 10 leitos 

- Clínica Cirúrgica ................................................ . . . um médico a cada 06 leitos 

- Clínica Obstétrica / Ginecológica ... um médico a cada 10 leitos 

- Pré-parto ........................................... . . ............... um médico a cada 10 leitos 

- *Pediatra (Aloj Conj) ...................................................... um médico a cada 10 RNs 

- * Obstétra (Aloj Conj) ................................................. um médico para 20 puérperas 

• Portaria N °2.068/2016/MS 

Equipe de Enfermagem 

O dimensionamento dos recursos humanos de enfermagem, deverá ser baseado na 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Nº 543 de 2017 que 

estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de 

enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. 

Equipe de Fisioterapia 

Para o dimensionamento dos recursos humanos de fisioterapia, utilizaremos como 

base a Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -

COFFITO - Nº 387 de 2011 alterada pela Resolução Nº 444 de 2014, que fixa e 

estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades 

prestadas pelo fisioterapeuta no âmbito de equipamentos e serviços de saúde e 

seus respectivos setores (UTI, unidade de internação, etc). 
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Equipe de Psicólogos e Assistentes Sociais 

Para o cálculo de dimensionamento de psicólogos e assistentes sociais, utilizam-se 

as seguintes fórmulas: 

Nº de psicólogos = nº de consulta-dia x hora-assistencial x dias da semana/ Jornada ' 

semanal 

Nº de assistentes sociais = hora-assistencial x nº de atendimento-dia x dias da 

semana/ Jornada semanal 

Equipe de Nutrição 

Para os programas assistenciais de orientação nutricional a desnutridos, obesos 

mórbidos, diabéticos, hipertensos, pacientes com alterações de triglicérides, 

colesterol e outros, a instituição deverá dimensionar o número de nutricionista de 

acordo com a programação e a demanda desses programas. 

Nº de nutricionistas = hora-assistencial x nº de pacientes-dia x dias da sema~ 

Jornada semanal ___ j 

Organização horária 

As Unidades de Internação deverão estar aptas para funcionar de forma ininterrupta, 

por 24 horas nos 365 dias do ano. 

Os profissionais que atuarão no setor seguirão as escalas de trabalho definidas 

pelos suas respectivas coordenações/gerencias. 

Deverão ser observados os horários de visitas e permanência de acompanhantes de 

crianças, nos termos da Lei Federal Nº 8.069, de 13/06/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), acompanhantes de pacientes idosos com mais de 60 anos, nos 

termos da Lei Federal Nº 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso), assim como a 

presença de acompanhantes junto às parturientes nos termos da Lei Nº 

11.108/2005. 
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Interface com outros setores da unidade de saúde 

As unidade de internação, através de seus coordenadores deverão respeitar os 

fluxos de comunicação e transferência de pacientes, garantindo desta forma uma 

boa interface intersetorial. 

As transferências internas serão reguladas pelo NIR do hospital que é o órgão 

detentor do controle horizontal e vertical na gestão de leitos. Qual quer 

movimentação de pacientes deverá ter a ciência prévia e autorização do NIR. 

Na necessidade de transferência de um paciente para a Unidade de Terapia 

Intensiva, a busca pela vaga deverá ser precedida após intervenção e autorização 

do NIR. 

As unidade de internação deverão ter ciência dos fluxos e processos estabelecidos 

nas outras áreas de apoio fim e meio da unidade de saúde (SADT, almoxarifado, 

farmácia central/satélites, necrotério, SND, manutenção, etc), na necessidade de 

demanda de serviços geradas pela própria unidade. 
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3.3.M - COMPATIBILIZAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO COM AS 

DIRETRIZES DA SECRETARIA ESTA DUAL DE SAÚDE DE GOIAS 

O IMED se compromete s seguir as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde de 

acordo com o Plano de Governo do Estado. 

O IMED, certamente, irá contribuir de maneira firme e comprometida para a 

realização das metas pretendidas dentro do seu campo de atuação. 

Abaixo relacionamos várias atividades definidas na "Programação Anual de Saúde 

de Goiás - 2019 "http://www.saude.go.gov.br/wp-content/uploads/2017 /06/pas-

2019.pdf, onde a ação firme do IMED poderá trazer bons resultados para a 

Secretaria de Saúde. 

Eixo 1 (CNS): Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade. 

Diretriz 2: Garantia de ampliação e qualificação do acesso às ações e aos serviços 

de saúde de qualidade, com equidade, aprimorando a atenção primária e 

especializada, a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica no SUS 

2.5 - Instituir e qualificar a Rede de Vigilância do Óbito nos 246 municípios do 

Estado; 

2.6 - Implementar a vigilância e o monitoramento da qualidade de produtos e 

serviços nos 246 municípios do Estado; 

2.7 - Coordenar a implantação dos protocolos de segurança do paciente em 100% 

dos serviços de saúde públicos e privados no Estado; 

2.11- Implantar/implementar e qualificar 100% das Redes de Atenção à Saúde no 

SUS do Estado; 

Eixo 5 (CNS): Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde. 

Diretriz 3: Desenvolvimento da capacidade institucional de planejamento, 
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monitoramento, regulação, auditoria e avaliação. 

3.1 - Implantar programas estruturantes para o fortalecimento do acesso às ações e 

serviços de saúde prioritários nas 18 Regiões de Saúde do Estado; 

3.3 - Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, 

avaliação e auditoria da qualidade dos serviços de atenção primária e de atenção 

especializada nos 246 municípios do Estado; 

3.9 - Fortalecer o processo de gestão estratégica e participativa nos 246 municípios; 

Eixo 4 (CNS): Financiamento do SUS e Relação Público-Privado. 

Diretriz 4: Implantação de estratégias de gestão inteligente na SES para melhorar o 

desempenho de competências e maior cooperação com os municípios. 

4.4 - Aperfeiçoar o monitoramento e fiscalização de 100% das Unidades 

Assistenciais de Saúde próprias do Estado, sob gestão compartilhada com as 

Organizações Sociais; 

4.5 - Fortalecer a capacidade institucional e operacional das 18 Regionais de Saúde 

para o desempenho resolutivo de suas competências na respectiva Região de 

Saúde; 

4.6 - Atender 100% das demandas de ações e serviços de saúde de média e alta 

complexidade 
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3.3.N · DESCRIÇÃO DE COMO O PROPONENTE IRÁ ESTABELECER A 

CONTRA-REFERÊNCIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E COM OUTROS 

HOSPITAIS (APRESENTAÇÃO DE FLUXOS E PLANO DE IMPLANTAÇÃO) 

O IMED apresentará uma proposta de contra-referência para a Atenção Primária 

para os pacientes que derem entrada no HUTRIN, assim como solicitação de 

avaliação com especialistas ausentes no corpo clínico da unidade. 

Neste documento estarão descritos os mecanismos de transferência de pacientes 

para outros equipamentos de saúde com maior recurso tecnológico ou que possuam 

especialidades ausentes no escopo de serviços médicos do HUTRIN. 

Serão descritos também os fluxos de encaminhamento e contra-referência para os 

equipamentos da rede da Atenção Primária do município de Trindade/GO, assim 

como para os serviços de atenção domiciliar e centro de especialidades 

(acompanhamento com especialista). 

Esta contra-referência será realizada através de uma pactuação prévia e 

estabelecimento de fluxos de encaminhamento entre todos estes serviços. 

Mecanismos de Contra-referência para a Atenção Primária 

A Contra referência para a Atenção Primaria será realizada a partir da orientação e 

conscientização prévia junto ao usuário/familiar e contato com a unidade de destino 

(unidade de contra referência) na área de abrangência de domicílio do paciente. 

Assim, após esta orientação, espera-se: 

* Manutenção da continuidade de cuidado na Atenção Primária, 

* Atenção integral ao doente, 

* Garantia de adequada readmissão do paciente caso este apresente piora ou 

deterioração do seu estado de saúde pós alta hospitalar. 
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Proposta de Fluxo - Contra referência Atenção Primária 

Relatório de 
Alta 

Paciente de demanda regulada 

da entrada no HUTRIN 

Paciente é acolhido e admitido no 
HUTRIN 

Paciente é internado na unidade de 
internação para tratamento 

Paciente recebe alta 

Paciente necessita 
de continuidade 
de cuidado com 

especialista? 

"Grupo de Profissionais" do 
HUTRIN entram em contato com 

UBS/ESF da região de 

abrangência da residência do 

paciente e informa sobre o caso 

Encaminhamento 

Paciente é encaminhado para 
UBS/ESF referência com 

contato prévio realizado. 
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Mecanismos de Contra-referência para os Serviços Especializados - Consulta 

com especialista 

Entendemos como Serviço Especializado em Saúde aquele que realiza a 

abordagem, avaliação e conduta frente a uma determinada situação, queixa ou 

agravo de saúde/sintoma/quadro clínico através de um profissional perito no 

assunto. 

O Serviço Especializado é o nível ambulatorial de atenção à saúde onde de fato o 

paciente é acompanhado e onde suas condições crônicas de saúde são tratadas. 

Para os casos onde for detectada a necessidade de uma abordagem mais 

específica, com a necessidade de avaliação e seguimento com especialista, o IMED 

propõe a definição de fluxos e encaminhamentos destes casos/pacientes para o 

Complexo Regulador do Estado (CRE) e/ou Ambulatório de Egressos do próprio 

HUTRIN. 

Hà de se verificar os fluxos hoje definidos e existentes para estes tipos de 

encaminhamentos, se estes são realizados e pactuados a partir das UBS/ESFs ou a 

partir de uma Central de Regulação. 

Para os pacientes de alta hospitalar, o medico do paciente deverá encaminhar o 

pedido de continuidade do cuidado e avaliação com especialista para o Núcleo 

Interno de Regulação (NIR) do HUTRIN, que fará a busca e agendamento no 

ambulatório de egressos do próprio HUTRIN ou em outro equipamento de saúde 

regional, no caso, clinica especializada, para agendamento desta consulta com 

especialista. 
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Proposta de Fluxo - Contra referência para serviço especializado - consulta 

com especialista 

Relatório de 
Alta 

Paciente de demanda regulada 

da entrada no HUTRIN 

i 
Paciente é acolhido e admitido no 

HUTRIN 

t 
Paciente é internado na unidade de 

internação para tratamento 

Paciente recebe alta 

Paciente necessita 
de continuidade 
de cuidado com 

especialista? 

Seguir para fluxo de Contra~referéncia 

para a Atenção Primária 

frKarn1nhamento 

Paciente recebe alta com 
encaminhamento para centro de 

especialidade* 

Paciente recebe alta com 

encaminhamento para Ambulatório 

de Egresso do HUTRIN 

• Verificar o fluxo existente atualmente 

N!R agenda consulta via 

CRE * 

NIR agenda no Ambulatório 

da HUTRN 
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Ambulatório de 

Egressos? 
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Para os casos onde o paciente receber alta e houver necessidade de 

acompanhamento e continuidade de cuidado com especialista, o NIR deverá realizar 

a busca do recurso no próprio ambulatório de egressos do HUTRIN (1ª consulta de 

egressos) ou busca do recurso na Atenção Especializada (policlínica ou outro 

equipamento de saúde de nível ambulatorial que detém a especialidade). 

Mecanismo de referência com outros hospitais para casos com a necessidade 

de avaliação imediata (Urgência/Emergência) - especialidade que não faz parte 

da grade de especialidades atendidas no HUTRIN 

No caso das demandas de avaliações com especialistas ausentes na grade de 

especialidade do HUTRIN geradas na Urgência/Emergência que caracterizam-se 

como urgência/emergência com necessidade de avaliação imediata para 

seguimento no cuidado, o NIR do HUTRIN deverá estabelecer contato com o CRE, 

informando da necessidade de avaliação com especialista. 

Todo o contato e busca de recurso externo ao HUTRIN será realizado sob a 

perspectiva do NIR O NIR será o canal direto entre o HUTRIN e a CRE para as 

situações e que necessitarem do recurso de alta complexidade ou até mesmo 

necessidade de avaliação com especialistas ausentes no corpo de especialidades 

da unidade. 

A seguir apresentamos a proposta para este fluxo. 

IMED - instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 
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Proposta de contra-referência para outros hospitais - avaliação com 

especialidade que não fazem parte da grade de especialidades do HUANA 

Paciente da entrada via SAMU, 
SIATE ou demanda espontânea 

Protocolo de 

ClcJSsificacão 

Paciente é direcionado para 

OBSERVAÇÃO 

Caracteriza 

emergência? 

Paciente 

frn a 
óbito? 

Paciente teve 
quadro agudo 

revertidot 

Paciente com 

Paciente com 
neces;,idade e 

observ<1cão? 

Paciente necessita necessidade e 
avaliação com 
especialista? 

Paciente aguarda na 
SALA DE EMERGÊNCIA/ 

RETAGURADA até 
estabilização e nova 
avaliação médic;:i 

de transferência 

f'/ou avaliação 

Vaga cedida ou Vaga 

ZERO regulada pela CRE 

Paciente é encaminhado 

para Leito de 
Internação/observação para 

conduta e seguimento. 

Paclente é encaminhado para 

HOSPITAL que detém 

especialidade para avaliação 

e conduta. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvotvímento 

Rua ftapeva, 102 f Conjunta 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Tefefóne/Fr:nc {11} 3141-1128 
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Plano de Implantação 

... -------------
MES 

M1e 

M2 

M3 

M4 

i 

M5 

M6 

----------
ATIVIDADES 

Criar o Grupo de Profissionais, através de uma Resolução da Direção 

Geral, indicando nominalmente seus membros. 

Elaborar Manual de Conscientização para orientação dos pacientes e 

familiares. 

Solicitação de acessos junto a CRE. 

Solicitação de treinamento para os funcionários operacionais que i 

realizarão a operação do Sistema CRE. 
.. ~--a.•-i 

Definição de Indicadores. ! 

i 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At. Primária, Coordenadoria da 

At. Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE para desenho de fluxos de encaminhamentos, 

meios de contato e contra referenciamentos. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 
~ 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria ' 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At. Primária, Coordenadoria dai 

At. Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE) para divulgação dos resultados dos indicadores, 

propostas de melhoria e adequação de fluxos. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At. Primária. Coordenadoria da 

At. Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE) para divulgação dos resultados dos indicadores, 

propostas de melhoria e adequação de fluxos. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

'Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 
-con,>~ 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At. Primária, Coordenadoria da 

At. Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE) para divulgação dos resultados dos indicadores, 

propostas de melhoria e adequação de fluxos. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria ' 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At. Primária, Coordenadoria da 

At Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE) para divulgação dos resultados dos indicadores, 

propostas de melhoria e adequação de fluxos. 
1 

Registro, análise e divulgação de indicadores. ! 

-------i 
Registro, análise e divulgação de indicadores. 

Realizar reunião com Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde Coordenadoria da At Primária, Coordenadoria da 

At Especializada (Conselho Municipal de Saúde e 

SAD/SAMU/SIATE) para divulgação dos resultados dos indicadores, 

propostas de melhoria e adequação de fluxos. 

JMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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3.4. Implementação e Funcionamento de Outros Serviços 
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3.4.A • INSTRUÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL COM 

ESPECIFICAÇÃO DAS NORMAS E ROTINAS DEFINIDAS, AS ÁREAS DE 

ABRANGÊNCIA E EQUIPES MÍNIMAS. 

SERVIÇO SOCIAL 

Introdução 

O presente documento tem por objetivo principal e traçar conceitos e diretrizes sobre 

a atuação do Serviço Social no HUTRIN. 

Este documento é o resultado de um trabalho que abrange material teórico e prático 

embasados numa filosofia de humanização. 

A postura de humanização buscará fazer prevalecer o respeito ao paciente, seus 

familiares, aos colegas de trabalho, enfocando sempre uma forma de atendimento 

ou procedimento que conduza a uma participação de todos. 

O profissional Assistente Social no âmbito hospitalar é reconhecido pela Resolução 

N. 0 383/99 de 29/03/1999 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

Horários de atuação 

O Serviço Social fará parta dos profissionais de apoio técnico assistencial e atuarão 

em todas as unidades do HUTRIN em 3 turnos de 6 horas, sendo: 

1 ° turno: 7:00 hs às 13:00 hs 

2° turno: 13:00 hs às 19:00 hs 

3° turno: 16:00 hs às 22:00 hs 

A Portaria GM / MS 1.1 O 1 /02 recomenda como parâmetro uma assistente social / 18 

pacientes-dia / turno de atendimento. 

Finalidade do Setor - Abrangência 

O Serviço Social, representado na figura do profissional Assistente Social, como 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva., 2.02 / Conjunto 34_,. Bela Vista., São Pauio/SP 
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profissional de Saúde, tem como competências intervir junto aos fenômenos sócios

culturais e econômicos, que reduzem a eficácia dos programas de prestação de 

serviços no setor, quer seja ao nível de promoção, proteção e ou recuperação da 

saúde. 

A prática profissional dos Assistentes Sociais vem se desenvolvendo e a cada dia 

tem se tornado uma pratica necessária para a promoção e atenção á saúde. Sua 

intervenção tem se ampliando e se consolidado diante da concepção de que o 

processo saúde-doença é determinado socialmente e reforçado pelo conceito de 

saúde. 

A atenção à saúde não está centrada apenas sob o enfoque médico, mas nas 

diferentes intervenções cujas práticas enfocam a prevenção. É no confronto entre o 

direito do usuário e as normas institucionais que o profissional intervém para 

assegurar o cumprimento deste direito que é expressão mínima de outros grandes 

embates que o profissional enfrenta no Setor de Saúde. 

Atribuições do Serviço 

• Ouvir e debater com os pacientes e/ou responsáveis internados no HUTRIN 

as situações problemas que possam vir a ocorrer ao longo da permanência na 

unidade; 

• Realizar o acompanhamento social do tratamento da saúde do paciente; 

• Estimular o paciente e familiar para participar do tratamento de saúde; 

• Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática 

do paciente, interpretando a situação social do mesmo; 

• Informar e discutir com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-o 

ao exercício da cidadania; 

• Elaborar relatórios sociais e pareceres sobre matérias específicas do serviço 

social; 

• Participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar. 

• Discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação e 

prevenção da saúde do paciente; 

• Fazer parte do Grupo de Profissionais, como ação de acolhimento e 

IMED - Instituto de Medkína, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapevaf 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pcwlo/SP 
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orientação do paciente/familiar no caso dos contra referenciamentos. 

Normas Específicas 

Area: Setor Assistente Social 

Normas de: Funcionamento 

Elaborar, programar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da 

administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares. 

Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 

sejam de âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 

civil. 

Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população. 

Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 

de seus direitos. 

Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 

Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 

da realidade social e para subsidiar ações profissionais. 

Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta, 

indireta, empresas privadas e outras entidades. 

Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais 

da coletividade. 

Planejamento, organização e administração de Serviço Social e de Unidade 

de Serviço Social. 

Realizar estudos sócio econômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua !tape1101 202 j Conjvnto 34, Bela Vista1 Siio Povio/SP 
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1 empresas privadas e outras entidades. 

1 

Descrição dos Cargos 

rargo: Assistente Social 

3. Area: Setor de Apoio Assistencial 

2. Subordinação: 

Gerência Administrativa 

--

4. Categoria: 

5. Objetivo: Prestar assistência psicológica aos pacientes e aos familiares 

1 

visando minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização. 

6. Atribuições: 

Acompanhar o paciente nas diversas fases do tratamento. 

Encaminhar o paciente, se necessário a assistência na comunidade. 

Buscar a recuperação do paciente, sua reintegração segura ao ambiente 

familiar e social em geral. 

Investir, diagnosticar e intervir, através de exame, orientação, junto aos 

pacientes e familiares. 

- ----

7. Escolaridade Necessária: Superior completo 

----
8. Experiência Necessária: Ambiente hospitalar 

--
9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
9.1. Por supervisão: 

_X_ Sim -- Não 
Sim _X Não - -

( especificar, se houver) 
( especificar, se houver) 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua !tapeva1 202 f Conjunto 34, Beia Visto1 São Pau!o/SP 
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Instruções para funcionamento da equipe de Assistência Social 

PROPOSTA REGIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 

Capítulo 1 - Do Objeto 

Artigo 1° - O Serviço Social tem por finalidade: 

1. Dirigir, organizar, planejar, coordenar, executar e prestar orientação social aos 

pacientes e familiares; 

li. Implantar programa de esclarecimentos; desenvolver trabalho em conjunto 

com a equipe interdisciplinar; 

Ili. Manter articulação com instituições e movimentos sociais; 

IV. Desenvolver pesquisas, projetos e programas sociais; 

V. Elaborar, coordenar e realizar palestras, congressos, seminários e cursos 

voltados aos profissionais e usuários; 

VI. Apoiar a emissão das certidões de nascimentos das crianças nascidas na 

Instituição, por meio do cartório de registros competente; 

VII. Analisar o movimento histórico da sociedade, apreendendo as 

particularidades do desenvolvimento regional a fim de fomentar e apoiar campanhas 

na Instituição; 

VIII. Identificar demandas presentes na sociedade, visando formular respostas 

profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando as novas 

articulações entre o público e o privado. 

Capitulo li - Da Posição 

Artigo 2° - O Serviço Social faz parte da Gerência Administrativa, estando 

diretamente subordinado ao Coordenador Geral da unidade e será representado 

pelos Assistentes Sociais, nos termos da lei, e inscrito no Conselho Regional de 

Serviço Social da respectiva região; terá administração própria e autonomia 

profissional. 

IMED - /nstituta de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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Capítulo Ili - Da Composição 

Artigo 3° - São atribuições do Serviço Social: 

1. Realizar atendimento individualizado utilizando como instrumentos a 

entrevista social e o parecer social; 

li. Registrar em prontuário a história social e o parecer social; 

Ili. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social; 

IV. Realizar encaminhamentos à rede de instituições de serviços existentes, tais 

como: conselhos tutelares e de direitos, Delegacias Especializadas, Ministério 

Público, Secretarias (de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos), CRAS, 

entre outras; 

V. Elaborar, implementar, executar e avaliar campanhas sociais junto à 

administração do pronto socorro, com ou sem parceria de organizações populares; 

VI. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 

sejam de âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

VII. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população; 

VIII. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos; 

IX. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 

X. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 

da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

XI. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, e outros 

conveniados; 

JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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XII. Cumprir e fazer cumprir o regulamento o regulamento do pronto socorro, 

normas e rotinas técnicas em vigor: 

XIII. Ter como norma de serviço a regulamentação do exercício profissional. 

IMED - Instituto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 
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3.4.B INSTRUÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

FISIOTERAPIA COM ESPECIFICAÇÃO DAS NORMAS E ROTINAS DEFINIDAS, 

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E EQUIPES MÍNIMAS. 

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

Introdução 

Este documento visa garantir a padronização dentro atuação do profissional de 

Fisioterapia do HUTRIN, onde a implantação dos procedimentos técnicos e rotinas 

operacionais ocorrerão paulatinamente e se efetivarão a partir do momento em que 

se der a inserção dos padrões no "modo de fazer" de atuação do profissional na sua 

operação diária. 

Neste manual são apresentados as principais rotinas e procedimentos 

fisioterapêuticos, tornando-os de grande utilidade prática para as tarefas cotidianas 

do profissional da área, servindo também de valioso instrumento para o treinamento 

de servidores, e organização interna da unidade. 

Dimensionamento 

Para o dimensionamento dos recursos humanos de fisioterapia, utilizaremos como 

base a Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -

COFFITO - Nº 387 de 2011 alterada pela Resolução Nº 444 de 2014, que fixa e 

estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades 

prestadas pelo fisioterapeuta no âmbito de equipamentos e serviços de saúde e 

seus respectivos setores (UTI, unidade de internação, etc), além das diretrizes da 

RDC 07/201 O da ANVISA da que dispõe sobre os requisitos mínimos para 

funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências, inclusos 

nesta RDC o dimensionamento do RH de fisioterapeutas por leito de UTI. 

Horários de atuação 

Os fisioterapeutas farão parte dos profissionais de apoio técnico assistencial e 

atuarão em todas as unidades do HUTRIN em turnos de 6 horas e 12 horas, sendo: 
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1 ° turno: 7:00 hs às 13:00 hs 

2º turno: 13:00 hs às 19:00 hs 

3° turno: 19:00 hs às 7:00 hs. 

Abrangência 

Como parte do processo de reabilitação, proveremos meios para que todos os 

pacientes internados no HUTRIN recebam atendimento integral de fisioterapia. 

Para isto, serão desenvolvidos protocolos de avaliação/estratificação e protocolos de 

tratamento dando prioridade aos pacientes com maior potencial de reabilitação 

assim como para aqueles que possuam maior grau de incapacidade física. 

Finalidade do Serviço/Profissional 

• Realizar a avaliação fisioterapêutica e indicar a melhor conduta para cada 

caso; 

• Atender aos pacientes internados nas diversas áreas de internação do 

HUTRIN, indicados para reabilitação; 

• Acompanhar os pacientes que possam vir a necessitar de intervenção ao 

longo da permanência na unidade e intervir com técnicas especificas e direcionadas 

para cada caso. 

Conceituação de Termos Técnicos 

Alguns conceitos técnicos utilizados neste documento: 

• Trauma: Pode-se definir como um impacto direto, atingindo qualquer região 

do corpo de um indivíduo, seja por uma queda ou por causas secundárias, 

respectivamente, trauma direto e trauma indireto. 

• Lesão: É uma alteração de um órgão ou funções de um indivíduo. 

• FiO2 a 100%: É a fração inspirada de oxigênio em %. 

• CPAP (Contínuous Positive Airway Pressure): Técnica de ventilação artificial 

Invasiva ou não invasiva que promove a manutenção de uma pressão positiva nas 

vias aéreas, tanto na inspiração quanto na expiração. 

IMED - Instituto de Medicinar Estudos e Desenvolvimento 
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• PaO2
: Pressão parcial de oxigênio arterial. 

• CRF: Capacidade residual funcional é o volume de gás que permanece nos 

pulmões, ao nível da posição expiratória de repouso. 

• PEEP (Positive Expiratory End Pressure).· Trata-se da aplicação com 

finalidade terapêutica, de uma Pressão na fase expiratória do ciclo respiratório, com 

o propósito de manter urna pressão positiva expiratória na via aérea em toda a fase, 

principalmente ao final desta. 

Alguns conceitos administrativos utilizados neste documento: 

• Rotina: Conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma 

ou mais atividades devem ser realizadas por vários agentes executores. 

• Procedimento Técnico: Conjunto de tarefas sequenciais, realizadas por uma 

única pessoa ou agente, especificando-se a técnica mais apropriada para um 

resultado efetivo. 

• Processo: Maneira de executar uma tarefa, exprimindo os atos ou operações 

praticadas e os meios mediante os quais a função se realiza. 

• Norma: É o que se estabelece como base para a realização ou avaliação de 

um procedimento técnico ou administrativo. 

• Referência e contra Referência: Encaminhamento de ações de saúde para 

nível de resolutividade, complexidade, instalação ou disponibilidade mais inerentes 

às necessidades de cuidados exigidos pelo paciente, no momento em que este 

demandou serviços da instituição. 

• Paciente Internado: É o paciente que, admitido numa unidade de saúde, 

passa a ocupar um leito em uma unidade hospitalar por período acima de vinte e 

quatro horas. 

• Assistência fisioterápica: Modalidade de atuação realizada pelo profissional 

de Fisioterapia na promoção e proteção da saúde e na recuperação e reabilitação de 

pacientes internados. 

• Atribuição: Competência específica da unidade de serviços e das funções 

estabelecidas para um cargo em uma Unidade de Serviço. 
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• Material de Consumo: Material de uso próprio das Unidades de Serviço 

pertinentes à sua atividade diária. 

Atribuições do Setor 

• Participar da visita multiprofissional; 

• Avaliar o paciente; 

• Propor e definir o Plano terapêutico para cada paciente; 

• Realizar tratamento fisioterápico; 

• Anotar os dados colhidos no prontuário; 

• Preencher ficha de produtividade individual; 

• Anotar no relatório da Fisioterapia as ocorrências; 

• Após a alta hospitalar, encaminhar o paciente para continuidade do 

tratamento ambulatorial quando necessário; 

• Promover um intercâmbio científico entre a equipe multiprofissional. 

Normas Específicas 

Área: Fisioterapia 

Normas de Funcionamento 

Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos 

da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a 

honra, o prestigio e as tradições de suas profissões. 

Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a seu alcance para 

prevenir ou minorar o sofrimento do ser humano. 

Respeitar o natural pudor e a intimidade do paciente. 

Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico fisioterápico e 

objetivos do tratamento, salvo quando tais informações possam causar-lhes 

dano. 

Tratar os colegas e outros profissionais com respeito, não prescindindo de 1 
1 
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igual tratamento e de suas prerrogativas. 

Participar de reuniões. 

Entregar folha de produtividade individual mensal. 

Uso do crachá é obrigatório nas dependências da unidade de saúde. 

Rotinas Operacionais 

R.FST.01 - Manobras de desobstrução brônquica. 

R.FST.02 - Técnicas reexpansivas pulmonares. 

R.FST.03 - Solicitação de tratamento fisioterápico. 

R.FST.04 - Solicitação de materiais de consumo ao almoxarifado. 

R.FST.05 - Encaminhamento de parecer técnico. 

R.FST.06 - Encaminhamento do paciente para serviços da comunidade. 

R FST.07 - Instalação de ventilação Não Invasiva 

R FST.08 - Cinesioterapia motora 

Área: Seção Fisioterapia 

Rotina: Manobras de desobstrução brônquica Código: R.FST.01 

Atividade Responsável Impressos Descrição 

JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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Vibração 

associada à 

compressão 

torácica 

Tapotagem 

Drenagem 

postural 

Colocar máscara e luvas de 

procedimento 

Auscultar o pulmão do 

paciente. A vibração constitui 

uma pressão intermitente 

sobre a área afetada do tórax 

durante a expiração, através 

de contrações isométricas 

Fisioterapeuta repetidas do ombro e membro 

superior pelo terapeuta. A 

vibração pode ser associada à 

compressão torácica, que é 

realizada no sentido e direção 

opostos ao movimento de 

expansão torácica 

Descartar luvas de 

procedimento 

Percutir o tórax com as mãos 

em forma de concha criando 

Fisioterapeuta um vàcuo entre a mão do 

fisioterapeuta e o tórax do 

paciente, de forma rítmica. 

Coloca-se o paciente em 

postura que favoreça o fluxo 

Fisioterapeuta da secreção de segmentos 

pulmonares, dependendo da 

área pulmonar a ser tratada. 
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', Area: Seção Fisioterapia 

Rotina: Técnicas reexpansivas pulmonares Código: R.FST.02 

Atividade Responsável ! Impressos Descrição 

' ' Comprimir a região torácica 

afetada durante a fase 

Manobra de 
expiratória e no início da 

Reexpansão Fisioterapeuta 
inspiração. O fisioterapeuta 

pulmonar 
resiste na pressão dada e 

retira bruscamente essa 

resistência, provocando uma 

descompressão local. 

Posicionar o incentivador 

Cinesioterapia 
respiratório na via oral. Pedir 

ao paciente que inspire pela 
respiratória -

cânula do incentivador e, em 
Uso de Fisioterapeuta 

incentivador 
seguida, que expire pela 

cânula, com o incentivador em 
respiratório 

posição contrária. Guardar o 

aparelho em local apropriado. 

Área: Seção Fisioterapia 

i------------

Rotina: Solicitação de tratamento fisioterápico Código R.FST03 

Atividade 

Solicitação de 

tratamento 

fisioterápico. 

Responsável 
i 

Impressos Descrição 
' 

Folha de Preencher folha de solicitação 

Médico solicitação para avaliação fisioterápica 
para com: 

avaliação 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ítapevct 202 f Conjunto 341 Belo Vista; São Povio/$P 
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fisioterápica História clínica do paciente 

Hipótese diagnóstica 

Área: Seção Fisioterapia 

Rotina: Solicitação de materiais de consumo I Código: R.FST.04 

ao almoxarifado 

Atividade Responsável Impressos Descrição 

Relacionar o material 

necessário. 

Solicitação de Encaminhar ao coordenador 

materiais de 
Folha própria do Setor de Terapia de 

Fisioterapeuta para pedidos Suporte. consumo ao 
de material 

almoxarifado Preencher a folha própria para 

pedidos de material. 

Encaminhar ao almoxarifado 

1 Área Seção Fisioterapia 

Rotina: Encaminhamento de parecer técnico Código: RFST.05 

Atividade 

Encaminha-

mento de 

parecer 

técnico 

Responsável 1 Impressos Descrição 
1 

Avaliar o paciente como um 

Folha de todo. 

Fisioterapeuta evolução Colher dados anteriores e 
fisioterápica recentes de sua patologia. 

Realizar testes específicos da 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevo, 202 f Cont,mto 341 Bela Vista) São Paufo/SP 
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área fisioterápica. 

Elaborar técnicas para 

tratamento fisioterapêutico 

adequadas á patologia 

Área: Seção Fisioterapia 

Rotina: Encaminhamento do paciente para Contra Código R.FST.06 

referência 

Atividade Responsável Impressos Descrição 

Avaliar as condições de alta 

hospitalar ao paciente 

Preencher folha hospitalar 

Folha com história clínica e 
Encaminha-menta 

hospitalar técnicas fisioterápicas 
do paciente para Médico/ 

com história realizadas na unidade 
serviços da Fisioterapeuta 

da patologia hospitalar durante o período 
comunidade 

a ser tratada de internação 

Encaminhar ao ambulatório 

de fisioterapia para 

continuidade do tratamento 

Área: Seção Fisioterapia 

··-
Rotina: Instalação de ventilação Não Invasiva Código: R.FST.07 

... --

Atividade Responsável Impressos Descrição 

CPAP ou 
! 

Lavar as mãos e calçar luvas de 
! 

! 
••••-s•m~,.., 
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Aparelho de 

VNI 

Rotina: Cinesioterapia Motora 

Atividade Responsável Impressos 

Exercícios 

motores/ 

cinesioterapia 
Fisioterapeuta 

motora 

Deambulação Fisioterapeuta 

Procedimentos Técnicos 

P.FST.01 - Ventilometria 

P.FST.02 - Manovacuômetro pimax e pemax 

P.FST03 - Monitorização ventilatória de pico 

procedimento. Ajustar a máscara 

facial ou conector à válvula 

unidirecional ao tubo endotraqueal 

ou traqueóstomo. Coloca-se o 

resistor respiratório e observa-se o 

padrão respiratório do paciente. 

Área: Seção Fisioterapia 

Código: RFST 08 

Descrição 

Posicionar o paciente de forma 

adequada e confortável. Indicar a 

modalidade do exercício (passivo, 

ativo assistido, ativo livre, ativo 

resistido). Instruir o paciente quanto 

ao movimento. Selecionar o tempo 

ou nº de repetições. Adicionar carga 

no caso de exercícios resistidos. 

Estimular o paciente sair do leito e 

deambular pequenos trechos na 

enfermaria ou corredor de acesso. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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P.FST.04 - Monitorização ventilatória em platô 

P.FST.05 - Monitorização ventilatória 

P.FST.06 -Aspiração 

P.FST.07 - Treinamento muscular 

P.FST.08 - Técnica de desobstrução brônquica 

P.FST.09 - Desmame ou suporte ventilatório com CPAP 

P FST.1 O - Manobras de desobstrução brônquica - vibração associada à 

compressão torácica 

P.FST.11 - Ventilação mecânica - retirada do paciente da ventilação mecânica 

P.FST.12 - Ventilação mecânica - extubação 

P.FST.13 - Instalação de nebulização contínua 

P FST.14 - Instalação de oxigenoterapia 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Ventilometria Código P FST 01 

1. Definição: É a realização de medida dos volumes pulmonares. 

2. Objetivo: Avaliar os valores de volume em respiração espontânea. 

3. Indicação e contra indicação: 

Avaliação dos volumes 

Contra indicação: pacientes com rebaixamento de nível de consciência 

4. Responsável: fisioterapeuta 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Se possível. orientar o paciente 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapev,t 202 I Conjunto 34j Bela Vista,, São Poulo/SP 
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antes de qualquer procedimento, quanto aos incômodos gerados para o 

mesmo. 

6. Material necessário: 

Ventilômetro 

Conector para tubo endotraqueal 

Um bucal 

Luvas e máscaras descartáveis 

Lavar as mãos e colocar as luvas de procedimento 

Se possível, explicar a técnica ao paciente 

Adaptar o ventilômetro no tubo endotraqueal ou traqueóstomo ou na boca do 

paciente, se estiver em respiração espontânea 

Zerar o ventilômetro. Deixá-lo respirar espontaneamente por um minuto 

Retirar o ventilômetro e anotar o resultado. Esse valor será o volume minuto 

que deverá ser dividido pela freqüência respiratória, então, teremos o valor 

indireto do volume corrente 

Anotar o resultado das mensurações na folha de procedimentos 

8. Orientação pós-procedimento: Geralmente, nestes procedimentos o paciente 

é sedado, porém, conforme o nível de consciência, orienta-se quanto à 

necessidade de manter o ventilador mecânico 

9. Pontos críticos: Tosse durante o procedimento 

10. Registro: Na folha de monitorização, que se encontra no prontuário do 

paciente e mapa estatístico. 
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Área: Seção Fisioterapia 
1 

' 

~ 
Procedimento: Manovacuômetro pimax e pemax Código: P.FST.02 

1 

1. Definição: Mensuração da força muscular respiratória. 

2. Objetivo: Medir a relação entre a pressão inspiratória máxima e a pressão' 

expiratória máxima. 

3. Indicação e contra-indicação: 

Indicação: Pacientes que se encontram em ventilação mecânica, mas que 

apresente capacidade de respiração espontânea. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar o método ao paciente quanto à postura, modo da respiração e número 

de repetições a serem executadas por ele. 

6. Material necessário: 

01 manovacuômetro 

01 pipeta 

01 peça 'T" 

01 clip nasal 

01 par de luvas 

' 7. Descrição do procedimento: 

Explicar o método ao paciente. Posicionar o paciente na posição sentado ou 

em pé 

Para mensuração do Pimax: 

Use um clip nasal, faça o paciente expirar até o volume residual (válvula aberta 
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para a atmosfera) 

Colocar os lábios de forma a ocluir o bucal (abrir a válvula para o 

manovacuômetro) 

Inspirar o mais forte possível por 1 O a 20s 

Realizar a manobra 03 vezes e registrar as mensurações 

Para a mensuração da Pemax: 

Faça o paciente inspirar até o limite de capacidade pulmonar total 

Colocar a boca no bucal do manovacuômetro 

Expirar o mais forte possível 

Realizar a manobra 03 vezes e registrar as mensurações 

8. Orientação pós-procedimento: Pedir que o paciente expire lentamente em 

caso de tonturas após o procedimento. 

9. Pontos críticos: 

Proteção do material 

Cuidados com a técnica 

Avaliar durante a mensuração 

1 O. Registro Livro de registro de pedidos. 

L--------------------~--------~ 

! Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Monitorização Ventilatória de pico I Código: P.FST.03 

1 

1. Definição: Monitorização da pressão de pico, que equivale á máxima 

pressão alcançada ao final do fluxo respiratório, quando seu valor for igual a 

zero. É um parâmetro relacionado com a impedância total do sistema , 
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respiratório, configurando a soma das resistências elásticas. 

-------

2. Objetivo: Detectar anormalidades que possam refletir principalmente a fadiga 

muscular e fluxo respiratório. 

3. Indicação e Contra-Indicação: 

Indicado para pacientes que estejam no ventilador mecânico para 

monitorização respiratória. 

---

4. Responsável: fisioterapeuta 

5. Orientação ao Paciente Pré-Procedimento: 

Se possível, orientar o paciente da necessidade do método. 

----
6. Material Necessário: 

Luvas e máscaras descartáveis. 

Manômetro do respirador em uso pelo paciente. 

7. Descrição do Procedimento: Colocar luvas e máscaras. 

Observar os ciclos respiratórios no manômetro do respirador, verificando a 

pressão marcada pela agulha, até que seja atingido o valor máximo de 

inspiração, ou seja, a pressão de pico. 

Anotar o valor na folha de monitorização. 

8. Orientação do paciente e/ou familiar pós-procedimento: Informar ao paciente 

que conforme os parâmetros da ventilação espontânea forem se normalizando 

o respirador será retirado. 

9. Pontos criticas e riscos: Não mensurar durante os acessos de tosse. 

Paciente tossir ou competir com o respirador durante a medição. 

1 O. Registro Na folha de monitorização do prontuário e mapa estatístico. 
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Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Monitorização ventilatória em platô Código: P.FST.04 

1. Definição: Monitorização da pressão em platô que representa a pressão 

estática de retração elástica de todo o sistema respiratório ao fim da insuflação 

realizada pelo ventilador mecânico. 

2. Objetivo: Permitir que a pressão das vias respiratórias atinja um valor 

constante. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para pacientes que estejam no ventilador mecânico para 

monitorização respiratória. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Se possível, orientar o paciente quanto à necessidade de manter-se calmo. 

6. Material necessário: 

Máscaras e luvas descartáveis 

Manômetro do respirador em uso pelo paciente 

Folha de monitorização 

7. Descrição do procedimento: 

Colocar máscaras e luvas descartáveis 

Solicitar ao médico otimização de sedação/curarização. 

Instalar modalidade controlada com período de pausa inspiratória. 

Observar o ciclo respiratório no manômetro do respirador. verificando a 

pressão atingida pós pausa. 
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Anotar o valor mensurado na folha de monitorização (FM) 

Retornar modalidade ventilatória. 

8. Orientação pós-procedimento: Geralmente, neste caso, não há orientações 

específicas. 

9. Pontos criticas: Se o paciente estiver recebendo um nível de PEEP, ou 

demonstrando auto-PEEP, será necessário correção dos valores da pressão de 

platô 

Observar movimento espontâneos durante manobra (tosse ou assincronia). 

10. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Monitorização ventilatória de Auto- Código P FST 05 

PEEP 

1. Definição: Monitorização de Auto-PEEP: segundo Tobin, é a pressão de 

retração elástica estática do sistema respiratório que normalmente é zero ao 

final da expiração. Em pacientes hiperinsuflados dinamicamente é observado 

um valor positivo, esse valor positivo da retração elástica caracteriza-se a auto-

PEEP. 

2. Objetivo: Corrigir a hipoxemia arterial não responsiva a técnicas 

convencionais e monitorização respiratória e corrigir auto peep. 

1--------,------

3. Indicação e contra indicação: Indicado para pacientes que estejam no 

respirador que demonstrem sinais de auto peep 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Se possível, orientar o paciente, 
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antes da sedação, sobre a necessidade da técnica. 

6. Material necessário: 

Máscaras e luvas descartáveis. 

Manômetro do respirador em uso pelo paciente. 

7. Descrição do procedimento: 

Colocar máscaras e luvas descartáveis. 

Se necessário solicitar otimização de sedação. 

Observar o ciclo respiratório no manômetro do respirador, verificando a 

pressão atingida, imediatamente após o paciente terminar expiração e início do 

ciclo inspiratório subseqüente. 

Garantir tempo adequado para melhor mensuração através de diminuição de 

freqüência respiratória com REL 1:E de 1 :4 - 1 :5 - 1 :6 

Deverá haver uma oclusão manual da válvula expiratória pela mão do 

terapeuta. 

Anotar o valor de pressão expiratória final (PEEP) mensurado na folha de 

monitorização (FM). 

8. Orientação pós-procedimento: informar o paciente que o método é 

necessário para adequar os parâmetros do respirador de acordo com o do 

paciente. 

L--------------------~---,----·---------.,-~-----

9. Pontos críticos: A mensuração da auto-PEEP pela técnica de oclusão deve 

ser feita rigorosamente com o paciente sedado ou se necessário curarizado. 

Observar sinais de assincronia durante manobra. 

10. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 
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Área: Seção Fisioterapia 

-
Procedimento: Aspiração Código: P.FST.06 

1. Definição: Aspiração endotraqueal consiste na retirada de secreções 

pulmonares através de uma sonda, aspirando a secreção para fora do tubo 

endotraqueal ou traqueosomia por meio de equipamento de vácuo (aspirador), 

em pacientes que não apresentam a tosse espontãnea ou tosse ineficaz. 

2. Objetivo: Desobstrução das vias aéreas e remoção de secreção, sem 

traumatismos. 

3. Indicação e contra indicação: Indicado em pacientes que estejam no 

respirador e que não tenham uma tosse efetiva. 

Contra indicado em pacientes capazes de expectorar com eficiência e estado 

de elevados níveis de pressão intracraniana. 

4. Responsável: Fisioterapeuta, Aux. de enfermagem. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Orientar o paciente, se possível, 

sobre o desconforto causado pela técnica. 

6. Material necessário: 

Máscara descartável. bata, gorro e óculos protetor 

Dois pares de luvas (um estéril e outro de procedimento) 

Sonda de aspiração conforme o nº do tubo, ressuscitador 

reservatório de o, 

Um pacote de gaze, seringa com soro fisiológico a 0,9% 

Rede de vácuo e aspirador testados 

Um estetoscópio 

Um frasco de água potável, um copo descartável 
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7. Descrição do procedimento: 

Lavar as mãos 

Reunir o material próximo ao paciente 

Se possível, explicar o procedimento e finalidade ao paciente 

Colocar luvas de procedimento 

Abrir a embalagem da sonda de aspiração e conectá-la á extremidade do látex, 

colocando-a em lugar acessível, em seguida, ligar o vácuo 

Abrir o pacote de gazes 

Ventilar o paciente com FiO2 de 100% previamente 

Desconectar o ventilador como teste, facilitando a desconexão na hora da 

aspiração. 

Ventilar o pulmão do paciente com ambú, verificando a conveniência ou não de 

instilação de NaCI a 0,9% 

Retirar as luvas de procedimento e calçar as luvas estéreis 

Desconectar o respirador ou o nebulizador com a mão, colocando o conector 

em cima da embalagem interna das luvas, próximo ao paciente. 

Apanhar o invólucro da sonda de aspiração com a mão, puxando-o 

vagarosamente para cima até que apareça o início da sonda, que será 

segurada com a mão direita (estéril). 

Introduzir a sonda na via aérea mantendo o látex pressionado com a mão 

esquerda. 

Liberar a pressão no látex para a criação da sucção, e simultaneamente com a 

mão direita, fazer movimentos circulares lentos com a sonda de aspiração, 

trazendo-a para fora do tubo endotraqueal, aspirando a secreção breve e 

eficientemente. Realizar esta manobra até que não se observe a saída de 
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secreção do tubo. 

Se necessário, antes de realizar a aspiração naso-orofaríngea, limpar a sonda 

com gaze estéril, em seguida, introduzi-la em cada narina e na boca, 

respectivamente. 

Desprezar a sonda de aspiração, retirar a luva da mão direita, com essa mão, 

colocar a água do frasco num copo descartável, lavando o látex em seguida 

Retirar a luva da mão esquerda 

Fazer ausculta pulmonar bilateral para confirmar a necessidade de uma nova 

aspiração 

Retomar à FiO2 

Lavar as mãos 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar ao paciente da necessidade de 

desobstrução das vias aéreas para prevenção de formação de "rolhas", 

prevenção de acúmulo de secreção e manutenção de bons níveis de saturação 

de oxigênio. 

9. Pontos críticos: Proteger a extremidade do látex no invólucro da própria 

sonda, acomodando-o em local apropriado, evitando contaminação prévia. 

Não ultrapassar quinze segundos no tempo total de cada sucção. 

Caso seja necessário, instilar no tubo até 03 mi de NaCI de cada vez. 

Observar o aparecimento de extra-sístole, inversão ou achatamento da onda T, 

arritmias, sangramento naso-orotraqueal e hiposaturação (89%). 

1 O. Registro: Na folha de evolução do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 
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Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Treinamento muscular Código: P.FST.07 

1. Definição: Consiste no treinamento da musculatura respiratória com carga 

pressórica, podendo ser usado o Threshoul® ou o Respitren®, que trata-se de 

uma válvula que permite a regulagem da pressão sobre a membrana de 

abertura inspiratória, obtida através de uma mola. 

2. Objetivo: Fortalecer a musculatura inspiratória e manutenção de musculatura 

inspiratória. 

3. Indicação e contra indicação 

Indicação: para pacientes que estejam aptos a permanecerem por um certo 

período de tempo fora do respirador. 

Contra indicado: para pacientes que não apresentem capacidade de respirar 

sem a ajuda do respirador. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar a técnica ao paciente e respeitar suas condições em relação ao tempo 

de realização da tarefa. 

6. Material necessário: Aparelho com carga pressórica (Threshould® ou 

Respitren®) e Clip nasal / Adaptadores 

7. Descrição do procedimento: 

Lavar as mãos e colocar as luvas de procedimento 

Estabelecer a pressão inicial a ser trabalhada pelo paciente no aparelho, que! 

de" se, ajostada de acocdo com os "''"ltados da maoo,aceomeliia (20%, 

30% até 60% da Pimax) 

----
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Conectar o bucal no aparelho e colocar o clip nasal no paciente 

Pedir ao paciente que prenda o bucal aos lábios, evitando que o ar escape 

Pedir ao paciente que inspire e expire oralmente no aparelho por quinze 

minutos ou de acordo com suas condições ou quanto tempo o terapeuta achar 

necessário 

Permitir intervalos de descanso antes de iniciar outra etapa 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar o paciente da necessidade de 

fortalecer a musculatura respiratória para facilitar a retirada do ventilador 

mecânico. 

9. Pontos críticos: Fadiga muscular e queda de saturação 

10. Registro: Na folha de evolução do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Técnica de desobstrução brônquica Código: P FST.08 

~,--·· 

1. Definição: Consiste de técnicas próprias da fisioterapia para diminuir e/ou 

eliminar o acúmulo de secreções pulmonares, podendo ser usado a oscilação 

oral de alta frequência-Flutter. 

2. Objetivo: Facilitar a remoção da secreção, evitando sua retenção e prejuízo 

da função pulmonar. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para pacientes em ventilação mecânica, onde a técnica é feita em 

sincronismo com o respirador, pacientes em respiração espontânea com pouca 

efetividade da tosse. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 
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1 5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Pedir ao paciente que respire calmamente. 

6. Material necessário: 

'Luvas de procedimento 

Máscara facial 

Gorro, bata 

Bucal e Flutter® 

7. Descrição do procedimento: 

Posicionar o paciente em Fowller 45° ou se possível sentá-lo com os cotovelos 

apoiados. 

Segurar o Flutter na posição horizontal. 

Solicitar ao paciente que respire relaxadamente e na sequência que inspire 

profundamente, pressionar o bucal entre os lábios, mantendo as bochechas o 

mais firme possível. 

Fazer uma apnéia de dois a três segundos 

Finalmente solicite que o paciente expire profundamente utilizando os 

músculos abdominais relaxando a parte superior do tórax e os ombros 

Solicitar ao paciente que inspire novamente pelo nariz mantendo o Flutter na 

boca, reiniciando o ciclo já mencionado anteriormente 

'8. Orientação pós-procedimento: Orientar o paciente sobre a necessidade da 

remoção da secreção para uma melhor ventilação pulmonar. 

9. Pontos críticos: Sensação de vertigem pelo paciente. 

1 O. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e 

estatístico. 

mapai 

,! 

~------------------------------- ------~ 
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"" 

Área: Seção Fisioterapia ! 

Procedimento: Desmame ou suporte ventilatório Código P.FST.09 

com CPAP 
. 

1. Definição: CPAP é uma técnica que promove a manutenção de uma pressão 

positiva nas vias aéreas tanto na inspiração quanto na expiração. 

2. Objetivo: 

Aumentar a CRF/Realizar a expansão pulmonar 

Melhorar a oxigenação - trocas gasosas 

Manter um bom recrutamento e estabilidade nas unidades alveolares 

Utilizado no desmame 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicações: para pacientes hemodinamicamente estáveis. 

Contra indicações: para pacientes que não apresentam capacidade de 

respiração espontânea. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

---·-··-
5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar a técnica ao paciente e orientá-lo quanto á necessidade de retirada do 

respirador o mais precoce possível. 

6. Material necessário: Respirador artificial ou VNI 

7. Descrição do procedimento: 

O paciente deve estar acordado e estável hemodinamicamente 

sinais de desconforto respiratório e indicação para desmame 
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1 ventilatório. 
' 

O fisioterapeuta altera módulo ventilatório no respirador e observo o paciente. 

Manter a monitorização da pressão de via aérea em nível de variação mínima 

entre a inspiração e a expiração no intuito de reduzir o esforço respiratório. 

Realizar monitorização respiratória e de sinais vitais. 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar o paciente quanto à importância da' 

técnica, a fim de que possa ser feito o desmame. 

9. Pontos críticos: No sistema pode ocorrer aumento do trabalho muscular 

No fluxo contínuo, consumo elevado de gases com o aumento da resistência 

expiratória. 

----~-·-- ---~-----
10. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Manobras de desobstrução Código: P.FST.10 

brônquica - vibração associada à compressão 

torácica 

-- -·-···-

1. Definição: Vibração consiste em colocar as mãos no tórax do paciente e 

vibrar na região afetada. 

2. Objetivo: Promover o deslocamento de secreção, melhorando a função 

pulmonar. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicações: Para pacientes com acúmulo de secreções traquebrõnquicas ou 

ineficácia ao tossir. 

Contra indicações: Para pacientes com osteoporose intensa, fratura de 

costelas, sangramentos (pelo dreno, pela incisão cirúrgica), dispnéia intensa, 
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broncoespasmo em paciente asmático. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar ao paciente que a técnica feita deslocará a secreção pulmonar com 

maior facilidade. 

6. Material necessário: 

Equipamento de proteção individual (máscara, luvas) 

Mãos do fisioterapeuta 

Respirador mecânico, caso o paciente esteja em ventilação mecânica 

7. Descrição do p rocedimento: 

Colocar máscara e luvas de procedimento 

Auscultar o pulmão do paciente 

Identificar a área pulmonar a ser tratada 

A manobra deve ser realizada, se possível. associada á postura de drenagem 

A vibração constitui uma pressão intermitente que se executa sobre a área 

afetada do tórax, durante a expiração através de contrações isométricas 

repetidas do ombro e membro superior do terapeuta 

1 

O paciente pode ser orientado no sentido de fazer uma inspiração profunda,, 
, 

mantê-la por alguns segundos e ao iniciar a expiração a vibração é realizada i 

prosseguindo por todo o tempo expiratório. Quando o paciente não é capaz de 

colaborar, a manobra deve ser realizada no padrão respiratório do mesmo, ou 

então em sincronismo com o ciclo do respirador, quando estiver submetido à 

verificação mecânica 

A vibração pode ser associada à compressão torácica que deve ser feita no! 
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sentido e direção opostos ao movimento de expansão torácica 

A duração da técnica dependerá da necessidade do aumento da clearance 

mucociliar 

8. Orientação pós-procedimento: Informá-lo que pode ocorrer uma sensação de 

vertigem, se a técnica for associada à drenagem postural 

9. Pontos críticos: Ineficácia, fratura de costela. 

1 O. Registro Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 

Area: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Retirada do paciente da ventilação Código P.FST.11 

mecânica (DESMAME) 

1. Definição: Consiste na técnica de preparar o paciente para a saída do 

respirador e levá-lo a uma reeducação da musculatura respiratória de forma 

espontânea. 

2 Objetivo: Que o paciente respire sem o auxílio de ventilador mecânico. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicação: para pacientes capazes de respirar espontaneamente. 

Contra indicação: para pacientes instáveis. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. ' 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar ao paciente da retirada do respirador por algum tempo, mas colocar-

se-á a máscara de macronebulização. 
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6. Material necessário: 

Ventilador mecânico 

Oxímetro 

Estetoscópio. 

Manovacuômetro. 

Equipamento de proteção individual: luvas de procedimento, máscara e capote. 

Folha de monitorização. 

7. Descrição do procedimento: 

Observar sinais vitais e registrar padrão respiratório devendo estar o mesmo de 

forma eupneica. 

Observar drive ventilatório, se adequado. 

Avaliação e registro de consciência. 

Averiguar, se adequado, nível nutricional. 

Averiguar, se adequado, balanço hidroeletrolítico, através dos exames 

laboratoriais. 

Observar no ventilador os níveis de parâmetros mínimos para inicio do 

desmame. 

Observar pela gasometria a PaO2 > que 70mmHg, PaCO2 35mmHg e PH entre 

7,35 a 7,45 quando alcançados e registrar logo após na FM 

Calcular e registrar o índice de oxigenação (PaO2/FiO2) 200mmHg quando 

alcançados. 

Calçar luvas de procedimento. Aferir e registrar através do ventilômetro o VC 5 

mi/Kg, VM entre 5 a 101/m quando alcançado. Aferir e registrar a Pimax- 20 

cmH2O quando alcançado 
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Calcular e registrar o índice de Tobin (FRNC) 105 quando alcançado 

8. Orientação pós-procedimento: Orientá-lo quanto á necessidade de respirar 

sem auxilio mecânico. 

9. Pontos críticos: Aumento da FR > 35 rpm e/ou diminuição da SATO2 < 90% 

e rebaixamento do nível de consciência. 

10. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 

__ ,,,_-

Área: Seção Fisioterapia 

~--·· 
Procedimento: Ventilação mecânica - extubação Código: P.FST.12 

1. Definição: E a retirada total da prótese respiratória do paciente. 

2. Objetivo: retirada do tubo/ventilação artificial e retorno da respiração à via 

aérea fisiológica. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para pacientes com capacidade satisfatória de respiração espontânea. 

Contra indicado para pacientes sem capacidade de manter "drive" respiratório. 

~--
4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Explicar ao paciente que o respirador vai ser retirado. 

6. Material necessário: 

Sonda de aspiração 

Luvas estéreis 

Seringa de 20ml 
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Material cortante 

Luvas de procedimento 

Suporte de oxigenoterapia 

7. Descrição do procedimento: 

Lavar as mãos e calçar luvas de procedimento 

Posicionar o paciente adequadamente (45 a 60°) 

Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado 

Calçar luvas estéreis 

Aspirar a cânula e vias aéreas 

Desinsuflar o Cuff, cortar cadarço da fixação do tubo. 

Solicitar ao paciente que faça uma aspiração forçada ou tussa 

Exteriorizar totalmente o tubo endotraqueal ou traqueôstomo 

Instalar suporte de oxigenoterapia. 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar ao paciente para que procure 

respirar normalmente e torná-lo confiante na sua eficácia respiratória. 

9. Pontos críticos: Aspiração do conteúdo orofaríngeo e agitação psicomotora 1 

10. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

estatístico. 
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''' 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Instalação da nebulização contínua Código P FST 13 

1. Definição: Consiste na umidificação das vias aéreas. 

'" ···-····-
2. Objetivo: Garantir a oxigenação e principalmente fluidificar as secreções. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para pacientes que encontram-se em macronebulização ou em fase 

pós extubação ou em quadro de lrPA. 

___ ._,.,., _ _,,. 

4. Responsável Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Explicar o método ao paciente, 

quanto á duração da técnica e do número de aplicações. 

--·· ···---

6. Material necessário: 

Máscaras e luvas de procedimento 

Rede de 02 

Fluxômetro de 02 

Macronebulizador, soro fisiológico 

Traquéia corrugada (70cm) 

Tubo "T" 

Máscara plástica facial i 
_______ ,, _________ 

7. Descrição do procedimento: 

i 

Colocar 250ml de soro fisiológico no macronebulizador 
i 

1 

i 

Conectar o macronebulizador no fluxômetro 

e,t~midade 1 Conectar o macronebulizador à traquéia corrugada, na outra 
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conectar tubo "T" ou a máscara plástica facial 

Abrir fluxômetro no nível desejado 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar o paciente sobre a importância da 

fluidificação das vias aéreas. 

9. Pontos críticos: Excessiva hidratação das vias aéreas. 

1 O. Registro: 

Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa estatístico. 

Área: Seção Fisioterapia 

Procedimento: Instalação de oxigenoterapia Código: P.FST.14 

~--
1. Definição: Paciente respirando com o auxílio de 02 através de dispositivo 

externo 

2. Objetivo: Proporcionar uma mistura gasosa (ar e 02) umidificados e otimizar 

a oxigenação do paciente. 

--·-
3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para pacientes que apresentam deficiência na respiração espontânea. 

4. Responsável: Fisioterapeuta. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Explicar ao 

necessidade de otimização do oxigênio. 

6. Material necessário: 

Máscara plástica facial 

Fluxômetro de 02 
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Fluxômetro de ar comprimido 

Células graduadas (24, 28, 31, 35 e 50%) 

Traquéia corrugada (15 cm) 

Conector para nebulização 

Copo de macronebulização adaptável ao fluxômetro de ar comprimido 

Extensão plástica com conector, adaptável ao fluxômetro de 02 

Traquéia para umidificação de 50 cm 

Garrafa para umidificação de 02 

NaCI a 0,9% 

O 1 par de luvas 

7. Descrição do procedimento: 

Calçar as luvas e encaixar a máscara na traquéia de 15 cm e esta na célula 

graduada 

Conectar a extensão plástica ao fluxômetro de 02 (seco), em seguida ligar a 

outra extremidade desta extensão à célula graduada 

Posicionar a máscara na face do paciente, em seguida, ligar os gases de 02 

de acordo com a leitura da célula, e ar comprimido regulando com o 

aparecimento da névoa 

Conectar a garrafa de umidificação com soro fisiológico ao fluxômetro de 02 

Adaptar a extensão plástica, ligando a garrafa à célula graduada 

Posicionar a máscara na face do paciente, ligar a fonte de 02 úmido conforme 

leitura da célula 

8. Orientação pós-procedimento: Orientar o paciente que após a normalização 
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da oxigenação a técnica será retirada. 

~-~--~--~~-------~----------------_____j 

Pontos críticos: Se houver hiposaturação de 02. 

1 O. Registro: Na folha de monitorização do prontuário do paciente e mapa 

I estatístico. 

i 

1 

Descrição dos Cargos 

Descrição dos Cargos 

1. Cargo: Fisioterapeuta 2. Subordinação: Coordenação 

Geral 

3. Area: Fisioterapia 4. Categoria 

5. Objetivo: Executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. 

6. Atribuições: O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a 

execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas que visem a 

saúde nos níveis de prevenção primária, secundária e terciária 

A avaliação, reavaliação e determinação das condições de alta do cliente 

submetido à fisioterapia 

A direção dos serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas, bem 

como a responsabilidade técnica pelo desempenho dessas atividades 

São atos privativos do fisioterapeuta prescrever, ministrar e supervisionar 

terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou restaurar a 

integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por meio de ação 

isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou crioterápico, 

hidroterápico, foterápico, eletroterápico e ainda utilização, com o emprego ou 

não de aparelho, de exercício respiratório, cardiorespiratório, cardiovascular, de 

educação ou reeducação neuromuscular, de regeneração 
- -

IMED - Instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 j Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-02-Teiefone: (1.1} 3:l41":t128 

www.imed.org,br - projetos@imed.org.br 

muscular, de 

01188 



~. IMED 

relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração ósteo-articular, de 

correção de vício postural, de adaptação ao uso de órtese ou prótese de 

adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientaís, para o 

desempenho físico do paciente 

7. Escolaridade Necessária: Formação profissional de nível superior em curso 

de Fisioterapia oficial ou reconhecido de instituição de ensino autorizada nos 

termos da lei. 

Vinculação, pela inscrição ou pela franquia profissional ao Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) com jurisdição na área do 

exercício da atividade profissional 

8. Experiência Necessária: É necessário que o profissional tenha experiência 

prática no que diz respeito á Fisioterapia Geral, seja ela de nível hospitalar ou 

ambulatorial. 

~--~···--

9. 1. Por supervisão: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
X Sim Não --

X Sim Não 
( especificar, se houver) --

( especificar, se houver) 

1 O. Observações: 
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PROPOSTA DE REGIMENTO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

Capítulo 1 - Do Objeto 

Artigo 1° - O Serviço de Fisioterapia tem por finalidade: 

1. Dirigir, organizar, planejar, coordenar, executar e avaliar os serviços de 

Fisioterapia; 

li. Cooperar e manter bom entrosamento com a equipe multiprofissional no 

atendimento das atividades assistenciais; 

Ili. Propiciar ambiente e material adequado para o desenvolvimento das 

atividades assistenciais; 

IV. Promover a elevação do padrão profissional; 

V. Realizar treinamento do pessoal em serviço; 

VI. Facilitar o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, devidamente 

aprovadas; 

VII. Prevenir e controlar sistematicamente a infecção pronto socorro; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir o regulamento o regulamento do pronto socorro, 

normas e rotinas técnicas em vigor; 

IX. Ter como norma de serviço a regulamentação do exercício profissional. 

Capítulo li - Da Posição 

Artigo 2º - O Serviço de Fisioterapia faz parte dos serviços de apoio técnico 

assistencial, estando diretamente subordinado ao Diretor Administrativo e será 

representado pelo profissional Fisioterapeuta nos termos da lei e inscrito no 

Conselho Regional de Fisioterapia da respectiva região; terá administração própria e 

autonomia profissional. 
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Capítulo Ili - Da Composíção - Do Pessoal e Suas Atribuições 

Artigo 3° - São atribuições da equipe de fisioterapia: 

1. Realizar estudo detalhado dos prontuários e exames complementares para 

tomada de decisões Fisioterapêuticas á beira leito; 

li. Buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento 

evolutivo de paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da 

equipe de saúde do pronto socorro quando necessário; 

Ili. Reavaliar sistematicamente o paciente, para fins de reajuste ou alterações de 

condutas terapêuticas próprias empregadas, adequando- s á dinãmica do pronto 

socorro; 

IV. Garantir ao paciente sob sua atenção, o acesso a todo arsenal terapêutico 

disponível e efetivamente necessário ao restabelecimento de sua melhor qualidade 

de vida; 

V. Informar ao cliente e/ou familiares quanto ao diagnóstico e prognóstico 

fisioterapêutico e objetivos do tratamento, salvo quando tais informações possam 

causar-lhe dano; 

VI. Induzir o processo terapêutico no paciente, dar alta Fisioterapêutica, 

utilizando o critério de reavaliação sucessiva que demonstre não haver alterações 

quanto à necessidade da comunidade destas práticas terapêuticas, comunicando a 

equipe médica; 

VIL Realizar cinesioterapia global, visando funcionalidade, com retirada do leito e 

a deambulação precoce; 

VIII. Realizar Fisioterapia pneumofuncional objetivando prevenção ou melhora de 

quadro pulmonar; 

IX. Instalar suporte ventilatório (invasivo e não invasivo) quando necessário e 

solicitado; 

X. Participar integralmente das atividades interdisciplinares; 
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XI. Promover orientação fisioterapêutica aos pacientes e familiares preparando-

os para alta Hospitalar, considerando fatores sociais, ambientais e culturais; 

XII. Apresentar-se ao trabalho no horário certo, conforme escala, devidamente 

vestidos e portando crachás de identificação; 

XIII. Emitir relatórios ou parecer à coordenação de Fisioterapia quando for 

solicitado; 

XIV. Manter, zelar e controlar os equipamentos fisioterapêuticos da unidade em 

que está locado; 

XV. Participar dos protocolos de pesquisa na área de Fisioterapia e afins; 

XVI. Seguir os procedimentos operacionais padrão e a rotina estabelecida para a 

unidade em que está locado; 

XVII. Realizar o registro, no prontuário acerca das atividades desenvolvidas e 

procedimentos realizados para manter a boa continuidade da assistência 

Fisioterapêutica, o controle e levantamento estatístico; 

XVIII. Registrar a produtividade diária para conhecimento do coordenador do serviço 

de fisioterapia; 

XIX. Comunicar ao Coordenador o não comparecimento ao local de trabalho, no 

mínimo com seis horas de antecedência; 

XX Participar da prevenção de infecção Hospitalar, da promoção, tratamento e 

recuperação da saúde funcional do paciente aos seus cuidados; 

XXI. Tratar os colegas e outros profissionais com respeito e consideração, não 

omitindo informações necessárias para continuidade do bom andamento 

fisioterapêutico; 

XXII. Participar das reuniões agendadas pelo coordenador; 

XXII!. Manter discrição sobre fatos ocorridos com outros profissionais, bem como, 

fatos sigilosos de que tenha conhecimento, em razão de sua atividade profissional. 
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Artigo 4° - São atribuições do Profissional de fisioterapia: 

1. Zelar pelo comportamento ético e pela qualidade dos atendimentos 

Fisioterapêuticos prestados pelos membros da equipe; 

li. Responsabilizar-se pela coleta, manuseio e apresentação dos dados 

estatísticos que possam servir de parâmetros para avaliação do serviço de 

Fisioterapia; 

Ili. Analisar e emitir pareceres sobre normas técnicas sempre que necessário; 

IV. Participar das reuniões do conselho de gestão clinica semanalmente, ou 

extraordinariamente, quando solicitado pelo Conselho Gestor; 

VI. Fazer mensalmente escalas dos Fisioterapeutas, levando em consideração a 

carga horária estabelecida; 

VII. Elaborar escala de férias anuais do serviço e encaminhar ao RH até o dia 

requerido; 

VIII. Exibir relatório semestral sobre o desempenho do serviço, justificando, 

quando apresentar indicadores insatisfatórios, bem como sugerir mudanças; 

IX. Buscar a integração entre os membros da equipe; 

X. Programar ações que visem à redução dos custos com a manutenção no 

padrão de excelência da assistência Fisioterapêutica; 

XI. Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico/científico através de 

reuniões mensais; 

XIII. Apresentar relatórios das atividades realizadas, bem como dos indicadores de 

qualidade e produtividade; 

XIV. Executar e estimular pesquisas; 

XVI. Colaborar com a Coordenação do pronto socorro, visando melhorar, 

aperfeiçoar e desenvolver os trabalhos técnicos e administrativos; 

XVII. Manter, preservar e controlar equipamentos Fisioterápicos; 
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XVIII. Solicitar manutenção e/ou compras de equipamentos Fisioterápicos nas áreas 

competentes e responsáveis; 

XIX. Fornecer acesso ás informações contidas no regimento interno de serviço, 

regulamento pessoal, aos membros da equipe de Fisioterapia; 

XXI. Supervisionar estágios curriculares na área de Fisioterapia (se estes 

existirem) e manter a continuidade da assistência e qualidade do serviço; 

XXII. Checar se os Procedimentos Operacionais Padrão e as atividades 

planejadas, organizadas e coordenadas estão sendo executadas. 
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3.4.C NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL COM ESPECIFICAÇÃO DE ESTRUTURA, NORMAS E 

ROTINAS, HORÁRIO E EQUIPE MÍNIMA 

Este manual objetiva a construção de um conjunto de normas, rotinas e 

procedimentos, organizados em tópicos de forma padronizada contendo 

informações e orientações pertinentes a cada setor: Secretaria Geral, Recursos 

Humanos, TI, Financeiro, Contábil, Faturamento e Compras. 

Finalidade do setor 

A Administração Geral tem por finalidade: planejar, organizar, controlar, comandar e 

coordenar um conjunto de atividades administrativas de gerenciamento sobre os 

setores administrativos e de apoio da unidade. 

Atribuições do serviço 

- Planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades 

concernentes aos setores administrativos e de apoio assistencial da unidade; 

- Assegurar a coordenação entre os serviços administrativos e de apoio da 

unidade, os demais serviços da unidade; 

- Expedir instruções sobre o funcionamento dos serviços de que se compõe à 

Administração Geral; 

- Participar da elaboração de normas e rotinas dos serviços, quanto ao 

entrosamento com demais diretoria; 

- Apresentar ao Diretor Operacional do Instituto um relatório anual das 

atividades da unidade; 

- Apresentar ao Diretor Operacional, mensalmente, prestação de contas dos 

recursos financeiros; 
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- Executar a aplicação de recursos financeiros repassados à unidade; 

- Zelar pela eficácia dos serviços. 

Rotinas Operacionais 

R.ADM.01 - Cópias de documentos 

R.ADM.02 - Condução de veículo 

R.ADM.03 -Atendimento da central telefônica 

R.ADM.04 - Compra de material 

R.ADM.05 - Prestação de contas de suprimento de fundos 

; Área: Adm Geral ! 
i 

Rotina: Cópias de documentos Código R.ADM.01 

-
Atividade Responsável Impressos Descrição 

Tiragem de Auxiliar Livro ata Tira cópia de documentos de 

cópias Administrativo interesse da instituição; 

Registra a numeração 

quantitativa da máquina; 

Registra o nome do 

documentos. setor e a quantidade 

solicitada, observando a origem do 

pedido, que deve ser assinado pelo 

coordenador da área solicitante. 
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Área: Adm Geral 

Rotina: Condução de veículos Código: R.ADM.02 

Atividade Responsável Impressos j Desc:r1ção 
' 

Condução de Motorista 

veículos 

Formulários 

para controle 

de 

Conduz o veículo; 

Conferi 

água; 
quilometragem 

combustível, óleo, 

Recebe o telefone celular para 

comunicação; 

Anota 

velocímetro; 

Se 

quilometragem 

necessário 

do 

solicita 

combustível ou outros acessórios 

que o veículo necessite; 

Deve ter uma solicitação 

assinada pelo coordenador do 

setor todo pedido de deslocamento, 

no formulário de controle de 

quilometragem a origem e o 

destino. 

__________ _l ______ ..L. ______ .L... ______________ _, 

Área: Adm Geral 

--·--
Rotina: Atendimento da central telefônica Código R.ADM.03 

Atividade 

Atender a 

Responsável Impressos Descrição 

Telefonista / Agenda Atende com cortesia, identifica a 
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central Recepcionista telefônica ! sua pessoa e a da instituição; 

telefônica 
Repassa informações e a 

ligação a quem de direito; 

Checa as pendências do dia 

anterior. 

-

Área: Adm Geral 

Rotina: Compra de materiais Código: R.ADM.04 

Atividade Responsável Impressos Descrição 

Comprar Assistente Memorando e Analisa o memorando de 

materiais Administrativo cotação de solicitação e a real necessidade do 

/Comprador e preços. pedido; 

Coordenador 
É feito cotação de preços com 

Administrativo 
três fornecedores para análise de 

preços; 

Efetua a compra tendo como 

base o menor preço. 

--··· 
Área: Adm Geral 

··--

Rotina: Prestação de contas de suprimento de fundos Código: R.ADM.05 

Atividade 

Prestação de 

contas 

Responsável Impressos Descrição 

Assistente Formulários Presta conta 

Administrativo de efetuadas; 

suprimentos 
-- -

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34, Bela V(sta, Siio Pau!o/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefonec (11} 314.1-1128 

www.imed.org,br - projetos@imed,org.br 

das despesas 

--

011~8 



l IVl 

de fundos Relaciona todas as notas fiscais i 

de compras de fundo; 

Envia ao setor financeiro 

aprovação. 

Recursos Humanos 

Diretor Geral 40h 

Assistente Administrativo 40h 

Assistente Administrativa 40h 

Técnicos em Segurança do Trabalho 40h 

Compradores 

Motorista 

40h 

40h 
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Descrição dos Cargos 

1. Cargo: Diretor Geral ! 2. Subordinação: Diretor 

Operacional IMED 

3. Área: Administração Geral . 4. Categoria: 
! 

' 
' 

5. Objetivo: Organizar e gerenciar o conjunto de atividades da unidade. 

6. Atribuições: 

Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades convenientes de 

todos setores da unidade; 

Executar aplicações de recursos financeiros repassados à unidade; 

Manter contato direto junto às outras chefias (Técnica, Enfermagem e 

Administrativa) com o objetivo de manter alinhados todos os processos e atividades 

inerentes às demais; 

Assegurar a coordenação entre os serviços administrativos e os demais 

serviços da unidade. 

7. Escolaridade Necessária: 3° grau completo 

8. Experiência Necessária: Graduação de nível superior com experiência em 

gerenciamento de serviços de saúde. 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
_X_ Sim -- Não 

X Sim Não --(especificar, se houver) 

(especificar, se houver) 
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110. Observações: 

1. Cargo: Assistente Administrativo 2. Subordinação: Direção Geral 

3. Area: Administração Geral 4. Categoria: 

5. Objetivo: Assessorar a Direção 

6. Atribuições: 

Redigir e digitar documentos; 

Gerenciar o processo de arquivo e guarda de documentos; 

Registar e agendar reuniões ou outros eventos e informações do setor; 

Assessorar o Diretor Geral; 

Realizae o controle do Suprimento de Fundos; 

Zelar pela agenda do Diretor Geral da unidade; 

Realizar e despachar correspondências para o motorista. 

7. Escolaridade Necessária: 2º grau completo 

~·-----·-·.,-
8. Experiência Necessária: Curso de relações humanas e curso de computação. 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 9.2. Por informações 

confidenciais: 

- Sim _X_ Não 

X Sim Não --(especificar, se houver) 

(especificar, se houver) 

------- ····---·""'-· 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevo~ 202 / Conjunto 34, Belo Vist,1, Siio Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001~02 - Telefone: {11) 3141~1128 

WWWºimed.org. br - projetos@Jmed,otg, br 

01201 



,A\_ l lv1 E D 

~I 1_0_._º_b_s_e_rv_a_ç_ô_·e_s_:-----------------------= 

1. Cargo: Auxiliar Administrativo 2. Subordinação: Direção Geral 

3. Area: Administração Geral 4. Categoria: 
' 
1 

5. Objetivo: realizar o processos administrativos e burocráticos dos diversos 

setores da unidade. 

6. Atribuições: 

Redigir e digitar documentos; 

Realizar o processo de arquivo e guarda de documentos; 

Registar e agendar reuniões ou outros eventos e informações do setor; 

Assessorar o Diretor Geral; 

Realizar e despachar correspondências para o motorista .. 

7. Escolaridade Necessária: 2° grau completo 

8. Experiência Necessária: Não se aplica. 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
Sim _X_ Não ' --

' 
' 

Sim X Não ' 

(espec;fim, •• houve,)~ 

(especificar, se houver) 

10. Observações: 
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1. Cargo: Motorista 2. Subordinação: Direção Geral 

3. Área: Administração Geral 4. Categoria: 

·----

5. Objetivo: Conduzir veículos automotor para atender a demanda dos diversos 

setores da unidade. 

6. Atribuições: 

Distribuir correspondências externas da unidade; 

Realizar demais atividades a pedido da direção geral; 

Inspecionar diariamente as condições do veículo, zelando pelo mesmo. 

7. Escolaridade Necessária: 2° grau completo 

8. Experiência Necessária: Apresentar CNH categoria "B" profissional. 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 9.2. Por informações 

confidenciais: 

-- Sim _X_ Não 

Sim _X_ --
(especificar, se houver) 

(especificar, se houver) 

10. Observações: 

Recursos Materiais Permanentes 

Itens e mobiliários diversos para ambientação. 

Recursos Materiais de Consumo 

Materias diversos para expediente. 
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3.4.D - NORMAS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO 

RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL 

Aquisição de Materiais 

A compra deve ser feita sempre que o estoque apresente uma quantidade de 

produto suficiente para atender as necessidades do período compreendido entre a 

solicitação e a chegada do pedido. Esse tempo é chamado de prazo de 

abastecimento (PA). 

O nível de estoque que indica o momento de solicitação de compra é denominado 

nível de ressuprimento (NR). 

A quantidade a ser adquirida deve ser a mínima suficiente para atender as 

necessidades até que se atinja um novo período de abastecimento e é calculada a 

partir das médias já mencionadas. 

Durante o período de renovação, que é o tempo que decorre entre dois pedidos 

consecutivos, podem ocorrer algumas falhas, motivadas, por exemplo, por atrasos 

por parte dos fornecedores na entrega dos produtos ou por aumento de demanda. 

Para evitar falta de produtos e compras emergenciais, introduz-se o conceito de 

estoque de segurança (ES), que é uma quantidade de material para suprir eventuais 

necessidades. 

Para dimensionar adequadamente os prazos que decorrem desde o pedido até a 

entrega dos produtos as unidades deverão considerar o tempo proposto pelo 

fornecedor no processo de negociação e o tempo despendido com os trâmites 

internos. 

Para que a pesquisa de preços seja comprovada, a orientação é no sentido de que 

sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos. Esse é o 

entendimento dos órgãos de controle interno e externo. Essa construção normativa 

tem a finalidade de demonstrar documentalmente que a vantajosidade está presente 

na contratação direta a ser realizada. 
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No entanto, deve-se lembrar que existem situações em que não há como realizar 3 

(três) orçamentos na pesquisa de mercado, como é o caso de carência de 

fornecedores no atendimento à demanda e para os casos de exclusividade. Ainda 

assim, a necessidade de motivar o preço contratado permanece. Diante de uma 

situação como a do fornecedor exclusivo, a Administração deve buscar soluções 

alternativas para obter a comprovação de que o preço está em conformidade com os 

praticados pelo mercado. 

A pesquisa de preços poderá abranger qualquer região do país e, conforme o caso, 

mercados externos e será realizada com base em informações padronizadas, de tal 

forma que sejam evitadas distorções no seu resultado, devendo contemplar: 

1 - descrição completa e detalhada do objeto; 

li - quantidades estimadas de fornecimento; 

Ili - prazos máximos, locais e condições de entrega; 

IV - condições de pagamento a serem praticadas; e 

V - outras informações que possam interferir na formação do preço. 

Solicitação de compras 

A solicitação de compras deverá ser preenchida em formulário próprio, denominado 

Solicitação de Compras, pelos líderes de cada setor, de forma clara e legível, e deve 

conter as seguintes informações: 

• Setor requisitante; 

• Data da solicitação; 

• Quantidade solicitada; 

• Unidade de medida; 
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• Descrição técnica do material e/ou medicamento; 

• Assinatura do responsável pela solicitação; 

• Justificativa; 

• Aprovação do Diretor/Gerente Administrativo. 

Após preenchimento, esta solicitação deverá ser remetida ao setor de compras. 

Publicação da abertura do processo de compras 

A publicação da abertura do processo de compras visa respeitar o principio da 

publicidade e permitirá maior transparência ao processo. A solicitação de compras 

deverá ser publicada no site da Organização Social (www.imed.org.br) ou, 

excepcionalmente, em outras mídias, que, quando for o caso, serão oportuna e 

pontualmente divulgadas no próprio site do IMED. 

O responsável por esta publicação será o setor de comunicação, o qual deverá 

receber da área de Compras o formulário e providenciar sua divulgação no local 

estabelecido. 

Caberá ao setor de compras validar e autorizar a publicação, após ter sido 

preparada pelo setor de comunicação, visando mitigar problemas na comunicação 

do processo de compras. 

Caberá ao setor de compras acompanhar se as solicitações encaminhadas estão 

sendo divulgadas e providenciar as correções necessárias, quando aplicável. 

Seleção de fornecedores 

Na seleção de fornecedores a serem cadastrados é recomendável analisar: 

Se é fabricante, revendedor ou representante 
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Se o produto que oferece é de uso rotineiro ou esporádico 

Qual o grau de assistência que costuma prestar 

Qual a qualidade de outros produtos fornecidos anteriormente pelo Vendedor 

Os fornecedores geralmente são classificados em: 

1. Fornecedores Tradicionais: são aqueles que os hospitais normalmente fazem 

suas transações 

2. Fornecedores Automáticos: que efetuam reposições programadas 

3. Fornecedores Exclusivos: únicos representantes de determinada mercadoria 

4. Fornecedores Ocasionais: fabricam materiais especiais que a unidade poderá, 

ocasionalmente, vir a necessitar. 

Selecionados os fornecedores, inicia-se o processo de cadastramento que melhor se 

adequar á metodologia de trabalho da instituição, ou seja, por fornecedor, produto 

ou tipo 

Qualificação de fornecedores 

A qualificação do fornecedor constitui o serviço de levantamento e verificação dos 

documentos abaixo relacionados, a fim de verificar a regularidade jurídica dos 

interessados. 

• CNPJ; 

• Inscrição Estadual; 

• Contrato Social com as alterações ou Estatuto; 

• CCM - Comprovante de Contribuintes Municipal; 

• Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura ou Corpo de Bombeiros; 
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• Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, quando aplicável; 

• Licença de Funcionamento emitida pela Policia Federal, quando aplicável; 

• Licenças Ambientais pertinentes, quando aplicável; 

• Certidões do SERASA, Certidões Negativas de Débitos Conjunta de débitos 

relativas a Tributos Federais e da Dívida Ativa da Uniâo, Trabalhista, FGTS. 

Estadual e Municipal, todas dentro do prazo de validade; e 

• Procuração quando os atos não forem praticados pelos sócios da empresa. 

Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são 

necessários também os documentos listados abaixo: 

• Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário 

Oficial da União - obrigatório para fabricante e distribuidor; 

• Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos 

produtos, no caso de distribuidora ou representante; 

• Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de 

Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório 

para fabricante e distribuidor; 

• Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para 

Saúde, expedido pela ANVISA- obrigatório para fabricante; 

• Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos 

para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) - desejável para fabricante e 

distribuidor; 

• Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria Nº 

344 de 12/05/98 SVS-MS - obrigatório para fabricante e distribuidor. 

No caso de aquisição de medicamentos "não padrão", ou seja, aqueles que não 

estão padronizados para uso nas unidades de saúde, serão dispensadas as 

IMED - Instituto de Medícina, Estudas e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 102 f Con]unto 34, Beía Vista., São Paufo/5P 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Teíefone: (11/ 3141-1128 

www.imed.org.br - projet:01;(êj)imed,org.br 

0120::i 



MED 

cotações de preços, desde que o valor dos mesmos não ultrapasse o teto a ser 

fixado pelo gestor de compras. 

São itens não padronizados aqueles medicamentos prescritos pelo profissional 

médico no qual o mesmo não faz parte da relação de itens padronizados nas 

unidades de saúde e são considerados como indispensáveis para o tratamento de 

determinado paciente, e que no padrão não exista medicamento semelhante que 

alcance a necessidade do paciente, tal como, por exemplo: casos de pacientes com 

patologias raras, bem como àqueles em que houver ausência de resposta 

terapêutica e/ou intolerância aos efeitos colaterais dos medicamentos padronizados 

ou mesmo em tratamento com medicamento não padronizado, cuja substituição 

terapêutica não seja recomendável. 

O médico ao prescrever um medicamento que não faz parte da relação de drogas 

padronizadas na instituição será obrigado a preencher o formulário de requisição de 

itens não padronizados. As solicitações serão avaliadas pela Diretoria/Coordenação 

Técnica e, em caso de aprovação, serão encaminhadas ao Setor de Farmácia para 

gerar a demanda ao setor de compras. 

Todas as solicitações de itens não padronizados aprovadas deverão ser 

formalizadas em formulário de solicitação de compras, contendo as instruções 

descritas neste Regulamento. 

Realizada a qualificação, o setor de compras deverá manter uma lista atualizada de 

fornecedores qualificados, revisando-a periodicamente. 

Fornecedores que forem penalizados por 3 (três) ou mais vezes serão 

desqualificados a fornecer/prestar os materiais, produtos e/ou serviços relacionados. 

Coleta de preços 

A coleta de preço será realizada por e-mail ou conforme outro meio pontualmente 

definido e divulgado, com a participação de fornecedores de produtos comuns, bem 

como para produtos especificas que tenham exclusividade de fornecimento para o 
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mercado nacional, tais como produtos importados, previamente e devidamente 

qualificados pelo setor de compras e/ou autorizados pela Diretoria/Coordenação. 

Todas as cotações recebidas deverão ser consolidadas no formulário denominado 

Mapa de Cotação, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 

• Descrição dos materiais e/ou medicamentos solicitados; 

• Unidade de medida e quantidade solicitada; 

• Nome dos fornecedores participantes (separados cada um em uma coluna); 

• Valor unitário e total de cada participante; 

• Condições de pagamento, prazo de entrega, frete e faturamento mínimo, se 

houver; 

• Dados dos participantes (nome, telefone e e-mail); e 

• Comparabilidade dos preços e condições de fornecimento. 

O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensadas 

nos casos em que haja: 

• Carência de fornecedor; 

• Exclusividade e/ou singularidade do objeto; 

• Necessidade emergencial de aquisição de materiais e medicamentos; e 

• Ordem de compra ou aquisição de pequeno valor. 

• Decretação de estado de emergência ou de calamidade pública, ocasião em 

que será autorizada pela Diretoria a contratação direta para a aquisição de novos 

materiais e medicamentos, respeitando-se, sempre, as quantidades previstas para 

tratamento das epidemias, bem como para normalizar, provisoriamente, o estoque 

da unidade de saúde. 

Considera-se de urgência/emergência a aquisição de materiais e medicamentos 
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inexistentes no estoque, com necessidade imediata de utilização. 

Deverá ser assinalado no campo correspondente no Mapa de Cotação, qual das 

excepcionalidades tratadas acima a que se refere a dispensa do sistema de coleta 

de preço da compra. 

Apuração da melhor oferta 

A melhor oferta será apurada, levando-se em consideração: 

• Qualidade do material (PPS) ou medicamentos devidamente registrados pela 

ANVISA; 

• Menor preço; 

• Custo de transporte (frete CIF - por conta do fornecedor) e seguro até o local 

de entrega; 

• Condição de pagamento; 

• Prazo de entrega; e 

• Custo para manuseio (operação) do produto, considerando eventual 

necessidade de treinamento de pessoal (disponibilidade). 

Emissão da ordem de compra 

A emissão da ordem de compra dar-se-á em formulário próprio com base na 

solicitação de compra, na cotação recebida e, também, em qualquer outra 

informação adicional necessária, contendo as seguintes informações obrigatórias: 

• Número do pedido; 

• Data da solicitação de compra; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 f Conjunto 34, Bda Vista, São Poulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Teiefone: (11} 3141-1128 

www.imed,org.br - projetos.@imed.org. br 

01211 



• Data do pedido de compra; 

• Dados do responsável pela compra; 

• Dados para faturamento e local de entrega; 

• Dados do fornecedor (Razão Social, CNPJ, telefone e e-mail); 

• Descrição dos materiais e/ou medicamentos, quantidade, unidade de medida, 

preço unitário e total; e 

• Descontos, condições de pagamento, frete e prazo de entrega. 

Aprovação da compra 

A ordem de compra deverá obrigatoriamente ser enviada para aprovação da 

Diretoria, junto com o Mapa de Cotação, antes de ser emitida para o fornecedor. 

A ordem de compra deverá ser enviada por e-mail ou fax ao fornecedor, devendo a 

via original ser arquivada no setor de compras, sendo certo que uma outra cópia da 

mesma deverá ser enviada via e-mail para a recepção da farmácia e almoxarifado. 

Acompanhamento e entrega 

É de responsabilidade do setor de compras fazer o acompanhamento junto ao 

fornecedor referente a entrega dos itens comprados, para fins de garantir que a 

entrega ocorra dentro do prazo acordado e estipulado na ordem de compra, 

tomando as medidas cabíveis para que os itens sejam entregues na data aprazada. 

Consideram-se como medidas cabíveis a serem tomadas pelo setor de compras, o 

acompanhamento da entrega, a busca de fontes alternativas de suprimentos e o 

trabalho junto ao fornecedor buscando sanar os problemas apresentados. 
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Recepção e aceitação das mercadorias 

A recepção e aceitação dos materiais e/ou medicamentos ficarão sob a 

responsabilidade de um dos dois setores listados abaixo, dependendo do tipo de 

produto e quantidade comprada. 

• Farmácia; e 

• Almoxarifado. 

Competirá ao setor de compras receber dos dois setores supracitados a nota fiscal 

com os carimbos de "recebido" e "lançado", juntamente com a ordem de compra. 

Competirá ainda ao setor de compras tomar todas as medidas necessárias junto ao 

fornecedor na ocorrência de qualquer inconformidade quanto á entrega dos itens, as 

quais serão previamente comunicados pelos receptores. 

O recebimento da Nota Fiscal ou Fatura encerra o procedimento de compras, 

devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação. É 

função do setor de compras fazer a conciliação das seguintes informações: 

• Ordem de compra, Nota Fiscal/ Fatura ou Relatório de Recebimento; 

• Os preços e suas extensões devem ser os mesmos em todos os documentos; 

e 

• Todos os descontos e termos do pedido original de compra devem ser 

comparados com a Nota Fiscal ou Fatura apresentada. 

Quaisquer diferenças encontradas deverão ser resolvidas pelo setor de compras 

diretamente com o fornecedor. 

Ao final do processo, cumpridas todas as etapas anteriormente estabelecidas, 

deverá o setor de compras encaminhar o processo completo ao setor de Tesouraria, 

que está subordinado ao Departamento Financeiro (contas a pagar). 

O processo de compras será considerado finalizado com o efetivo pagamento da 
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Nota Fiscal/Fatura e seus reflexos nos respectivos documentos contábeis. 

Para as compras de itens com quantitativos dimensionados para uma média de 90 

(noventa) dias de autonomia de consumo classificados por tipo de produtos 

(materiais hospitalares, medicamentos e dietas) poderão ser adotados alguns 

procedimentos específicos, sendo certo que, nesta hipótese, os mesmos deverão 

ser oportunamente divulgados no site do IMED. 

Recebimento e Inspeção de Qualidade 

Ao receber os medicamentos e/ou os materiais médico-hospitalares deve haver a 

conferencia dos dados constantes na nota fiscal de entrega com os emitidos no 

Pedido de Compras, verificando os seguintes itens: 

• se o nome genérico do produto enviado é o mesmo do solicitado; 

• se os preços unitários e totais são os mesmos que foram gerados no Pedido 

de Compras; 

• se a quantidade recebida é igual à quantidade solicitada; 

• se a forma farmacêutica enviada é igual à solicitada; 

• se a especificação do material recebido é igual ao solicitado; 

• se a concentração recebida é igual à solicitada; 

• se a data de validade do produto está de acordo com a política adotada pela 

unidade para prazos mínimos de vencimento; 

• se na embalagem, empacotamento e envases de todas as formas 

farmacêuticas constam: nome do produto, número de registro, número do lote, prazo 

de validade, volume ou peso e via de administração; 

• se a embalagem apresenta indícios de violação; 
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• observar possíveis alterações organolépticas nas diferentes formas 

farmacêuticas. 

Armazenamento de medicamentos 

Em virtude da singularidade e dos altos custos que cercam os medicamentos, a 

segurança é um item que requer muita atenção no processo de armazenamento 

deste tipo de insumo. Assim, o local deve possuir apenas uma entrada/saída, o que 

permite o total controle de todo material que entra e sai, bem como das pessoas que 

tenham acesso a ele. Este local deve ter como áreas componentes: carga e 

descarga, quarentena, administração, áreas de armazenamento específicas para 

controlados, inflamáveis e termolábeis, assim como uma área geral de estocagem. A 

área de carga e descarga deve comportar: 

• recepção: área destinada ao recebimento do material e onde se procede à 

verificação, conferência e separação dos medicamentos para posterior 

armazenamento; 

• expedição área destinada à expedição dos medicamentos: ela pode se 

localizar no mesmo espaço da recepção, mas deve ficar distintamente separada das 

áreas restantes. 

Estas áreas deverão possuir mecanismos de proteção contra animais; proteção 

contra incêndio; boa circulação de ar, ausência de umidade, temperatura não 

superior a 25º C; circulação interna entre estrados, estantes, porta-pallets, com boa 

operacionalidade. 

No armazenamento de medicamentos deve-se observar os seguintes critérios: 

• armazenar os produtos por forma farmacêutica; 

• armazenar os produtos pelo nome do princípio ativo em ordem alfabética 

rigorosa, da esquerda para a direita; 
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• armazenar os produtos por prazo de validade: os que vão vencer primeiro 

devem ser armazenados à esquerda e na frente; 

• observar o empilhamento máximo permitido para o produto (ver 

recomendações do fabricante); 

• observar a temperatura ideal a que o produto deve ser armazenado; 

• as caixas que forem abertas devem ser riscadas, indicando a violação, a 

quantidade existente anotada e, em seguida, a caixa deve ser lacrada. 

Armazenamento do material médico-hospitalar 

O material deve ser mantido na embalagem original e a estocagem deve ser por 

ordem alfabética de grupo de material, obedecendo a uma ordem alfabética rigorosa 

em cada grupo, da seguinte maneira: 

Adesivos 

Esparadrapo, Fita cirúrgica, Fitas de papel adesivo e plásticos aderentes 

Cânulas, drenas e tubos 

Cânulas: endotraqueal, Guedell e traqueal 

Drenes: Kerr ou sonda T Penrose 

Tubos: aspiração e Oxigenadores 

Coletores 

Bolsa para colostomia, Coletor de urina infantil feminino e masculino, Coletor de 

urina sistema aberto e fechado 

Dispositivos para infusão 

Agulhas, Cateteres, Equipas, Scalps e Seringas 
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Fios cirúrgicos 

Material têxtil 

Algodão, Atadura, Campo operatório, Gaze, Gorro, Máscara e Sapatilha 

Próteses e implantes 

Sondas: Aspiração traqueal, Enteral, Foley, Hemostática, Nasogástrica, 

Oxigenoterapia, Retal e Uretra! 

As áreas de armazenamento devem ser identificadas de acordo com o grupo e os 

produtos, armazenados de maneira que permita a perfeita visualização do nome, 

número de lote e prazo de validade, sendo que aquele que for vencer primeiro deve 

estar á frente e do lado esquerdo, As áreas que abrigarão os materiais precisam ter 

as seguintes características: 

• ausência de umidade e de calor ou frio excessivos (temperatura não superior 

a 25° C); 

• proteção contra animais e parasitas; 

• proteção contra incêndio; 

• boa circulação de ar; 

• disposição adequada para movimentação de pessoas e materiais; 

• área administrativa; 

• área para produtos que necessitam de temperatura controlada; 

• área para produtos inflamáveis, 

Dispensação e devolução de materiais 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva1 202 f Conjunto 34~ Bela Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001~02 -·· Telefone: (11) 3.14.1-1 U8 

www. imed, org,br - projetus@tmed,org.br 

01217 
1 

/\ /'._: 
! \ 



D 

Dispensação para consumo interno (Centro de Custo): É a transação que informa ao 

sistema a saída de quantidade e valor de material do estoque para consumo dos 

setores requisitantes da unidade de saúde. 

O setor que solicita materiais em centro de custo deverá realizar a solicitação 

semanalmente ou de acordo com sua urgência, podendo ser realizada por 2 formas: 

• Requisição, esta saída efetua a baixa no sistema, contábil e fisicamente, o 

material fornecido e apropriá-lo no centro de custo onde o item será consumido ou 

aplicado. 

• Por Devolução: É uma transação que informa ao sistema a entrada no 

estoque de valor e quantidade de materiais. Esta entrada permite ao sistema baixar 

contabilmente o material devolvido do setor requisitante, e apropriá-lo fisicamente e 

contabilmente no Almoxarifado central a que se destinam os materiais. 

Distribuição de materiais 

Condições de implementação: 

• Estabelecer um registro dos usuários significa saber quem pode solicitar o 

material, como contatar o usuário, tempo para se efetuar o contato. 

• Fazer um cadastro dos itens que podem ser consumidos pelo usuário. Cada 

usuário, tendo em vista o seu papel na organização, possuirá um elenco de produtos 

que poderá solicitar. A comissão de normalização (que especificará os produtos) 

poderá colaborar ou mesmo definir quem pode pedir o quê. Assim como a 

normalização, o cadastro deve ser revisto periodicamente e atualizado com 

inserções e exclusões sempre que necessário. 

• Definir as quantidades de cada item a serem concedidas ao usuário, 

inicialmente de acordo com a previsão. Fazer o monitoramento e as correções, 

conforme as solicitações. 

• A auditoria nas áreas dos usuários, com apoio da direção da organização, 
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deve ser feita periodicamente buscando verificar se está existindo armazenamento e 

acúmulo de grandes quantidades de materiais nos locais de consumo. Para isso 

deverá estabelecer um sistema de atendimento às emergências para que o usuário 

possa confiar no sistema, diminuindo-se com isso a formação de estoques nestas 

áreas. 

• Difundir entre os usuários a prática de utilizar o material e reduzir ao mínimo 

possível o tempo despendido com as ações relacionadas à administração de 

estoques periféricos e distribuição de produtos. 

Descarte/devolução 

A Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a política nacional de resíduos 

sólido e define a "Logística reversa" como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. 

Assim, o descarte de materiais/insumos médicos é parte integrante dos processos 

de logística de uma unidade de saúde. É a partir do descarte correto que o serviço 

de saúde tem a garantia de que o material não utilizado seja este por vencimento ou 

por perda de efetividade técnica tem seu correto destino final. 

A perda por vencimento de prazo de validade deve ser evitada por se tratar de 

recursos públicos, gerando desperdício. O descarte, por outros motivos justificados, 

deve seguir as orientações do fabricante e dos órgãos públicos responsáveis por 

estas questões, considerando a proteção ambiental. 

Os produtos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou 

não utilizados) são resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido às suas características químicas. Desta forma, devem seguir 

as determinações e orientações da RDC 222/2018 - ANVISA, RDC que regulamenta 

o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, envolvendo orientações sobre 
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o descarte correto. 

Um sistema de gerenciamento de residuos deve abordar. no minimo, os seguintes itens: 

1. Identificação dos resíduos produzidos e seus efeitos na saúde e no ambiente; 

2. Levantamento sobre o sistema e disposição final para os resíduos·, 

3. Estabelecimento de uma classificação dos resíduos segundo uma tipologia clara, 

que seja conhecida por todos; 

4. Estabelecimento de normas e responsabilidades na gestão e eliminação dos 

resíduos; 

5. Estudo de formas de redução dos resíduos produzidos; 

6. Utilização, de forma efetiva, dos meios de tratamento disponíveis. 
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1.2 INCREMENTO DA ATIVIDADE 

Um dos principais objetivos do Estado na realização de parcerias com entidades 

privadas é a busca de uma maior eficiência operacional e financeira, que surgem, 

principalmente, pela otimização de processos possível graças à expertise advinda 

da concorrência de mercado onde os parceiros privados atuam e redução da 

burocracia permitindo maior agilidade na implementação das ações. 

A seleção de entidade sem fins lucrativos para o Estado de Goiàs, objetivando 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, segue essa mesma linha. O Estado de Goiás busca, 

através dessa parceria, um ganho de eficiência produtiva e financeira na gestão da 

unidade de saúde, além do aumento da qualidade na prestação da assistência ao 

paciente. 

PROPOSIÇÃO DE AUMENTO DAS METAS DE PRODUÇÃO 

O IMED tem a certeza que pode existir, sim, um ganho de eficiência operacional em 

todas as metas de produção propostas pela SES-GO no Edital, pois tratam-se de 

atividades diretamente ligadas à competência de resolução de agravos e/ou à 

otimização de processos dentro da unidade de saúde. 

Portanto, propomos as seguintes metas de produção para o projeto. 
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES (SAÍDAS HOSPITALARES) 

Meta do Edital 

,.-.----····· .-,.,,,." 

1° ANO 

r "'"""~"""'""~ . 

Internação (saídas 1° ao 3° 4° ao 6° A partir Meta 
: hospitalares) 
: 

mês mês . do 7ºmês Anual 
1-·-···-

_.,_ 
······- ....... 

i 
Clínica Médica 19 ! 19 1 19 228 

--·~--r- _,."_ .•• L.. 

Clínica Cirúrgica 258 362 517 4.962 

' 
1 

Clínica Obstétrica 163 
i 
i 230 327 3.141 

-----~---- ! i . '""°-·""""·-""" 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

........ ····-"·--- : 

1º ANO 
l 
j 

. 

Internação (saídas 1° ao 3° 4° ao 6° A partir Meta 
hospitalares) . mês . mês do7°mês Anual 

'···---···· 

Clínica Médica 22 22 22 264 
'"---

Clínica Cirúrgica .... 1. ... 297 417 595 5.694 
_______ , ... 

Clínica Obstétrica 188 265 377 3.621 
: 

CIRURGIAS ELETIVAS 

Meta do Edital 

.. ,._ .. , . .,., . ., ""~---·· 

1° ANO 

: 
-"*J½ 

Cirurgias Eletivas 1° ao 3º 4° ao 6° A partir Meta 
mês mês do 7° mês Anual 

"""'""'"_.,,,. 

2° ANO 

Meta ! Meta 
Mensal 

1 
Anual 

. . 
' : . .... 

517 6.204 

327 i 3.924 

2ºANO 

Meta Meta 
Mensal Anual 

'"""""'""--· 
: 

. -

:;~\ :::: 

2ºANO 

Meta Meta 
Mensal Anual 

·-· •w,v,,.,,_ 

Total 
., __ 

365 511 730 
i 

7.008 
: ---·- ., ' 
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Meta Proposta pelo IMED- INCREMENTO DE 15% 

r ',.,.,.-.a,,,_ ···--··"'""'"'"' ··-"' ''''' 

: 
í 1° ANO 2ºANO 

*'"™"' ' ~-''""""''"" 

Cirurgias Eletivas 1ºao 3° 4° ao 6° A partir Meta Meta Meta 
mês rnês do7°mês Anual Mensal Anual 

Total 420 588 840 8,064 840 10,080 

-·---·~ ··-· '". "'-· ,.- . . 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

Meta do Edital 

"------·-

' 1° ANO 

.· . 
4°aoSo · Ambulatório 1° ao 3° 

mês mês 

2° ANO 

-- i 
-;ta I-M-e-ta--1-~~ A partir 

i 
M 

1 
do7ºmês An uai I Mensal I Anual 

,, ______ , __ , 

Consulta Médica 730 1.022 1460 
•• h,,,.' ' 

Consulta Não 
422 590 ' 844 

Médica 

Procedimentos 
Cirúrgicos 132 185 264 

Ambulatoriais 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

Ambulatório 

. 

· 1º ao 3° 
mês 

1° ANO 

4° ao 6° 
mês 

A partir 
do7°mês 

l··''-----------,f------+-----+---··,·'·'· 
Consulta Médica 840 1,176 1,679 

14, 016 1460 17,520 

8, 1 

2,5 

2ºANO 

"".,_ .. ,., ... _c_,º_~_si_-~_~:_a_N_ã_º_.---1,.,., .. 1-.• --~~4~8-6_"_-,"--~:~--6-7_9_._+'-·--97_1 __ e-_9_,3_2_1 ___ ,1-lll1_.,,_9

3

_7

04

_1_,,, ... 1

3

1,

6

,6

4

5

8

2 

Procedimentos 
Cirúrgicos 152 213 304 2,919 

i Ambulatoriais «--·----· .. ··''----·-,·-'------~----~--
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ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Meta do Edital 

---···-- 1° AO 4° ANO . l 
-------"""'"''""'"''""''''"''''"'"""""""'""""'-=r-~ 

Urgência / Emergência rM~~-~_a_l '-, _:_ne_i:_,___, 

Atendimento de Urgência da 
3 000 1 36

.
000 Atenção Especializada 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

1° AO 4° ANO 

1----U-rg_ê_n_c_ia_1_E_m_e_r_g_ên_c_i_ª __ TEJE:-
Atendimento de Urgência da 

1 3.450 1 41 .400 
Atenção Especializada __ J ___ _ 

PROPOSIÇÃO DE OUTRAS ESPECIALIDADES NO PERFIL DA UNIDADE 

A inclusão de um nutrólogo em nosso quadro de especialidades médicas trará um 

avanço na qualidade assistencial do Hospital. 

O médico nutrólogo tem competência legal e ética para executar ato terapêutico, 

diagnosticar e fazer prescrição do paciente, requisitar e interpretar exames 

complementares, ou seja, executar o tratamento de doenças nutricionais - não 

apenas adequar a dieta para que o indivíduo emagreça ou obtenha peso. 

O objetivo principal da atividade desse especialista é descobrir e diagnosticar a 

patologia que acomete o paciente visando a melhor recuperação e um atendimento 

humanizado para o paciente. 

A sinergia na atuação do médico nutrólogo e nutricionista como uma equipe é 
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fundamental para o sucesso da terapia nutricional. 

Sobre o impacto da alimentação na saúde materno-infantil, a quantidade de 

pesquisas nessa área é enorme e cresce bastante - efervescente creio que seria um 

adjetivo bem adequado. Já acontece um movimento das mães em procurar oferecer 

a seus filhos uma nutrição adequada desde a gravidez. Por outro lado, vejo casos de 

enorme dificuldade em mulheres que engravidam com sobrepeso e obesidade ou 

que possuem hábitos alimentares inadequados. Não é raro ouvirmos estórias de 

mulheres que chegaram a ganhar mais de 25 ou 30 quilos na gravidez. 

Qual será o impacto disso na saúde dos bebês quando se tornarem crianças ou 

adultos? 

Devemos compreender um conceito chamado programação fetal. 

A hipótese da programação fetal foi proposta por Barker, sendo também conhecida 

como "hipótese de Barker". Ele propôs que a desnutrição (tanto excesso quanto 

carência de micro e macronutrientes) em períodos críticos do desenvolvimento do 

feto, causada pela dieta materna inadequada ou por problemas na mobilização de 

nutrientes, desencadearia adaptações no metabolismo do feto expondo-o a um risco 

maior de uma série de doenças na infância, adolescência e mesmo após décadas 

de vida adulta. 

Entre as doenças que comprovadamente estão relacionadas á programação fetal, 

temos a obesidade infantil e a diabetes. Ou seja, além de toda a questão envolvendo 

erros alimentares das crianças e o aumento no sedentarismo, temos na nutrição 

materna um fator de risco importante para a instalação dessa doença de difícil 

tratamento que é a obesidade infantil. Pesquisas também apontam que doenças 

cardiovasculares e até mesmo o desempenho cognitivo na terceira idade podem ser 

influenciados pela nutrição da gestante. 

A abordagem nutrológica é uma das áreas mais promissoras para se evitar esses 

problemas. Inúmeras pesquisas surgiram nos últimos anos e mostram que a 

Nutrologia é parte vital do cuidado desses pacientes e que não deve ser mais 

tratada como suporte nutricional, mas sim como terapia. 
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Outro aspecto a ser observado é o aumento de pacientes idosos internados e, com 

isso, a prevalência de desnutrição já antes da admissão. O manejo de pacientes 

desnutridos graves exige extremo cuidado pelo risco de síndrome de realimentação, 

entre outras complicações. 

A nutroterapia adequada compreende a correta indicação da via, momento de início, 

escolha da fórmula e volume a ser ofertado e, ainda, à prescrição dos demais 

medicamentos para otimização desta terapia. 

Portanto, esse conjunto de ações não pode ser feíto como uma "receita de bolo". É 

necessário um especialista que tenha a compreensão do estado hemodinâmico, da 

situação metabólica à qual o paciente está e ou será submetido, e, ainda, capaz de 

relacionar técnica cirúrgica e suas complicações para eleger, assim, de forma 

individual, a terapia nutrológica mais eficaz para estes pacientes 

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E/OU SOCIAIS 

Será implantada uma Comissão voltada para implantação de projetos assistenciais e 

sociais, visando promover ações internas e externas ao Hospital, de educação em 

saúde aos colaboradores e população local. 

Estas campanhas beneficiarão várias pessoas com orientações e materiais 

informativos. Cada ação terá um tema específico, como: Saúde do Homem, Câncer 

de Mama, Malefícios do Tabaco e das Drogas, Câncer de Pele e outras. 

A Comissão também atuará internamente com a humanização no ambiente 

hospitalar e no atendimento aos usuários, acompanhantes e visitantes. Objetiva 

associar a um grupo de doutores da alegria, que através da arte do palhaço deverá 

acolher e interagir com os usuários em seu período de internação. 

Conheça, abaixo, a descrição de alguns dos projetos a serem desenvolvidos na 

unidade. 

Acolhimento 

Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, 
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receber, atender, admitir (FERREIRA, 1975). O acolhimento como ato ou efeito de 

acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um "estar 

com" e um "estar perto de", ou seja, uma atitude de inclusão. Essa atitude implica, 

por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É exatamente nesse sentido, de 

ação de "estar com" ou "estar perto de", que queremos afirmar o acolhimento como 

uma das diretrizes de maior relevância na unidade, pois é a humanização direta com 

os familiares e que tem maior eficiência. 

O acolhimento na unidade deverá ser realizado com todas as pessoas, visitantes e 

acompanhantes, que passam pela recepção, seja para o horário de visita ou para 

solucionar outras situações adversas. 

Natal Fraterno 

O projeto "Natal Fraterno" trata-se da montagem de uma árvore de Natal solidária às 

entidades beneficentes da região na qual localiza-se a unidade. Será realizada 

anualmente, em um local a ser definido na unidade e, ao invés dos tradicionais 

enfeites natalinos, a árvore trará em seus galhos algumas cartas com pedidos de 

doações de brinquedos e roupas para entidades beneficentes. A ideia é sensibilizar 

os colaboradores para a premissa básica do Natal: o amor ao próximo; sendo 

representado por um presente, símbolo da doação e caridade. A Comissão irá 

escolher na reunião ordinária do mês de outubro qual instituição será beneficiada 

pela árvore. 

Biblioteca 

O projeto de humanização através da leitura será implementado na unidade através 

da criação de uma biblioteca para empréstimos de livros, revistas e gibis, doados 

pelos próprios colaboradores e comunidade. 

O projeto será mantido pela Comissão da unidade e pode ser utilizado de duas 

formas: um colaborador voluntário visitará os leitos com um "cardápio" de todos os 

livros oferecendo aos pacientes, ou os acompanhantes podem ir até a biblioteca e 

fazer o empréstimo. 
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Cinema 

Esse projeto será destinado aos usuários, acompanhantes e visitantes, tanto à beira 

leito, quanto em um possível local a ser escolhido na unidade. Serão exibidos filmes 

mensalmente com temáticas variadas e, em alguns meses, temas específicos, como 

Dia das Crianças e Natal. 

Gincana 

Em comemoração ao aniversário da unidade, a Comissão promoverá uma Gincana 

para os colaboradores, na qual o foco principal será a arrecadação de alimentos e 

roupas para doação às instituições beneficentes da região. Uma Comissão 

Organizadora será montada extraordinariamente para esta atividade. 

Grupo de Apoio à Assistência 

O Grupo de Apoio à Assistência terá como objetivo orientar os acompanhantes e 

visitantes sobre as normas e rotinas da unidade, garantindo o entendimento 

necessário para que possam colaborar com o processo de assistência aos usuários 

internados na unidade. 

Grupo de Apoio Psicológico 

O grupo de apoio objetiva atendimento em grupo aos acompanhantes e/ou 

familiares dos usuários, minimizando o desconforto e promovendo suporte 

psicológico aos mesmos. O grupo contará com a participação de psicólogos e/ou 

assistentes sociais. 

Condolências 

Devido a necessidade de padronizar a atuação institucional na humanização perante 

os momentos de fatalidade, devido a óbitos de colaboradores e/ou de seus 

familiares, será implementado o projeto de condolências, com as atividades 

necessárias em cada tipo de situação, orientando os membros para levarem uma 

mensagem de apoio e pesar aos envolvidos. 
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Oficina terapêutica 

A oficina consiste na realização de atividades voltadas aos usuários e 

acompanhantes. Objetiva atividades como bordados, pinturas, crochê, ou seja, todo 

tipo de atividades manuais possíveis de serem desenvolvidas dentro da unidade. 

Palhaços 

Inicialmente poderá ser realizado uma parceria com grupos de palhaços voluntários 

da região onde localiza-se a unidade ou, então, poderá ser elaborado um grupo 

interno. O grupo de palhaços é misto com pessoas de várias idades e dons, o que 

garante a diversidade de ações com bons resultados no auxílio á recuperação dos 

usuários da unidade. As visitas serão realizadas nas unidades de internação, 

recepção, blocos administrativos e outros. Além das visitas mensais os palhaços 

participarão de outras ações de humanização internas e externas. 

Pastoral da Saúde 

A Pastoral da Saúde será responsável por promover celebrações das religiões e 

momentos ecumênicos para integrar as diversas fés no propósito único do amor de 

Cristo. Dentre as atividades da pastoral estão a doação de kits de higiene para os 

acompanhantes, visitas religiosas nos leitos e meditação diária no alto falante, além 

das caixas de pedido de oração. 

SAU 

Internamente será realizado o acompanhamento diário da satisfação através de uma 

pesquisa aplicada pelo Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU). O SAU também 

é o setor responsável pela Ouvidoria Descentralizada do SUS, que recebe elogios, 

sugestões e reclamações dos usuários em conjunto com a Ouvidoria SUS 

municipal/estadual para tratativa das ocorrências. O intuito principal é verificar as 

opiniões para promover possíveis tratativas, ocasionando na melhoria da assistência 

e humanização do atendimento. 

Campanha do Agasalho 
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A Campanha do Agasalho objetiva auxílio às famílias e entidades carentes que 

necessitem de apoio. Após a arrecadação dos agasalhos serà definida quais as 

entidades beneficiadas incluindo abrigos de idosos e creches da região. 

Orientações Multiprofissionais aos Cuidados com Idoso 

Devido à carência e necessidade de cursos aos profissionais de algumas entidades 

filantrópicas de idosos, a Comissão realizará atividades em abrigos de idosos com 

orientações de cuidados específicos, incluindo atuação da equipe multiprofissional 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.). 

Todas as ações da Comissão de projetos assistenciais e sociais serão definidas em 

planejamento anual realizado em reunião ordinária, a partir das sugestões dos 

membros e dos calendários seguidos pela Secretaria de Saúde e Ministério da 

Saúde. 
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3.4.E - APRESENTAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS MÉDICOS 

A Padronização de medicamentos e materiais médicos consiste na inclusão de um 

determinado produto á uma lista de itens passíveis de serem adquiridos no mercado 

deminsumos para estarem disponíveis para prescrição, dispensação e utilização 

numa unidade de saúde. 

O processo de padronização dos produtos para saúde tem por finalidade facilitar os 

processos de seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento do 

estoque e Lei 8666/1993, arts 14° e 15° (Licitações e Contratos) através da 

racionalização sistemática e garantindo a qualidade dos itens adquiridos nas 

unidades de saúde. 

Através da defíníção de itens e critérios para a padronização espera-se: 

• Redução do risco de falta de materiais no estoque além de reduçãoda 

quantidade de itens estocados. 

• Racionalizar a quantidade de itens no estoque. 

• Permitir compra em grandes lotes em menor tempo hábil. 

• Minimizar a compra de matérias de baixa qualidade e indiretamente garantir 

de itens de melhor qualidade e uniformidade. 

As ações que envolvem a padronização de matérias médicos e medicamento é 

realizada pela Cmissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e esta 

citada no item que aborda a "Comissão de Farmácia" no Item que trata da 

"Qualidade Objetiva" Esta Comissão como finalidade normatizar e implementar o 

processo de padronização dos produtos para saúde, elaborando com racionalização 

sistemática, a relação dos produtos para saúde aprovados para pronto uso no 

HURIN e posterior validação para inclusão ou exclusão de qualquer item á lista dos 

produtos padronizado. 
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Classificação e Padronização de Materiais 

Refere-se aos instrumentos necessários à perfeita especificação dos materiais 

utilizados. É necessário elaborar de forma adequada um catálogo de materiais e 

atualizar um catálogo existente. Entende-se por catálogo de materiais o conjunto de 

itens consumidos pela instituição devidamente classificados e codificados 

Os relatórios de materiais adquiridos/solicitados, sejam os mantidos em estoque, 

sejam os de entrada e saída, bem como o relatório que relaciona os materiais não 

utilizados há mais de um ano, fornecem importantes subsídios para nortear as 

inclusões ou exclusões de itens do catálogo. 

Para executar adequadamente essa tarefa é fundamental a participação de todos os 

setores que tomam parte no processo. Um grupo multidisciplinar deve selecionar os 

itens que serão incluídos ou excluídos do catálogo de materiais. A elaboração, 

revisão periódica e atualização do catálogo de materiais não deve ser feita apenas 

pela administração de materiais, é uma obrigação de todos. 

Considerando-se a realidade atual, com grandes mudanças tecnológicas e cada vez 

mais rápidas, torna-se obrigatório que esse grupo desenvolva suas atividades de 

modo contínuo, para que, observando o ambiente externo, possa acompanhar as 

transformações e atualizar o catálogo sempre que necessário. A escolha de 

medicamentos essenciais é concebida como um processo dialético, 

necessariamente influenciado pelas mudanças das condições epidemiológicas, dos 

avanços dos conhecimentos e técnicas farmacológicas e farmacêuticas. 

A Comissão de Farmácia tem em seu escopo de serviços e funções estas 

atribuições. 

Entre os critérios utilizados para a seleção de itens no catálogo de materiais devem 

ser considerados os seguintes: segurança, eficiência, eficácia, qualidade, 

disponibilidade no mercado, impacto administrativo e menor custo. Os dados 

relativos ao consumo histórico, perfil da morbimortalidade e complexidade do serviço 

de saúde devem ser levantados. 
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Além do catálogo, há a necessidade do desenvolvimento de formulários destinados 

á inclusão ou retirada de itens para prescrição e uso de materiais fora da seleção. 

Esses modelos proporcionarão o enriquecimento e aperfeiçoamento da lista, pois 

facilitam a participação e a adesão dos profissionais de forma dinâmica. 

Para a implantação e divulgação da lista. o apoio da Diretoria é de extrema 

importância para a legalização e a apresentação, transformando-a em fato 

normativo, sendo que a divulgação poderá ser feita por meio de circulares internos e 

na integração de novos profissionais. 

A especificação de um determinado produto é a sua descrição precisa, utilizando-se 

critérios objetivos, de fácil compreensão, que possibilite a sua identificação. A 

especificação completa de um item serve como meio de comunicação entre a 

unidade, profissionais solicitantes e os fornecedores externos. A elaboração de 

especificações não deve incluir restrições demasiadas que, além de dificultar a 

aquisição do produto, certamente aumentará o valor de compra. A especificação 

pode utilizar critérios de uso e desempenho como em luvas de procedimentos; 

propriedades físicas e químicas do produto, como em cloreto de sódio; materiais 

utilizados na confecção do produto, como em seringa de vidro, luva de látex, etc. 

Sempre que possível, os critérios acima devem ser usados de forma combinada 

para que a especificação técnica seja mais completa. 

A classificação dos produtos leva em consideração determinados critérios de 

agrupamento dos itens de modo que possam ser codificados posteriormente. Os 

itens devem ser classificados de maneira simples e objetiva para facilitar a 

padronização, o armazenamento, a distribuição e o processamento eletrônico dos 

dados. 

A área de materiais possui um grande número de transações e os registros devem 

se manter atualizados. Para auxiliar a execução dessas tarefas, há uma linguagem 

específica para a administração de materiais. A codificação cumpre esse papel. O 

código deve ser capaz de identificar o produto de modo que um determinado código 

corresponda um, e somente um, produto e vice-versa. O sistema de codificação não 

pode depender de critérios pessoais e deve ser expansível, de modo a suportar 
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inclusões de novos itens. Os códigos numéricos não sequenciais e estruturados são 

os mais utilizados hoje. O número de dígitos, dos grupos e dos subgrupos depende 

do tamanho do sistema a que se destina. Costuma-se fixar um grupo de números 

para identificar o grupo de materiais, outro para o subgrupo e um terceiro conjunto 

numérico para o item. 

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO 

A Comissão de Padronização tem como finalidade prestar assessoria técnica à área 

de Suprimentos, através da avaliação, seleção, monitoramento, permitindo o uso 

racional de materiais e medicamentos. 

A Comissão acompanha os testes e avalia as queixas técnicas, sempre dentro da 

perspectiva de manutenção dos padrões de qualidade. 

As informações dos materiais analisados são registradas, formando um banco de 

dados da Comissão. 

Sua composição contempla profissionais das áreas médica, enfermagem, segurança 

do trabalho, educação permanente, suprimentos e CCIH. A coordenação cabe à 

farmàcia. 

O Manual de Padronização é um documento integrante das políticas e modos de 

operação definidos na Comissão de Farmácia e Terapêutica da unidade de saúde. 

Critérios para padronização de medicamentos 

• Medicamentos autorizados pela ANVISA; 

• Princípios ativos com valor terapêutico comprovado, catalogados pelo 

princípio ativo, conforme a Denominação Comum Brasileira - DCB; 

• Formas Farmacêuticas que permitam a individualização na distribuição; 

• Forma Farmacêutica, apresentação e dose considerando: comodidade para 

administração ao paciente; faixa etária; facilidade de càlculo da dose a ser 
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administrada; facilidade no fracionamento ou multiplicação de doses; 

• Medicamentos que atentem as necessidades básicas da Instituição em 

análise conjunta com o corpo clínico; 

• Medicamentos que gerem redução de custos da terapêutica, com qualidade, 

segurança e efetividade; 

• Medicamentos que gerem redução de custos operacionais quanto à 

aquisição, armazenamento, dispensação e controle de estoque. 

Critérios de inclusão de medicamentos: 

• Preencher formulário de solicitação com data e assinatura do responsável; 

• Considerações sobre a ação terapêutica e uso clínico; 

• Vantagens terapêuticas aos medicamentos similares ou equivalentes aos 

padronizados; 

• Encaminhamento para Comissão de Farmácia e Terapêutica para a provação 

e viabilização da inclusão. 

A solicitação de inclusão de medicamento na padronização deverá ser feita em 

formulário próprio (Solicitação de Revisão de Medicamento na padronização) que 

será avaliado pela CFT. 

Critérios de exclusão de medicamentos: 

• Evidências de efeitos tóxicos ou outros efeitos adversos significativo havendo 

alternativas mais seguras; 

• Estudo de consumo que não justifique a padronização; 

• Princípios ativos que possam ser substituídos com vantagens, quando outro 

for incluído; 

• Medicamentos que poderão ser substituídos, com vantagens, quando outro 

for incluído; 
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• Comercialização do medicamento foi proibida ou descontinuada por órgão 

competente. 

• Indisponibilidade do produto no mercado, inviabilizando a compra. 

• Fármaco não prescrito nos últimos 6 (seis) meses a pacientes internados na 

unidade de saúde; 

• A solicitação de exclusão de medicamentos da padronização deverá ser feita 

em formulário próprio (Solicitação de Revisão de Medicamentos na padronização). 

Orientações sobre como preencher o formulário de inclusão de medicamentos 

na padronização: 

• Preencher os campos com Nome Genérico; Nome Comercial; Laboratório 

Fabricante; Concentração; Forma Farmacêutica e Via de Administração do 

medicamento. 

• Assinalar se existe o medicamento similar ou equivalente padronizado e 

informações de eficácia e segurança do medicamento proposto. 

• Justificar as vantagens clínicas do medicamento em relação ao produto 

equivalente se for o caso. 

• Citar referências e/ou anexar trabalhos científicos. 

• Incluir fármacos de comprovada eficácia, isto é, aqueles em que se 

quantificou, através de ensaios clínicos randomizados, definido efeito benéfico na 

espécie humana; na inexistência desses estudos, privilegiar os medicamentos com 

extensa experiência de emprego clínico; 

• Entre medicamentos de igual eficácia, selecionar aqueles com menor 

toxicidade relativa e maior comodidade de administração; 

• Entre medicamentos de uma mesma classe farmacológica, definir um 

representante que atenda aos critérios prévios; em alguns casos, incluir mais de um 

representante com propriedades equivalentes, com o intuito de propiciar a 
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competitividade entre diferentes fornecedores; 

• Limitar o número de apresentações, selecionar aquelas que contemplam 

maiores possibilidades de aproveitamento dos medicamentos; 

• Padronizar, preferencialmente, apresentações com um único medicamento e 

as associações de comprovada utilidade; 

• Categorizar alguns fármacos como de uso restrito, quando envolverem 

indicações muito precisas, riscos bem definidos ou custo importante; os 

medicamentos de uso restrito somente serão liberados para as indicações 

especificadas; 

• Incluir novos fármacos somente quando as evidências de eficácia superior 

tiverem sido bem demonstradas (no mínimo 2 anos), pois alguns efeitos indesejáveis 

só são detectados com o uso continuado; 

• Evitar como critério de inclusão a chamada "experiência pessoal", pois ela 

tem reduzido poder em quantificar os benefícios dos medicamentos; 
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Modelo de formulário para inclusão de medicamentos na lista de padronizados 

Formulário oara inclusão de medicamento na oadronizacão 
. . ·. ·-- .· . 

Identificação do medicamento . 

Nome genérico: 
Nome comercial: 
Concentração: 
Laboratório fabricante: 
Via de administração: 
Indicação terapêutica: 
Aoresentacão: 

.. · Previsão de consumo: 
Nº de pacientes com a doença tratados mensalmente: 
Nº de pacientes aue se beneficiarão com o novo item: 

Justificar a neêessidade de comera e eadronização: 

.. Referênciasl~studos sobre.o medicamento: 

·· Oeclara~ãodeêonflito de interesse médico: 

Nome: 
CRM: 
Data: 
Assinatura: 

Farmacêutíco 
Medíco 

Enfermeiro 
Aprovado: 
Coordenador Geral: 
Coordenador Médico: 

Farmacêutico 

Medico 

Enfermeiro 

Existe algum "conflito de interesse" nesta solicitação? 
SIM ( ) 
NAO ( ) 

: .. " Identificação do solicitante: 

.. 
Comissão de farmacia e teraeêutica 

Aprovado: 
SIM ( 1 NAO( 1 
SIM ( 1 NAO ( ) 

SIM ( 1 NAO( 1 
SIM ( ) NAO( ) 

.. ·_<, <_:-· Justificativas da não eadronização 
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Fluxograma para inclusão de medicamentos na padronização 

Médico solicita a inserção de 

medicamento não padrão 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Preenchimento 

de formulário 

• Analisar se os critérios de inclusão foram atendidos; 

• Verificar aspectos econômicos; 

• Verificar o consumo nos últimos 6 meses 

Encaminhar para setor de 

Compras para providências 

Medicamento 

aprovado? 

Informa-se solicitante da 

reprovação 
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3.4.F · APRESENTAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIROS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 

A contratação de serviços pode ser aplicada em todas as áreas da empresa definida 

como atividade-meio. por exemplo, as seguintes atividades: serviços de 

alimentação, serviços de conservação patrimonial e de limpeza, serviço de 

vigilância, serviços de manutenção geral predial e especializada, engenharias, 

arquitetura, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de oficina mecânica 

para veículos, frota de veículos, transporte de funcionários, serviços de 

mensageiros, distribuição interna de correspondência, serviços jurídicos, serviços de 

assistência médica, serviços de telefonistas, serviços de recepção, serviços de 

digitação, serviços de processamento de dados. distribuição de produtos, serviços 

de movimentação interna de materiais, administração de recursos humanos, 

administração de relações trabalhistas e sindicais, serviços de secretaria e em 

serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador de serviços, dentre 

outros. 

A CL T, no art. 581, § 2º dispõe que se entende por atividade-fim a que caracterizar a 

unidade do produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais 

atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional sendo essas 

exclusas na contratação. 

Obrigações diversas de todos os serviços contratados pelo IMED 

• Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

• Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos 

seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao IMED para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

• Disponibilizar empregados em quantidade necessária a prestação dos 
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serviços e devidamente registrados em carteira de trabalho; 

Disponibilizar mão-de-obra previamente treinada para a função; 

Disponibilizar mão-de-obra com instrução mínima do Ensino Fundamental 

capacitada a ler, a escrever e entender instruções escritas. 

Promover periodicamente, às suas expensas, treinamentos gerais e 

específicos de toda a equipe de trabalho com registro de evidências e apresentação 

de cronograma anual, necessàrios a garantir a execução dos trabalhos dentro dos 

níveis de qualidade desejados. 

Atender, de imediato, as solicitações do IMED quanto às substituições de 

empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 

dos serviços; 

• Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

• Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios 

e encargos; 

• Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do 

IMED, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio na unidade de saúde. 

• Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, o regulamento interno da 

unidade de saúde, referente às normas de segurança, em especial quanto ao 

acesso às sua dependências; 

• Disponibilizar e cobrar seus empregados, em atendimento a legislação 

vigente, o uso de equipamentos de proteção individual - EPl's, conforme Portaria 

MTE n. 0 485, de 11 de novembro de 2005 - N32; 

• Identificar, acompanhar e orientar adequadamente o empregado em período 

de experiência; 
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• Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos 

relacionados com seus empregados, na prestação do serviço objeto do contrato, 

sejam eles decorrentes da legislação trabalhista. social, previdenciária e/ou 

ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de natureza 

profissional e/ou ocupacional; 

• Emitir a fatura/nota fiscal de acordo com o estabelecido em contrato dos 

serviços prestados. 

Serviços de Limpeza Hospitalar 

Obieto da prestação dos serviços 

Prestação de serviços de Limpeza Hospitalar, Dedetização, Desratização, 

Descupinização e Limpeza das caixas de água, visando à obtenção de adequadas 

condições de salubridade e higiene nas dependências da unidade de Saúde, com a 

disponibilização de produtos saneantes domissanitários, papel toalha, sabonetes, 

lixeiras e contêineres, sacos de lixo, papel higiênico e demais materiais e 

equipamentos, nos locais determinados na relação de endereços. 

Critérios para contratação 

Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa 

técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle 

de infecção hospitalar. Para atender a esta premissa o Contratado deverá observar, 

dentre outras obrigações: 

Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos 

destinados à limpeza das áreas critica, semicrítica e não crítica; 

• Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de 

qualidade, conforme ABNT NBR ISO 9001, ou substitutivo, bem como atender aos 

requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à prévia 

apreciação e aprovação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
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• Disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério 

da Saúde, contendo as características básicas do pmduto aprovado e Laudos 

específicos; 

Manter durante todo o período um encarregado responsável pelo controle da 

operação; 

• Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando aqueles com nível de instrução compatível e funções 

profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho; 

• Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente 

após efetivo treinamento pertinente à limpeza hospitalar, com avaliação do conteúdo 

programático, tais corno: noções de fundamentos de higiene hospitalar, noções de 

infecção hospitalar, uso correto de EPls, comportamento, postura, normas e 

deveres, rotinas de trabalho a serem executadas, conhecimento dos princípios de 

limpeza, dentre outros; 

• Preparar um Manual Operacional baseado em boas práticas, recomendações 

dos fabricantes dos produtos utilizados, instruções da vigilância sanitária, instruções 

da CCIH da unidade de Saúde e obrigações trabalhistas. O Manual Operacional 

deve ser entregue para aprovação do IMED em momento anterior ao inicio da 

prestação dos serviços, contendo obrigatoriamente: 

• Rotinas de execução de limpeza nas áreas críticas, semi-críticas e não 

críticas; 

• Rotinas de recolhimento de lixo hospitalar; 

• Rotinas de manutenção de equipamentos e utensílios utilizados pela equipe; 

• Fluxos de materiais e pessoas; 

• Quadro de Pessoal; 

• Quadro de horário; 
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• Procedimento visando o aprimoramento de práticas de sustentabilidade na 

execução do serviço; 

• Fichas técnicas dos produtos de limpeza a serem utilizados. 

O Manual Operacional deverá atender além da legislação as determinações 

da CCIH e da administração da unidade de Saúde; 

• Indicar o(s) profissiona(is) responsável técnico (Enfermeiro e Químico ou 

Engenheiro químico) com registro no conselho regional competente, devidamente 

habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro 

das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, 

ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de 

EPls e produtos químicos; 

Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir 

o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando as orientações 

necessárias aos executantes dos serviços. Esses encarregados terão a obrigação 

de reportarem-se, quando houver necessidade, ao gestor do IMED e tomar as 

providências pertinentes; 

• Realizar, treinamentos e reciclagens periódicas dos empregados que estejam 

executando limpeza no hospital, conforme disposições contidas na NR32 -

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde; 

• Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos 

funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços; 

• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados; 

• Implantar de forma adequada, e em conjunto com o gestor de contratos e a 

CCIH, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, 

garantindo suporte para atender a eventuais necessidades para manutenção de 

limpeza das áreas requeridas; 
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• Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os produtos, materiais, inclusive sacos plásticos para 

acondicionamento de resíduos, recipientes para coleta de perfuro-cortantes, 

utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas para a 

boa execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação vigente, em especial a NR32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde; 

• Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da 

rotina de funcionamento da unidade de saúde; 

• Adquirir e distribuir nos sanitários papel higiênico, sabonetes, sacos de lixo e 

papel toalha, de forma a garantir a manutenção de seu funcionamento; 

• Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos 

especialmente designados do IMED, que mensalmente emitirão relatório sobre a 

qualidade dos serviços prestados, indicando os cálculos para obtenção dos valores 

a serem faturados; 

• Fornecer todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos 

serviços; 

• Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Portaria 

15/MS/SNVS de 23/08/88- Fenólicos; quaternários de amônia; compostos orgânicos 

e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e derivados; alcoóis e glicóis; 

biguanidas; 

• Apresentar ao IMED copia dos Certificados de Registros no Ministério da 

Saúde emitidos em nome dos fornecedores dos produtos, com validade na data da 

aquisição e com as características básicas dos produtos aprovados, bem como 

respectivos laudos de testes de laboratório credenciado para esse fim; 

• Apresentar ao IMED, sempre que solicitado, a composição química dos 

produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam 

surgir com pacientes, colaboradores ou com terceiros; 
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• Utilizar somente produtos que possuam registro na ANVISA e somente após a 

devida aprovação pela CCIH e autorização do gestor do IMED; 

• Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais 

destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios 

e das instalações objeto da prestação de serviços; 

• Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios tais como: 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de 

lixo, escadas e outros; 

• Manter todos os equipamentos e utensílios necessàrios à execução dos 

serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 

em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 

sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 

• Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos 

disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando a correta higienização 

dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços; 

• Apresentar semestralmente laudo com os resultados dos testes 

bacteriológicos do meio ambiente e da àgua de abastecimento do serviço de saúde. 

• Proceder ao recolhimento e pesagem dos resíduos, conforme legislação 

vigente e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Unidade 

Hospitalar e demais exigências legais nos termos da Lei Federal 12.305/2010; da 

Resolução RDC no 306 de 7/12/2004, da Resolução MMA no 358 de 29/4/2005 e da 

Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29/6/98 e legislações vindouras, com o 

objetivo do gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde com vistas a 

preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; realizando a segregação 

no momento da geração do resíduo e destinando adequadamente os materiais 

perfuro-cortantes. 

• Proceder ao recolhimento dos resíduos hospitalares, EM TODOS OS 

AMBIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE, de forma a contemplar as etapas de 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Uapeva, 202 J Conjunto 34., Bela Vlstaf São Pcm!o/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-0Z- Telefone: (11) 3141-1128 

www.lmed.org<br- prajetos(fpímed.org,br 



segregação, coleta interna, armazenamento, transporte interno, com vistas ao 

transporte externo, tratamento e disposição final, sempre obedecendo as normas da 

ABNT e a legislação vigente; 

• Elaborar, em conjunto com o IMED, o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde devendo contemplar todos os Grupos de Resíduos gerados 

no estabelecimento (Grupos A, B, C, D e E), e atender integralmente ao 

estabelecido no roteiro constante da Lei Federal 12.305/2010; Resolução RDC no 

306 de 7/12/2004 e Resolução MMA n 358 de 29/4/2005 e na Resolução Conjunta 

SS/SMA/SJDC nº 1, de 29/6/98. 

Serviços de Vigilância 

Objeto da prestação dos serviços 

Prestação de serviços de vigilância, controle e fiscalização, inclusive através de 

vigilância eletrônica, CFTV. 

Definição dos postos 

Os serviços de vigilância, controle e fiscalização definidos neste instrumento se 

caracterizam por estarem configuradas como serviços que somente podem ser 

desempenhados por profissionais regidos e regulamentados por regulamentação 

especifica quais sejam Lei Federal nº 7.102, de 20.06.83, alterada pelas Leis 

Federais nº 8.863, de 28.03.94, 9.017, de 30.03.95, e 11.718, de 20/6/2008 e 

Medida Provisória nº 2.184, de 24/08/2001, regulamentadas pelo Decreto nº 89.056, 

de 24.11.83, alterado pelo Decreto nº 1.592, de 10.08.95, bem como pelas Portarias 

DG/DPF nº 387/2006 alterada pela Portaria DG/DPF nº 515/2007, DG/DPF nº 

358/09, DG/DPF nº 408/09 e DG/DPF nº 781/10. A prestadora de serviços deve ter 

seu registro na Policia Federal. 

Os postos onde ocorrerão os serviços de vigilância, controle e fiscalização devem 

incluir os locais de acesso de pacientes, acompanhantes, visitantes em geral, 

funcionários, fornecedores, prestadores de serviço além de demais locais que 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tape-vaf 202 f Conjunto 34, Beta Vísto/ Siio Pauio/SP 

CNPJ, 19.324.171/0001·02 ··· Telefone, /11j 3141-1128 

www.lmed.org.br- projetos@í'med.org.br 

! 
1 

J1 
(\ 



.~ !Ivl D 

permitam a perfeita execução das atividades. 

O número de postos, seu horário de funcionamento e o número de pessoas que 

comporão cada posto deve ser definido pelo IMED, cabendo ao responsável pela 

execução dos serviços apresentar um plano de trabalho detalhado. 

Critérios para contratação 

Os serviços serão desenvolvidos, nos locais levantados pela proponente e 

posteriormente aprovados pelo IMED. 

Os funcionários lotados nos postos definidos devem: 

• Operar equipamentos de vigilância eletrônica (se houver); 

• Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas; 

• Fiscalizar a entrada e a saída de veículos nas instalações, identificando o 

motorista e anotando a placa do veiculo, inclusive de funcionários autorizados a 

estacionarem seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo 

sempre os portões fechados; 

• Fiscalizar a entrada e a saída de materiais, mediante conferência das notas 

fiscais ou de controles próprios do IMED; 

• Controlar a entrada e a saída de veículos, empregados e visitantes, após o 

término de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana. na 

conformidade de que venha a ser estabelecido pelo IMED; 

• Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados ás 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pelo IMED; 

• Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas, 

bem como dos estacionamentos de veicules, anotando eventuais irregularidades e 

comunicando ao IMED; 
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• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 

manutenção das condições de segurança; 

• Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 

dentro das instalações da unidade facilitando, no possível, a atuação daquelas, 

inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

• Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver 

prestando seus serviços; 

• Executar a ronda programada nos horàrios previstos; 

• Não permitir aglomerações de pessoas junto ao posto; 

• Repassar para os vigilantes e porteiros, quando da rendição nos postos de 

trabalho, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia 

observada nas instalações. 

• Não permitir a entrada de menor desacompanhado, sem que antes seja feita 

sua identificação e posterior estabelecimento de contato junto à pessoa com a qual o 

menor deseja falar ou visitar, assegurando-se de que a pessoa contatada ou a ser 

visitada pelo menor assuma a sua responsabilidade enquanto permanecer nas 

dependências da unidade de Saúde; 

• Permitir aos portadores de deficiências físicas de locomoção que seja 

concedida preferência de trânsito e acesso aos elevadores, procurando ajudá-los, 

quando for o caso; 

• Conhecer e manter registro da estrutura organizacional do órgão/entidade; 

• Não é permitido à retenção de qualquer documento dos visitantes. 
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3.4.G · DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE FATURAMENTO, 

BEM COMO HORÁRIOS DE TRABALHO; ESTRUTURA DE CHEFIA; MEMBROS 

E VÍNCULO COM O HOSPITAL 

O Faturamento hospitalar é uma das funções de maior importância na 

Administração Financeira de uma unidade de saúde, traduzindo em moeda corrente 

todas as operações de prestação de serviços assistenciais em saúde, materiais e 

medicamentos produzindo a conta hospitalar. É o setor responsável pela confecção 

das contas hospitalares dos pacientes. 

Para que o setor de faturamento tenha resultado satisfatório é preciso informar aos 

funcionários sobre a importância deste setor na sobrevivência de uma unidade de 

saúde no contexto de mercado. Os profissionais de faturamento devem receber 

educação permanente e atualizada em relação a faturar correta e oportunamente. 

O faturamento das internações envolve a realização de procedimentos que 

assegurem a cobrança e a qualidade dos prontuários em uma unidade de saúde. O 

Gerenciamento do Faturamento em uma unidade de saúde é baseado em normas 

definidas pelo SUS e ANS. 

O Faturamento SUS utiliza uma estrutura diferente de faturamento dos demais 

Convênios e órgão particulares, atuando com o conceito de Pacotes. 

Pacotes são valores negociados para a realização de um determinado procedimento 

no qual se acerta um valor fixo para a sua realização. Nos pacotes já estão incluídos 

os seguintes valores: 

• Serviços Profissionais, que geralmente são repassados aos médicos que 

realizaram a cirurgia/procedimentos. 

• Serviços Hospitalares, nos quais estão incluídos os valores que representam 

os gastos dos Hospitais com materiais, medicamentos, diárias, taxas e 

demais itens que compõem o atendimento de um paciente. 

, .. 
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• Serviços de SADT (Serviço Auxiliar de Diagnose e Terapia), que são valores 

referentes aos exames realizados, sendo pagos aos próprios Hospitais e/ou a 

terceiros que são Credenciados ao SUS, para realizar aquele determinado 

procedimento. 

O faturamento SUS será realizado através de contas pela produção de AIH 

(Autorização de Internação Hospitalar) para o paciente interno, BPA (Boletim de 

Procedimento Ambulatorial) para o paciente externo e APAC (Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade) para o paciente interno/externo. 

No item 1.1.C.2 desta proposta foi apresentada uma proposta de "manual de rotinas 

administrativas para faturamento de procedimentos", o qual descreve de maneira 

mais detalhada as principais rotinas do Setor. 

NORMAS ADMINISTRATIVAS 

Os funcionários devem obedecer às seguintes normas administrativas: 

1. Todos os colaboradores cumprirão o horário de trabalho estabelecido; 

2. Os colaboradores deverão trabalhar devidamente uniformizados e 

identificados; 

3. A marcação do ponto deve ser feita com a uniformização completa, tanto na 

entrada como na saída; 

4. Os documentos, pastas, livros, etc., só poderão ser retirados da unidade com 

autorização da chefia ou da diretoria; 

5. As horas extras deverão ser autorizadas antecipadamente, por escrito; 

6. Setor deverá informar mensalmente à Diretoria Geral os valores faturados; 

7. O Setor deverá fornecer mensalmente dados para a elaboração dos relatórios 

financeiros; 
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8. O quadro de pessoal está sujeito a alterações a critério da chefia, de acordo 

com as necessidades do serviço; 

9. Nenhum colaborador poderá ausentar-se do trabalho sem autorização da 

chefia. 

COMPETÊNCIAS DO SETOR DE FATURAMENTO 

O Setor de Faturamento é responsável pela confecção das contas hospitalares dos 

pacientes internos e externos e do Sistema Único de Saude. As suas competências 

são: 

1. Elaborar, coordenar e supervisionar todo tipo de fatura do SUS; 

2. Manter controle rigoroso dos valores faturados, glosados e recebidos. 

3. Classificar, conferir e apurar despesas por pacientes, de acordo com as 

comunicações das Unidades de Enfermagem; 

4. Classificar as contas; 

5. Calcular as despesas de internação e de atendimento de pacientes externos; 

6. Calcular outras contas de despesas; 

7. Promover conferência dos cálculos de preços lançados nas contas; 

8. Manter contato com a coordenação Financeira. 

9. Manter atualizada toda e qualquer tabela utilizada com valores e demais itens 

utilizados para confecção das faturas 

1 O. Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada para serem 

faturados os débitos dos serviços prestados a clientes; 

11. Preencher as AIH (Autorização de Internação Hospitalar), BPA (Boletim de 

Procedimento Ambulatorial) e APAC (Autorização de Procedimentos de Alta 
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Complexidade) dos beneficiários do SUS encaminhando-as, dentro do prazo fixado 

e da forma que este exige; 

12. Conferir a exatidão dos prontuários, como prescrições, evoluções, descrição 

cirúrgica, exames complementares e terapias; 

13. Informar ao corpo clínico e técnico-administrativo do hospital sobre os 

procedimentos de maior complexidade dentro das patologias dos pacientes, para 

que os mesmos possam melhor codificá-las, contribuindo assim para a melhoria do 

sistema de faturamento. 

14. Elaborar relatórios de atividades, encaminhando-os à hierarquia imediata para 

apreciação; 

15. Elaborar mapas demonstrativos, mensais, do faturamento, observando roteiro 

implantado pela Administração para o preenchimento de um Relatório Mensal de 

prestação de Contas; 

16. A atualização dos contratos, tabelas e registros nos órgãos de regulação do 

SUS também são atividades do faturamento, assim como as informações referentes 

à produção da Instituição e o repasse da receita operacional dos contratados 

(médicos, serviços de diagnóstico e tratamento, corpo técnico). 

17. Todos os colaboradores do Hospital devem atuar para minimizar os riscos de 

suas atividades, através do cumprimento das Instruções de Trabalho, elaboração 

dos registros e notificação dos Eventos Adversos. Como resultado, o Hospital será 

mais seguro, e as falhas que porventura acontecerem, serão abordadas como 

oportunidades de melhoria, de modo que, continuamente, sejam percebidas 

melhorias na assistência prestada. 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO FATURISTA 

1. Controlar diariamente altas e pacientes com longa permanência; 
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2. Receber ou retirar os prontuários de alta e longa permanência na Secretaria 

de Enfermagem das Unidades de internação; 

3. Realizar conferência dos documentos do prontuário através do checklist 

(prescrições médicas e de enfermagem, relatórios de enfermagem, laudos de 

exames, pedidos de consulta, e outros que se fizeram necessário) 

4. Solicitar ao setor de internamento envelope com documentos de internação 

do paciente para vincular ao prontuário; 

5. Solicitar ao setor de guias todas as guias referentes ao internamento do 

paciente; 

6. Anexar documentos em geral de acordo com dados pré-lançados no sistema 

na conta do paciente: documentos referentes aos serviços de diagnose e terapias 

(pedidos e laudos de exames, etc.), documentos de procedimentos cirúrgicos 

(quando houver), etc.; 

7. Pré-faturar a conta hospitalar: lançar em sistema, através do registro do 

paciente as cobranças necessárias que forem observadas após leitura do prontuário. 

Fazem parte destes lançamentos: diárias, taxas, gasoterapia, equipamentos, 

serviços auxiliares de diagnose e terapia, nutrição, sendo os lançamentos cobrados 

por centro de custo; 

8. Solicitar aos serviços terceirizados documentos referentes ao internamento do 

paciente, caso tenha sido realizado (quando observado pelo faturista na leitura do 

prontuário); 

9. Realizar listagem das pré-faturas (em duas vias) e enviar diariamente, 

quantas vezes for necessário, ao serviço de auditoria interna; 

1 O. Receber da auditoria interna as contas/prontuários para serem realizadas as 

devidas correções; 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR 

O Setor funcionará em horário comercial das 8h00m às 17h00m. 

ESTRUTURA DE CHEFIA 

O Setor estará subordinado à AssE:ssoria Financeira e Diretoria Geral, e serà 

formado por 1 Auxiliar de faturamento e 1 Analista de faturamento. 

MEMBROS QUE COMPÕEM O SETOR 

Unidade de Faturamento 

Profissionais Horário 

Área 
Espaço Descrição do Total de Carga 

por turno de de Vínculo 
Físico espaço profissionais Horária 

trabalho trabalho 

1 Auxiliar de 
Apoio 40h Bh/dia CLT 

Sala do Fat. 
Administrativ F aturamento 

Faturamento 1 Analista de 
o 40h Bh/dia CLT 

Fat. 

Salário 

R$1.224 

R$2.189 
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3.4.H - DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDIAL E 

EQUIPAMENTOS 

Apresentaremos na sequência de forma separada dos serviços de Manutenção 

Predial e Manutenção de Equipamentos. 

Manutenção Predial - Núcleo de Manutenção Geral 

A Manutenção Predial Hospitalar é uma área de extrema importância para uma 

unidade de saúde, pois deve garantir a continuidade operacional com o mínimo de 

falhas e interrupções nas atividades fim, resguardando a segurança de seus 

usuários. 

A manutenção predial é definida como "o conjunto de atividades e recursos 

aplicados aos sistemas e equipamentos, visando garantir a continuidade de sua 

função dentro de parâmetros de disponibilidade, de qualidade, de prazo, de custos e 

de vida útil adequados". A manutenção predial compreende a manutenção 

preventiva e corretiva de estruturas físicas de uma unidade. Estas em conjunto, 

reduzem consideravelmente o número de chamadas indevidas e, 

consequentemente, prolongam a vida de equipamentos, sistemas e instalações. 

A Manutenção Preventiva também é chamada de manutenção baseada em 

intervalos/tempo. Ocorre com planejamento, com objetivo claro e especifico de 

manter todos os detalhes da edificação em plena operação a fim de evitar falhas e 

danos. 

A Manutenção Corretiva segundo a Norma NBR 5462 (1994) é "a manutenção 

efetuada após a ocorrência de uma pane/falha, destinada a recolocar um 

item/equipamento em condições de executar uma função requerida". 

Em suma é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, 

componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer sua função. Ocorre sem 

planejamentos e exige ação imediata com intervenção da equipe operacional para 
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que uma unidade de saúde consiga dar continuidade na sua operação de forma 

ininterrupta. 

A infraestrutura e a informação são primordiais para o funcionamento confiável de 

todas as tecnologias médicas, pois asseguram uma condição ambiental favorável 

para cada tipo de equipamento, garantido que estes venham a operar dentro dos 

parâmetros para os quais foram projetados. Qualquer alteração destas condições 

poderá estabelecer riscos. É necessário, também, que os operadores estejam 

preparados para utilizá-los de forma adequada. 

Portanto a Manutenção Predial/Engenharia Hospitalar deverá planejar atividades 

para assegurar a integridade e a conservação da infraestrutura predial e suas 

instalações, bem como a segurança dos usuários que ali laboram assim como dos 

pacientes. 

A Engenharia Hospitalar pela sua complexidade está subdividida em vários 

seguimentos: 

Construção Civil 

Execução; Estrutura de 

impermeabilização; Pintura; 

concreto, alvenaria, paredes, acabamentos, 

Pisos vinílicos, cerâmicos, de granito, granilite, 

borracha, cimenticios; Calçadas, estacionamentos; Forros de massa de gesso, 

acústicos, removíveis; Azulejos, cerâmicas, pastilhas; Instalação de louças e metais; 

Telhados e coberturas; Caixilhos, grades de segurança, portões; Portas; Batentes; 

Fachada; Calhas; Serviços de apoio a outros setores ; transporte de equipamentos, 

móveis, materiais; Outros elementos construtivos presentes na edificação. 
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Instalações Elétricas 

-

Instalações, circuitos, terminais elétricos; Tomadas, disjuntores, interruptores e 

botões diversos; Aterramentos; blindagens, para-raios, antenas; Luminárias, 

lâmpadas, fusíveis, resistências, reatores; Painéis, quadros elétricos; Relógios 

elétricos; Luminosos; Sinalização; Refletores de pátios e estacionamentos; Relês de 

baixa e média tenção; Equipamentos e aparelhos, motores, maquinas em geral; 

Equipamentos de lavanderia e cozinha; Carros térmicos; Bombas; Aparelhos; 

Enceradeiras; Ventiladores; Liquidificadores; Telefonia; PABX; Quadros de 

comando, placas indicativas, sinalização, alto falante, interfonia; Cabine. 

transformadores de baixa e média tensão; Geradores de emergência, cogeração. 

Instalações Hidráulícas 

-

Água fria, quente, boias, barriletes, reservatórios de água potável e não potável; 

Bombas; Esgotos; Grelhas e drenos; Calhas, funis, bisinotes, rufos, condutores; 

Aparelhos; Bebedouros, pias, torneiras, bacias sanitários, registros, ralos, válvulas; 

Chuveiros, duchas, aquecedores, máquinas de lavanderia, de hidroterapia, limpeza 

de calhas, condutores, bueiros, coletores de águas pluviais, caixas d'água, caixas de 

inspeção e coletores de resíduos de cozinha, caixas de gordura, sifões; 

Desentupimento de vasos sanitários, caixas de decaimento e outros. 

Marcenaria e Tapeçaria 

Móveis, balcões, prateleiras, armários; Quadros, carrinhos, estantes, mesas, 

cadeiras, bate maca, rodapé, estrados, revestimento melamínico, portas, janelas; 

Telhado; Assoalho, forro, rodapé; Revestimentos; Ferragens, fechaduras, 

puxadores, molas; Móveis estofados, sofás, poltronas, cadeiras, divãs de exame, 

almofadas, colchões, colchonetes para macas entre outros. 
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Condicionamento de Ar 

Ventilação, exaustão, motores, unidades compactas, fan coil, ar condicionado 

central, de janela; Filtros Manta, G, F, HEPA, eletrostáticos, fluxo laminar: 

Refrigeração, freezer central de frio, trocadores de calor, torre de arrefecimento; 

balcões frigoríficos; Câmeras frigoríficas, geladeiras; Chillers; Bombas de calor; 

Dutos de ar. 

Central de Gases 

',, '' 

Central de vácuo; Central de oxido nitroso; Central de ar comprimido; Réguas de 

gases medicinais. 

~-· 
Segurança 

Transporte Vertical - Elevadores; Equipamentos de Combate a Incêndio (sensores 

de fumaça, luminárias de emergência, etc.). 

Mecânica 

Equipamento de cozinha: máquina de moer carne, lavadoras de pratos, batedeira 

descascadora de legumes; Máquinas de lavanderia: calandra, lavadora, máquina de 

passar, máquina de costura, secadora; Macas, camas, carrinhos, instalações; 

equipamentos; Máquinas de escritório; entre outros. 

Conceitos de Manutenção 

A Manutenção Preditiva também chamada de manutenção predial, está ligada 

diretamente a arquitetura hospitalar. Neste campo aborda-se toda a parte estrutural 

do edifício hospitalar, a rede elétrica, hidráulica, rede de gases medicinais, ar 

condicionado, sistema de abastecimento de água entre outros itens com relação ao 

funcionamento de uma unidade de saúde. 

Horário de Funcionamento 
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O serviço de Manutenção funcionará diariamente 8 horas/dia e com plantões de 

profissionais de sobreaviso no período noturno e aos finais de semana e feriados, 

que serão acionados para resolução de caso de emergência e outras situações que 

possam colocar em risco a operação de uma unidade de saúde. 

Estrutura Predial: Instalações 

Com a evolução da complexidade dos métodos e dos equipamentos em hospitais e 

unidades de saúde, cada vez mais se necessita, nestes locais, de instalações que 

atendam às exigências técnicas e que não venham a causar riscos às pessoas 

envolvidas nos procedimentos assistenciais e de apoio. 

Tal proteção, que abrange quem assiste e quem é assistido (colaboradores e 

pacientes), é obtida através do enquadramento das instalações prediais às normas 

pertinentes, do correto planejamento das manutenções e por meio da elaboração de 

procedimentos padronizados e programados, normatizando fluxos, sistemas de 

segurança, e demais cuidados necessários para o perfeito funcionamento da 

estrutura hospitalar. 

Especificações do serviço de Manutenção Predial 

• Elaborar e colocar em prática o Plano de Manutenção Preventiva; 

• Elaborar e executar Plano de Manutenção que deverão considerar a 

aplicação das tecnologias que privilegiem, além de seu desempenho técnico, a 

segurança do paciente e os profissionais que atuam na unidade de saúde; 

• Manutenção no sistema de detecção e alarme de incêndio- SOAI; 

, Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, 

alarme e comandos, e comparação com a leitura realizada na 

manutenção anterior; 

.,, Verificação da supervisão em cada circuito de detecção, alarme e 

comandos; 
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, Verificação visual do estado geral dos componentes da central e 

condições de operação; 

, Verificação do estado e carga das baterias; 

, Medição de tensão da fonte primaria; 

';; Ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema; 

, Ensaio funcional de todos os avisadores; 

, Ensaio funcional dos comandos, incluindo os de sistemas automáticos 

de combate a incêndio; 

, Ensaio funcional dos painéis repetidores; 

, Verificação se houve alteração nas dimensões da área protegida, 

ocupação, utilização, novos equipamentos, ventilação, ar-condicionado, 

piso elevado, forro ou criação de novas áreas em relação à ultima revisão 

do projeto; 

, Verificação de danos na rede de eletrodutos ou fiação. 

• Gerenciamento da manutenção hidráulica, elétrica e civil 

, Cadastramento de equipamentos; 

, Programação de manutenções preventivas e corretivas; 

, Emissão de relatórios gerenciais mensais de controle; 

• Manutenção das instalações hidráulicas e hidrossanitárias: 

, Substituir componentes hidráulicos e hidrossanitários, tais como tubos, 

conexões, registros, ferragens louças e outros; 

,.- Desentupir vasos, pias e ralos; 

, Regular válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários; 
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-,. Eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e 

tubulações; 

', Inspecionar os reservatórios e acessórios quanto à limpeza e 

estanqueidade; 

', Reparar/substituir tampas de caixas de passagem, de inspeção, 

grelhas e outros dispositivos de proteção ao acesso ao sistema 

hidrossanitário; 

', Remanejar ponto de utilização de água potável nas áreas internas ou 

externas das dependências do edifício; 

', Inspecionar, testar o sistema de bombeamento de recalque, de água 

fria, de esgoto, de águas pluviais e de irrigação; 

'r Inspecionar os bueiros e pontos de captação de águas pluviais e limpá

los ou repará-los; 

', Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou uso inadequado 

da água nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, 

tais como torneiras, aspersores, válvulas e registros efetuando as 

correções necessárias; 

'r Verificar estados e a regulagem dos distribuidores, irrigadores, rotores, 

bocais e todos os componentes do sistema de irrigação. 

• Sistema de Ar Condicionado 

', Operar e inspecionar o funcionamento dos equipamentos fancoils, 

condicionadores, etc.; 

', Monitorar a temperatura e pressão dos sistemas de água gelada e 

condensação; 

',, Inspecionar e limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado; 
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, 1 nspecionar filtros de ar; 

, Inspecionar a existência de vazamento de água; 

, Inspecionar rede de água gelada e condensação; 

, Limpar filtros de linha de água; 

, Limpar toda unidade: gabinete, rotores de ventiladores, serpentina, 

bandeja, dreno, grelha de ar de retorno e caixa plenum; 

, Inspecionar operação e regulagem dos termostatos. 

• Central de Gases (com a supervisão e acompanhamento do técnico de 

gasoterapia - Eng. Clínica a cargo da empresa contratada para o fornecimento dos 

gases medicinais) 

, Manutenção em todos os componentes dos sistemas da central de 

gases medicinais; 

", Manutenção em todos os componentes dos sistemas da central de 

vácuo; 

, Manutenção em todos os componentes dos sistemas da central de 

oxigênio; 

-, Manutenção em todos os componentes dos sistemas da central de ar 

comprimido. 

• Manutenção de instalações elétricas convencionais, de emergência e de 

energia estabilizada; 

,, Reparar, substituir e instalar tomadas de energia dos tipos monofásica 

e trifásica e mantendo o padrão de identificação e cores; 

", Trocar e testar lâmpadas e reatores diversos, incluindo limpeza de 

lâmpadas, luminárias e postes de iluminação; 
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, Avaliação periódica dos geradores; 

,. Reparar, substituir e instalar interruptores de luz; 

,... Reparar e instalar luminárias; 

, Substituir disjuntores, chaves magnéticas, contatares, caixas plugins, e 

etc.; 

, Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e condutores; 

, Avaliar e efetuar o reaperto de bornes, disjuntores, contatares, chaves 

e etc.; 

'r Inspecionar as caixas de proteção dos barramentos, parafusos de 

fixação e isoladores; 

,... Inspecionar terminais, conexões e fusíveis em geral; 

,... Limpar e organizar caixas de passagem, eletrocalhas e caixas de 

tomadas; 

, Verificar o funcionamento das luminárias e placas de sinalização de 

emergência e o estado das respectivas baterias; 

, Efetuar a limpeza geral dos quadros elétricos e verificar a correta 

identificação de cada circuito no quadro; 

• Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

, Medir e registrar resistência de aterramente; 

, Manter, através de correções, a resistência de terra abaixo dos valores 

normalizados; 

, Combater a oxidação com aplicação de produto adequado; 

, Verificar e corrigir se necessário: o estado dos captores; o isolamento 
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entre os captores e hastes; o isolamento das cordoalhas de descida para 

a terra; os isoladores castanha quanto a falhas, trincas e etc.; as 

tubulações de descida; as conexões de aterramentos e grampos 

tensores; as malhas de terra; e a oxidação das partes metálicas, 

estruturas e ligações. 

• Manutenção de equipamentos elétrico/eletrônicos; 

',- Verificar o funcionamento elétrico e mecânico dos equipamentos e 

registrar quaisquer anomalias; 

',- Em caso de defeito ou reparos preventivos, emitir laudo(s) técnico(s) 

conclusivo(s), incluindo a causa do(s) defeito(s), as peças a serem 

reparadas ou substituídas, e o orçamento detalhado (somente peças); 

',- Reparar os equipamentos segundo as diretrizes deste escopo técnico; 

',- Para os estabilizadores automáticos de tensão de médio porte: 

,,- Efetuar leitura dos instrumentos de medição; 

,,- Efetuar a limpeza externa do equipamento; 

,,- Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou 

mecânicos; 

,,- Verificar o sobreaquecimento do equipamento e a operação dos 

microventiladores; 

,,- Ajustar o trip por baixa tensão, por alta tensão e por sobrecarga; 

,,- Ajustar da tensão de saída de cada fase; 

,,- Efetuar limpeza da sala de abrigo do equipamento, inclusive com 

a retirada de quaisquer objetos e materiais estranhos ao ambiente; 

,,- Efetuar limpeza geral interna do equipamento. 
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• Serviços de manutenção civil 

, Serviços de recomposição (pequena monta) de alvenarias tradicionais 

e divisórias fixas e articuladas, considerando para esta última a 

manutenção de sua mobilidade, abertura e fechamento, assim como 

pequenos serviços de carpintaria, marcenaria e serralheria; 

r Serviços de recomposição (pequena monta) de superfícies horizontais 

(piso, forro, e etc.) e verticais (laminados melamínicos, laminados de 

madeira, cerâmicas, lambri de madeira, lambri metálico e etc.); 

',- Serviços de pinturas e repinturas (pequena monta) localizadas com 

prévia preparação das superfícies e aplicação de base apropriada, 

incluindo as tubulações prediais e sinalizações verticais e horizontais; 

-, Serviços em esquadrias e vidraria; 

, Serviços em serralheria em aço e alumínio, soldagem e manutenção 

em elementos estruturais metálicos em geral. 

r Realizar recomposição e construção de elementos de vedação com 

argamassas e alvenarias; 

-, Efetuar aplicações (de pequena monta) de revestimentos em paredes, 

pisos, azulejos, pedras, colagem de revestimentos vinílicos e 

melamínicos; 

-, Realizar instalação de bancadas, divisores e outros elementos em 

banheiros, copas, etc.; 

-, Realizar chumbamente de peças e tubulações internas; 

-, Efetuar recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção 

em sistemas hidrossanitários; 

r Recuperar pisos colados, com a retirada do piso danificado e aplicação 

de novo piso; 
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.,_ Verificar o estado geral da pintura de todas as instalações; 

.,_ Executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em chapas, 

tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, 

alambrados, portões, etc.; 

.,_ Soldar, costurar e cortar tubulações, chapas e outros componentes 

metálicos; 

.,_ Verificar o alinhamento e o fechamento das portas metálicas e de vidro; 

.,_ Realizar a manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou 

lubrificação de roldanas, pinos deslizantes, e outros elementos; 

, Realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão; 

,- Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metálicas; 

, Testar o correto funcionamento das janelas. Ajustar ou lubrificar, 

quando for o caso, os pinos, parafusos, trancas e outras peças dos 

movimentadores das janelas; 

.,_ Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas, 

pinturas, placas, totens e etc.) das portas e portões de acesso externo e 

interno, dos corredores, dos halls de circulação e etc.; 

• Serviços de Marcenaria Básica; 

• Entre outros. 

Indicadores de acompanhamento 

IMED - Instituto de Medicíno1 Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Pau!o/SP 

CNP): .19,324.171./000.1~02- relefone/Ftn: {.1.1) 31.41 -1.1.28 

www.imed.org,br - projefot@ímed.on;rhr 

0126i 
.{ 
/\ 



~- l MED 
) ' ---_p , ... , 

Indicador Fórmula 

N°. De Solicitações de Serviços 

% de serviços solucionados Solucionadas internamente x 100 
internamente 

No. De Solicitações de Serviços recebidos 

Tempo Médio De E tempos entre parada e retorno dos equipamentos à at1v1dade 

Indisponibilidade dos 

Equipamentos Críticos N' de equipamentos consertados 

------

% de Cumprimento Do 
N' de serviços de manutenção preventiva/calibração realizados 

Cronograma de Manutenções 
X 100 

Preventivas N' de serviços de manutenção preventiva programados 

% de Cumprimento Do 
' N' calibrações programadas Cronograma De Manutenções 

i 
Preventivas 

---

Custo Médio de Reparo De 
í: gastos com manutenção de equipamentos 

Equipamentos 
N' de equipamentos consertados 

Custo Médio De Reparos Com E gastos com manutenção de estruturaN" de 

estrutura• reparos/manutenções realizadas 

'Desdobramento da fórmula para hidráulica, elétrica, reformas arquitetônicas e outras 

Descrição dos cargos e funções 

O setor contará com equipe suficiente para realizar a gestão e manutenção das 

áreas físicas do hospital: 

Coordenador de Engenharia Predial Hospitalar 
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Funções: Trabalho de supervisão profissional, que consiste em planejamento, 

coordenação e supervisão das atividades desenvolvidas na Unidade de 

Manutenção, incluindo os serviços de conservação dos equipamentos e instalações 

mecânicas, tubulações, gases, vapor, esgoto. Cabe ao coordenador / gerente 

desenvolver e implementar programas voltados à adequada utilização dos serviços, 

visando manter os trabalhos dentro dos padrões de qualidade exigidos, atentar-se 

as normas e resoluções expeditas pelos órgãos regulamentadores, assim como 

pelas diretrizes definidas pela CCIH do hospital. Fazer acompanhamento da 

frequência dos servidores por meio do controle de ponto, férias, folgas, 

substituições. Fiscalizar o operacional e resultados do serviço, observando 

indicadores pré-estabelecidos. Identificar os materiais necessários para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Pré-requisitos: Formação em engenharia com experiência no âmbito hospitalar e 

conhecimentos em informática. 

Assistente administrativo 

Funções: Trabalho de assessoria administrativa que consiste na organização, 

execução de tarefas burocráticas como elaboração de cartas, memorandos, 

relatórios, atas, realização de compra direta. Assessorar gerente na elaboração de 

relatórios de consumo e gastos com materiais. 

Pré-requisitos: Formação em nivel médio e conhecimentos em informática. 

Eletricista 

Funções: Examinar a parte elétrica de máquinas e equipamentos, localizar e 

identificar os defeitos, substituir peças de componentes elétricos; montar, colocar e 

fixar os painéis de distribuição; instalar cabos elétricos, testar os circuitos da 

instalação; participar na instalação e manutenção dos equipamentos de telefonia e 

da rede de transmissão de dados da instituição. Colaborar pelo bom funcionamento 

e ações do setor de manutenção predial. 

Pré-requisitos: Curso técnico - eletricista 
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Encanador 

Funções: Montar, ajustar, instalar e reformar encanamentos, tubulações e 

acessórios. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do setor de manutenção 

predial. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do setor de manutenção predial 

e hospital. 

Pré-requisitos: Curso técnico - encanador e/ou experiência comprovada na função. 

Marceneiro 

Funções: Confeccionar e reparar móveis e peças de madeira, dando o acabamento 

requerido, guiando-se por desenhos e especificações, utilizando plaina, furadeira, 

lixadeira, serra, tornos e outras máquinas e ferramentas apropriadas, visando 

atender as necessidades da Instituição. Colaborar pelo bom funcionamento e ações 

do setor de manutenção predial e hospital. 

Pré-requisitos: Curso técnico - marcenaria e/ou experiência comprovada na função. 

Oficial de Manutenção 

Funções: Auxiliar nas atividades de manutenção, efetuando pequenos reparos de 

instalação e manutenção elétrica, hidráulica; auxiliando na conservação de 

equipamentos e ferramentas utilizadas, garantindo maior agilidade na realização dos 

serviços. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do setor de manutenção 

predial e do hospital. 

Pré-requisitos: Nível médio com experiência comprovada na função 

Mecânico 

Funções: Realizar as manutenções preventivas e corretivas dos sistemas mecânicos 

e pneumáticos. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do setor de manutenção 

predial. 

Pré-requisitos: Curso técnico na área e experiência comprovada na função. 
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Pedreiro 

Funções: Construir, instalar ou demolir (obras). Colaborar pelo bom funcionamento e 

ações do setor de manutenção predial e hospital. 

Pré-requisitos: Experiência comprovada na função. 

Operador de caldeira 

Funções: Garantir o bom fornecimento do equipamento assim como de sua 

manutenção. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do setor de manutenção 

predial e do hospital. 

Pré-requisitos: Curso técnico na área e experiência comprovada na função. 

Funções: Responsável pela pintura, manutenção e retoques das paredes, macas, 

suporte de soro, camas, mesas, etc. Colaborar pelo bom funcionamento e ações do 

setor de manutenção predial e do hospital. 

Pré-requisitos: Experiência comprovada na função. 

Técnico em ar condicionado 

Funções: Executar a instalação e a manutenção preventiva e corretiva de máquinas 

e equipamentos de refrigeração, aparelhos de ar condicionado e ventilação, 

calefação, regulagem de temperatura e secagem, localizar e corrigir defeitos, 

substituir as partes danificadas e avaliar o material a ser utilizado, efetuar testes e 

regulagens necessárias visando o pleno funcionamento dos mesmos. Colaborar pelo 

bom funcionamento e ações do setor de manutenção predial e do hospital. 

Pré-requisitos: Curso técnico para manutenção sistemas de refrigeração e 

experiência comprovada na função. 

Nota: Para o exercício das atividades da Engenharia / Manutenção Predial 

Hospitalar, é importante observar a formação técnica, com respectivos certificados, 
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assegurando a contratação dos profissionais devidamente capacitados para 

desempenho das devidas funções. 

Para elaboração do Plano de Manutenção, devem ser utilizadas as seguintes 

normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria Nº 3.214 de 08.06.78 do 

Ministério do Trabalho, além das Normas Brasileiras/Associação Brasileiras de 

Normas Técnicas (ABNT/NBRs) e RDCs da ANVISA: 

• NR-4: Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho; 

• NR-5: Comissão interna de prevenção de acidentes; 

• NR-6: Equipamento de proteção individual; 

• NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Operacional; 

• NR-9: PPRA - Programa de prevenção dos Riscos Ambientais; 

• NR-10: Instalações e serviços em eletricidade; 

• NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

• NR-12: Maquinas e Equipamentos; 

• NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão; 

• NR-23: Proteção contra Incêndios; 

• NR-24: Condições Sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; 

• NR-32: Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde; 

• NR-33: Segurança e Saúde nos trabalhos em espaço Confinado; 

• NR-35: Trabalho em Altura; 

• RDC-50: Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração 

e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 
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• NBR 13.534: Regulamento técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde; 

• NBR 5.41 O: Instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR 15.943: Diretrizes para um programa de gerenciamento de 

equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a 

saúde; 

• Portaria MS Nº 2.914: Procedimentos de Controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; 

• Resolução - RE Nº 9: Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em 

ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. 

Manutenção de Equipamentos Médicos - Núcleo de Engenharia Clínica 

O Núcleo de Engenharia Clínica é o setor de apoio logístico/assistencial 

responsável pelo gerenciamento de equipamentos de saúde. O Núcleo de 

Engenharia Clica será norteado pelas diretrizes da RDC Nº 02/201 O da ANVISA (e 

suas alterações dadas pela RDC Nº 20/2012) que dispõe sobre o gerenciamento de 

tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde além de outras Normas que 

norteiam as ações de engenharia clínica. 

A gestão e manutenção do parque será realizada pelo setor de Engenharia Clínica. 

Esta gestão dá-se pela manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, 

participação em processos de aquisição, recebimento, testes de aceitação, 

treinamento, alienação e todos os assuntos referentes aos equipamentos visando à 

máxima segurança e disponibilidade operacional dos mesmos. Incluem-se nas 

atividades de engenharia clínica a participação em processos de qualidade e 

gerenciamento de riscos. 

O setor de Manutenção de Equipamentos Médicos-Hospitalares tem por finalidade a 
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prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

eletrônicos, dispositivos, acessórios, sistemas, dentre outras tecnologias médicas, 

promover o planejamento tecnológico dos equipamentos e realizar o plano de 

contingência. 

Além disso, o setor deve atender aos requisitos de segurança dos pacientes e 

profissionais e aos requisitos de qualidade, dentre outros, criar um programa de 

gerenciamento e supervisão para o serviço de manutenção, estabelecendo normas 

e padrões na instituição que preservem o uso seguro e eficiente do equipamento 

médico-hospitalar e de infraestrutura, bem como de seus profissionais e usuários. 

Horário de Funcionamento 

O serviço de Manutenção de Equipamento funcionará diariamente 8 horas/dia e com 

plantões de profissionais de sobreaviso no período noturno e aos finais de semana e 

feriados, que serão acionados para resolução de caso de emergência e outras 

situações que possam colocar em risco a operação de uma unidade de saúde. 

O setor também deve estar preparado para desenvolver atividades durante todo o 

período de funcionamento da unidade de saúde nas 24h por dia, durante todos os 

dias do ano, caso haja necessidade, provendo recursos tecnológicos para oferecer 

os melhores serviços, possibilitando rapidez e segurança, e garantindo o 

funcionamento ininterrupto dos recursos imprescindíveis ao funcionamento da 

unidade. 

Atribuição ao setor 

• Elaborar, apresentar e executar o Procedimento Operacional Padrão (POP) 

para o setor. 

• Garantir à renovação do parque e/ou a substituição de equipamentos sempre 

que for verificada a incompatibilidade do seu desempenho aos requerimentos 

operacionais; 

• Promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos usuários através de 
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treinamentos e cursos; 

• Disponibilizar na unidade de saúde todos os equipamentos, manuais, 

softwares, insumos e serviços necessários à operacionalização dos equipamentos 

hospitalares: 

• Disponibilizar e manter atualizados, de acordo com a periodicidade de 

atualizações dos fabricantes dos softwares, os equipamentos instalados na unidade; 

• Classificação dos equipamentos por grupos de compatibilidade; 

• Realizar manutenção e suporte técnico em todos os equipamentos 

disponibilizados na unidade, substituindo, quando for o caso, peças e componentes 

defeituosos: 

• Realizar todos os ajustes técnicos que se façam necessários a fim de 

acomodar os equipamentos com as necessidades da unidade; 

• Propor normas para aquisição de equipamentos e contratação de serviços; 

• Propor normas para o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de 

equipamentos no departamento e acompanhar a sua execução; 

• Propor normas técnicas para padronização dos equipamentos; 

• Emitir relatório circunstanciado da realização dos serviços de manutenção e 

de suporte técnico; 

• Possuir as ferramentas e demais insumos necessários à realização da 

manutenção e suporte técnico na unidade; 

• Atender as exigências de restrição e sigilo de informações da unidade, 

utilizando para tal controle de acesso aos respectivos equipamentos fornecidos; 

• Instalar e remanejar equipamentos. atentando-se para as instalações elétricas 

adequadas: 
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• Garantir acessibilidade aos recursos de equipamento; 

• Gerenciamento de entrada e saída de equipamentos no departamento para 

manutenção: 

• Supervisionar os serviços ligados ao departamento prestados por terceiros; 

• Elaborar planos de manutenção; 

• Participação efetiva no processo de especificação do equipamento; 

• Contato com os fabricantes ou fornecedores; 

• Avaliação dos equipamentos disponíveis no mercado; 

• Elaboração de critérios e exigências técnicas contratuais; 

Normas de funcionamento 

• Manter o registro dos problemas encontrados na área e respectivas soluções 

objetivando a resolução de problemas futuros; 

• Manter contato com o usuário para identificar suas reais necessidades quanto 

aos recursos de equipamento; 

• Orientar os usuários para a adequada utilização de equipamentos e 

programas implantados; 

• Levantar dados sobre o problema apresentado pelo equipamento com o 

usuário; 

• Desenvolver rotinas de trabalho visando a otimização da utilização dos 

recursos do equipamento; 

• Identificar os defeitos e problemas dos equipamentos; 

• Instalar e configurar dispositivos de "hardware", quando se fizer necessário; 
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• Levantar as necessidades de atualização de equipamentos nos setores; 

• Controlar o estoque de materiais necessários ao trabalho no setor; 

• Encaminhar os equipamentos para o conserto, quando este não puder ser 

efetuado no setor; 

• Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; 

• Fazer orçamentos de materiais, serviços e equipamentos; 

• Conhecer e aplicar adequadamente procedimentos, normas e técnicas de 

manutenção; 

• Verificar necessidade de ajustes e reparos; 

• Avaliar o funcionamento do equipamento; 

Inventário 

Para implantação e gerenciamento de manutenção dos equipamentos é necessário 

fazer um inventário, que deve conter as seguintes informações, tais como: tipos de 

equipamentos, nomes dos fabricantes, os modelos, números de série, os valores de 

aquisição atualizados, quantidade e qualidade. 

O levantamento de equipamentos é relativamente simples e assim será possível 

saber em que setor se encontra, qual a quantidade, número de série do 

equipamento e a periodicidade em que se vai fazer as manutenções e calibrações 

de cada um. 

Treinamento de usuários e equipe 

A implantação de treinamento será desenvolvida para alcançar o desenvolvimento 

do sistema de saúde, minimizando falhas, reconhecendo que só será possível 

encontrar funcionários que se ajustem as constantes mudanças ocorridas nos 

complexos sistemas de saúde por meio da aprendizagem significativa, que prevê 

que o conhecimento deve ser construído, considerando as novidades e o que já se 
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têm como consolidado. Com este intuito o processo de treinamento deve se 

incorporar ao cotidiano de trabalho, tendo como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 

O planejamento do treinamento para usuário contempla: 

• Público alvo: por especialidade de equipamentos (diagnóstico, laboratório e 

terapia, outros) 

• Horários que serão ministradas as aulas: o horário está embutido no horário 

de trabalho. Cada prestador de serviços deverá disponibilizar a cada agente pelo 

menos 72 horas de treinamento a cada três anos e, no caso de novos agentes de 

serviços, deve-se prover pelo menos 36 horas de treinamento durante o primeiro 

ano. 

• Local das aulas: Irá depender da disponibilidade do local e respectivo material 

de consulta como manual, instrutor e aluno. 

• Temas: o levantamento das necessidades para os temas propostos é 

realizado através de observações contínuas nos setores, das solicitações dos 

funcionários e das chefias. 

• Programação: 01 tema de treinamento por mês. Caso necessário, poderá 

haver exceções. Porém, o objetivo é que todos os funcionários sejam treinados. 

• Aulas: aulas práticas e teóricas, expositivas, de curta duração, simples e 

objetivas (dependendo do nível profissional serão desenvolvidos programas 

"avançados"). 

• Avaliação de aproveitamento: Avaliação será feita através de perguntas e 

aplicações práticas sob supervisão. 

• Gratificação: entrega de certificado aos que participarem, contendo o nome 

das aulas oferecidas, no período ao qual foi subsidiada. 

• Banco de horas: Caso haja necessidade de ministrar aulas ou treinamento 
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fora do horário de trabalho, o funcionário irá gerar banco de horas, de acordo com as 

horas em que permanecer no local, e o mesmo será assinado e conferido pelo 

responsável. 

Infraestrutura / especificação da área física e material necessário 

O setor deve contar com infraestrutura física para realização das atividades de 

gerenciamento e manutenção de equipamentos de saúde dimensionada e 

compatível com as atividades desenvolvidas. 

As áreas destinadas à intervenção técnica devem ser mantidas em bom estado de 

conservação, higiene e limpeza, possuir instalações elétricas, iluminação e sistemas 

de climatização necessários à conservação dos equipamentos de saúde e as 

atividades desenvolvidas de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Para uma boa gestão dos equipamentos médico-hospitalares, o setor deve contar 

com: 

• uma sala de gestão para atividades de escritório; 

• uma sala de armazenamento de equipamentos e acessórios: 

• oficinas e laboratórios para intervenções técnicas. 

Manutenção preventiva, calibração e corretiva 

• Manutenção Preventiva: Uma manutenção preventiva deve ser iniciada 

somente quando o setor de manutenção tiver certa experiência em manutenção 

corretiva. A manutenção preventiva é necessária para redução de custos, pois além 

de aumentar a vida útil do equipamento, aumenta sua segurança e desempenho. Os 

critérios para implementação são simples e será indispensável um sistema de 

informação avaliando os custos com a manutenção corretiva e histórica de falhas no 

equipamento. 

• Manutenção Corretiva: O serviço de manutenção corretiva é normalmente 

solicitado pelo usuário do equipamento quando de forma inesperada o aparelho 
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apresenta defeito, pode ter acontecido inúmeros motivos: manutenção preventiva ou 

instalação incorreta, peças de reposição com defeito ou até mesmo uso incorreto do 

equipamento. 

• Plano de Calibração: Os equipamentos que possuem parâmetros físicos de 

funcionamento que interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço, estão 

sujeitos a calibração. Calibra-se um equipamento o instrumento de medição 

responsável pela grandeza de controle. Para um controle efetivo das calibrações é 

necessário a elaboração de um Plano de Calibração, que deverá ser atualizado 

anualmente. 

Plano de Calibração 

O Plano de Calibração deve contemplar no mínimo os itens listados abaixo: 

• Descrição do equipamento; 

• Identificação do equipamento; 

• Grandeza(s) que deve(s) ser calibradas(s); 

• Pontos ou faixas da(s) grandeza(s) que deve(m) ser calibrada(s): 

• Desvio máximo do processo; 

• Desvio máximo admissível por ponto ou faixa; e 

• Periodicidade de calibração. 

Os equipamentos sujeitos a calibração devem ser identificados com uma etiqueta 

informando as datas da última e próxima calibração, conforme cronograma a ser 

elaborado. 

As grandezas que devem ser calibradas, os pontos ou as faixas e os desvios de 

processo serão definidos baseadas nos Manuais de Fabricação dos Equipamentos, 

entretanto, recomenda-se urna validação por representante(s) da equipe 

assistencial, como equipe gestora da Segurança do Paciente. 
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A periodicidade de calibração deverá ser definida a partir de informações dos 

manuais, do fabricante, do histórico, das recomendações de normas técnicas, das 

experiências de outros serviços similares e outros. 

O gestor de equipamentos deverá analisar os resultados das calibrações 

comparando-os com os desvios máximos admitidos para o equipamento, atestando 

sua conformidade ou não conformidade e, se necessário, alterando as 

periodicidades com base em métodos para ajuste de intervalos de calibrações ou 

deverá tomar providencias necessárias conforme o caso. 

A análise dos resultados deverá ser documentada e anexada ao certificado. 

Caso ocorra uma não conformidade que necessite de ajustes/manutenção, o gestor 

deverá encaminhá-lo para manutenção corretiva e, quando retornar, deverá ser 

calibrado novamente. 

Gestão da informação e documentação 

O setor possuirá protocolos e procedimentos padronizados segundo critérios 

estabelecidos por uma equipe multiprofissional de nível superior, estando 

atualizados, registrados e acessíveis aos profissionais, com arquivamento de 5 

anos. 

Os seguintes procedimentos técnicos e de rotina operacional serão estabelecidos 

conforme normas e filosofia do IMED: 

• Solicitação de Materiais 

• Solicitação de Serviços 

• Encaminhamento para conserto por terceiros 

• Registro de ocorrências 

• Manutenção Preventiva de Equipamentos 

• Manutenção Corretiva de Equipamentos 
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• Controle Físico dos Equipamentos 

Suporte ao usuário e acompanhamentos dos processos 

• Manter contato com o usuário para identificar suas reais necessidades quanto 

aos recursos de equipamento 

• Orientar o usuário para a adequada utilização de equipamentos e programas 

implantados 

• Identificar as necessidades e dificuldades dos usuários quanto a utilização 

dos recursos do equipamento 

• Promover a capacitação e treinamento 

• Notificar e informar os usuários do equipamento sobre qualquer falha ocorrida 

• Comunicar o usuário o tempo provável de paralisação do equipamento para a 

intervenção de manutenção ou reparo 

• Garantir suporte técnico aos usuários continuamente 

• Produção e distribuição de documentação e informações inerentes ao 

funcionamento, conservação e utilização dos equipamentos. 

• Gerenciamento da agenda de atendimento aos usuários 

• Apresentação do relatório mensal de atendimentos contendo: número, tipo de 

atendimentos, tempo médio entre chamadas e atendimentos e funcionários 

envolvidos. 

Controle de processos 

Será implementada uma política de controle de processos para que se possa 

aprimorar e otimizar os processos deixando-os cada vez mais eficientes e com 

melhor custo-beneficio. 
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Para que se possa fazer essa análise serão implementados Indicadores de 

Desempenho. Esses Indicadores serão divididos em três classes, conforme 

mostrado a seguir: 

• Indicadores Temporais 

o Tempo de atendimento; 

o Tempo de resposta; 

o Tempo de equipamento parado; 

o Horas de manutenção corretiva / OS; 

o Horas de manutenção corretiva / equipamento; 

o Horas de manutenção corretiva / setor; 

o Tempo mêdio de retorno; 

o Horas produtivas / horas disponíveis; 

o Tempo médio entre falhas; 

o Tempo médio de reparo. 

• Indicadores de Qualidade 

o Manutenções preventivas realizadas / manutenções preventivas 

desejadas 

o OS / equipamento 

o Número de OS por mês 

o Número de OS fechadas / Numero de OS abertas 

o Total de OS por técnico 
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o Reparos repetidos 

o Total de OS por setor. 

• Indicadores de Custo 

o Custo de manutenção corretiva/equipamento 

o Custo de manutenção total/custo de aquisição de equipamento 

() Custo de equipamento parado 

o Custo diário por leito parado 

o Custo de acessório por equipamento 

Contingência 

As suspeitas e ocorrências de qualquer evento adverso envolvendo a utilização de 

um equipamento médico deverão ser comunicadas formalmente à equipe de 

Manutenção de Equipamentos. Estes eventos adversos serão documentados e 

registrados pelo setor, iniciando um processo de investigação realizado pela equipe 

de tecnovigilância da instituição. 

Descrição dos cargos e funções 

O setor contará com equipe suficiente para realizar a gestão e manutenção do 

parque de equipamentos do hospital: 

Coordenador/ gerente de manutenção de equipamentos clínicos 

Funções: Supervisionar, planejar e coordenar as atividades da equipe desenvolvidas 

na Unidade de Manutenção/engenharia clínica, distribuindo e acompanhando seus 

colaboradores na execução das tarefas; vistoriar e controlar as condições de 

funcionamento dos equipamentos médicos; providenciar a manutenção preventiva 

e/ou corretiva ou modificações para melhorar sua performance., incluindo os 

serviços de conservação dos equipamentos. Desenvolver e implementar programas 
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voltados à adequada utilização dos serviços, visando manter os trabalhos dentro dos 

padrões de qualidade exigidos, atentar-se as normas e resoluções expeditas pelos 

órgãos regulamentadores, assim como pelas diretrizes definidas pela CCIH do 

hospital. Fazer acompanhamento da frequência dos servidores por meio do controle 

de ponto, férias, folgas, substituições. Fiscalizar o operacional e resultados do 

serviço, observando indicadores pré-estabelecidos. Identificar os materiais 

necessários para o desenvolvimento dos trabalhos. 

Pré-requisitos: Formação em engenharia com especialização em engenharia clinica, 

experiência no âmbito hospitalar e conhecimentos em informática. 

Auxiliar Administrativo 

Funções: Executar atividades administrativas em geral no setor, envolvendo: suporte 

administrativo, trabalhos de digitação, emissão e preenchimento de documentos, 

guias, controles diversos, organização e atualização de arquivos, conferência de 

documentação e contas, atendimento e providencias aos chamados dos setores. 

Pré-requisitos: Nível médio e conhecimentos em informática. 

Técnico em eletrônica 

Funções: Executar manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos da unidade 

de saúde, incluindo autoclaves, termodesinfectoras, bombas de infusão, 

equipamentos de suporte e manutenção a vida e outros equipamentos eletrônicos, 

seguindo os pré-requisitos e determinações contidas nos manuais de cada 

equipamento. Acompanhar empresas terceirizadas em serviços de manutenção, 

validação e calibração de equipamentos, visando mantê-los em perfeito 

funcionamento para segurança paciente. Colaborar para o bom funcionamento do 

setor. 

Pré-requistos: Curso técnico em Equipamentos Biomédicos e/ou eletrônica. 

Auxiliar Técnico em Equipamentos Médicos 
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Funções: Fornecer equipamentos médico-hospitalares nas diversas áreas da 

instituição quando solicitado, instalando os mesmos e orientando os funcionários 

sobre a sua correta utilização; retirar equipamentos com defeito e encaminhá-los a 

oficina para manutenção bem como proceder à transferência dos mesmos entre 

áreas, deixando-os em perfeitas condições de uso. 

Pré-requisitos: Nível médio e conhecimentos em informática. 

Técnico em gasoterapia 

Funções: Instalar e revisar equipamentos de oferta de gases medicinais nas 

diversas unidades do hospital, controlar o uso e consumo de gases medicinais. 

Acompanhar o processo de reabastecimento e substituição dos tanques de gases 

medicinais. Reconhecer e sanar com agilidade as falhas mais comuns do sistema de 

gases, como vazamentos e pressão baixa. Colaborar para o adequado suprimento 

de gases medicinais para as diversas áreas do hospital. 

Pré-requisitos: Curso técnico em gasoterapia. 

Legislações 

Para elaboração do Plano de Manutenção de equipamentos, utilizamos as seguintes 

normas regulamentadoras aprovadas pela portaria nº. 3.214 de 08.06.78 do 

Ministério do Trabalho: 

• NR-4: Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho; 

• NR-5: Comissão interna de prevenção de acidentes; 

• NR-6: Equipamento de proteção individual; 

• NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Operacional; 

• NR-9: PPRA - Programa de prevenção dos Riscos Ambientais; 

• NR-10: Instalações e serviços em eletricidade; 
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• NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

• NR-12: Maquinas e Equipamentos; 

• NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão; 

• NR-23: Proteção contra Incêndios: 

• NR-24: Condições Sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; 

• NR-32: Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde; 

• NR-33: Segurança e Saúde nos trabalhos em espaço Confinado; 

• RDC-50: Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração 

e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 

• NBR 13.534: Regulamento técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde; 

• NBR 12.188: Norma que Norma estabelece os requisitos para a instalação 

de sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, sistemas 

centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 

• NBR 5.41 O: Instalações elétricas de baixa tensão; 

• Resolução - RE Nº 9: Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em 

ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo; 

• RDC Nº 02/2010 - ANVISA - Diretrizes para um programa de gerenciamento 

de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a 

saúde. 

Manutenção de T.I 
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A unidade de Manutenção de T.I deverá ser a responsável pela disponibilização 

dos recursos tecnológicos e o suporte necessário para a execução dos processos 

hospitalares, administrativos e assistenciaiss. 

É responsabilidade do IMED, e da unidade de Manutenção de TI em especial, 

manter todo o parque tecnológico da unidade de saúde em perfeito funcionamento, 

com confiabilidade e desempenho necessário para suportar todos os sistemas e 

aplicações que serão utilizados na unidade, de forma a prover ganhos de 

qualidade. segurança e produtividade. 

Visando garantir o cumprimento das atribuições da área, entendemos que a 

unidade a Manutenção de TI deverá contar sempre com uma equipe adequada e 

bem preparada para atender aos processos de implantação de sistemas, 

desenvolvimento de novas aplicações e integrações, suporte a rede e ao usuário e 

capacitar novos colaboradores. 

Assim, a fim de assegurar um atendimento com qualidade e assertividade, além do 

aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados, é importante a aplicação de 

conceitos de gestão baseados nas melhores práticas de governança e 

gerenciamento de serviços de T.I. 

São atribuições do IMED: 

• Elaborar o Plano Diretor de Manutenção de TI que pautará os serviços e 

metas da unidade; 

• Elaborar o Plano de Segurança da Informação que deve determinar as 

normas, padrões, auditorias, controles de acessos a sistemas e serviços da TI com 

foco em segurança da informação; 

• Elaborar todas as normas, procedimentos operacionais padrão (POP), 

rotinas, catalogo de serviços da TI e scripts de atendimento das equipes de suporte 

técnico; 

• Comunicar a Secretaria de Saúde qualquer problema grave que impacte na 
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operação; 

• Cuidar e manter todos os equipamentos tecnológicos; 

• Gerenciar os recursos humanos da área; 

• Implantar e manter em perfeito funcionamento todos os softwares e sistemas 

de gestão hospitalar, necessário para o perfeito e eficiente funcionamento da 

unidade; 

• Manter e guardar sigilo das informações e dados da unidade em especial 

informações sobre a situação de saúde dos pacientes; 

• Prover acesso á internet e serviço de e-mail com segurança para os 

colaboradores da unidade; 

• Definir e atender os Acordos de Níveis de Serviços (SLA) com as demais 

áreas da unidade e serviços prestados pela TI; 

• Manter cópias de segurança (backup) de todos os dados e informações de 

todos os sistemas e processos informatizados; 

• Manter atualizado os patches de segurança e softwares de anti-vírus em 

todos os computadores; 

• Manter logs de acesso e trilhas de auditorias de sistemas e serviços com 

foco em segurança da informação e que facilitem a fiscalização por parte da 

Secretaria de Saúde; 

• Adotar as melhores práticas para serviços de Data Center respeitando as 

Normas TIER mínimo nível 3; 

• Manter sempre atualizado dos os indicadores de desempenho da TI; 

• Manter equipe de TI treinada e em quantidade suficiente de modo a cumprir 

todos os Acordos de Níveis de Serviços acordados com as demais áreas da 
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unidade; 

Os Serviços de Manutenção de TI englobarão, entre outras, a execução das 

seguintes atividades: 

Manutenção de sistemas e softwares 

a) Manutenção de sistemas informatizados instalados em ambiente corporativo, 

na Internet e lntranet; 

b) Teste, validação, documentação, apoio à homologação e orientação à 

implantação, bem como treinamento no uso de sistemas; 

c) Acompanhamento e avaliação do desempenho de sistemas; 

d) Controle de qualidade com o uso de ferramentas específicas de teste de 

software; 

e) Modelagem de dados, objetos, fatos e dimensões; 

f) Gerenciamento de mudanças e versões de sistemas informatizados com uso 

de ferramentas automatizadas; 

g) Gerência de componentes de sistemas de informação; 

h) Planejamento da migração e implantação de sistemas informatizados e 

orientação e passagem de documentos e produtos de software às equipes de 

operação da unidade; 

i) Supervisão da codificação de programas; 

j) Integração de sistemas informatizados em plataformas heterogêneas; 

k) Anàlise, orientação e proposição de soluções para realização de 

manutenções corretivas e evolutivas de sistemas; 

1) Controle e administração de dados; 
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m) Serviços de especificação de consultas e relatórios a serem extraídos 

rotineiramente pela utilização do produto de exploração; 

n) Serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação, teste e 

implementação dos componentes de consulta e emissão de relatórios, dentro do 

padrão técnico em utilização pela unidade; 

o) Serviços de treinamento de funcionários da unidade no uso da ferramenta de 

gestão e das soluções instaladas; 

p) Migração de dados e de sistemas informatizados para novas plataformas 

sempre que uma manutenção assim determinar; 

q) Demais atividades relacionadas à sustentação de ambiente de sistemas de 

informação. 

r) Manter os equipamentos e instalações, necessários à execução dos serviços. 

Manutenção de ativos físicos 

Será prestado um serviço global de manutenção ininterrupto, de tal maneira que as 

instalações e equipamentos alcancem os padrões necessários ao funcionamento de 

uma unidade de saúde, as boas práticas da atividade de manutenção de 

equipamentos de informática. 

Dessa maneira, serão minimizadas as falhas de serviço que, afetem a operação, 

deixem inoperante ou impeçam o uso de uma parte ou toda uma àrea funcional. 

Este serviço buscará reduzir ativamente o risco de reparos e trabalhos de 

manutenção que possam, ou não, afetar a unidade de saúde. 

Toda a documentação necessária aos trabalhos de manutenção e correção será 

mantida pela arquivada: projetos, planos, instalações, listagem de equipamentos, 

características, garantias etc. de todos os ativos sobre os quais realizarem a 

manutenção. 
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Horário de Funcionamento 

O Serviço de T.I deverá disponibilizar profissionais de forma presencial nos dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 ás 18 horas, e nas demais horas dos sete dias 

da semana em regime de plantão à distância, incluindo sábados, domingos e 

feriados. 

Havendo a necessidade os serviços emergenciais deverão ser executados em 

quaisquer dias e horários. 

Para serviços emergenciais, existirá pessoal disponível para acionamento em 

regime 24x7, tendo no máximo 1 hora para iniciar o atendimento desses serviços. 

Entende-se por serviços emergenciais os que são necessários para restabelecer ou 

garantir o pleno e correto funcionamento de um sistema ou de alguma de suas 

funcionalidades. 

Indicadores de níveis de Serviços-SLA 

Os serviços deverão ser medidos com base em indicadores e metas exigidas 

referentes às atividades desenvolvidas no âmbito da execução contratual, conforme 

acordado futuramente. 
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3.4.1-VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CADA TIPO DE DESPESA (VALORES EM R$) 

Itens de despesa Més 1 

1 - Pessoal · 1.564.840,73 

1.1 - Salários 429 476,00 

1 2 - Outras formas de contratação 640.900,00 

' 1 2 1 . Médicos Pessoa Jund1ca 640.900,00 

13-Enc Benefde11e12 494 464,73 

2 • Medicamentos 106.390,39 
3 • Materiais 122.559,47 
3 1 - Materiais Hospitalares 74 203,95 

~-
3 2 - Gases Medicinais 48 355.52 

4 - Materiais Diversos 66.489,27 

4.1 - Material de Higienização 20.294,32 

4 2 - Gêneros Aliment1cios 26.040,14 
4.3 - Material de Expeel1ente 6 484,98 

4 4 - Combustível 2.500,00 

4.5- GLP 519.83 

4 6 - Uniformes e EPls 10 650.00 

5 - Serviços ele Apoio 50.556,81 , -

5 1 - Laboratório 50,556.81 

6 - Manutenção 14.001,53 

6 1 · Materiais 14001,53 

7 - Seguros, Impostos e taxas 
~-

21.429,19 

7 1 - Seguros 12.500,00 

7.2 - Imposto/taxas 8 929,19 

8 - T&lefonia 4.772,48 

9-Água 62.771,05 

10 - Energia 131.007,46 

11 - Prestação ele Serviços Terceiros 169.696,46 
11 1 - 01agnóst1co por Imagem 25 751.16 

11 2 - Coleta de resíduos e Controle de pragas 15 945.30 

11.3 - Assessorias {Jurid1co, Contábil. Financeira, etc J 53 000.00 

11 4 · Auditorias e Consultorias 30 000,00 

11 5 · Enge~-~ana Clinica e Manutenção de Equipamentos 15 000 00 

11 6 - Ed. Continuada e capacitações 

12 - Informática 

-~-~-.'. .. ~ Software de gestão 
12 2 - Locação de Equ1 pamentos de T 1 

13 -Total 

o ,..... 
l\) 
CC 
e,.,_'; 

< 
30 000,00 

62.425,00 

55 000,00 

7 425,00 

2.376.939,84 

Mês 2 

1.564.840,73 

429 476,00 

640 900,00 

640 900,00 

494.464,73 

106.390,39 

122.559,47 

74 203,95 

48 355.52 

66.489,27 

20 294,32 

26 040 14 

6 484,98 

2.500,00 

519,83 

10 650.00 

50.556,81 

50 556.81 

14.001,53 

14 001 53 

21.429,19 

12 500,00 

8 929, 19 

4.772,48 

62.771,05 

131.007,46 

169.696,46 

25 751,16 

15 945,30 

53 000,00 

30 000.00 

15 000.00 

30 000.00 

62.425,00 

55 000.00 

7 425.00 

2.376.939,84 

Mês 3 Mês4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

1.564.840,73 / 1.613.265,73 1.613.265,73 1.613.265,73 1.701.340,73 1.701.340,73 

429 476,00 1 429 476,00 429 476,00 429 476,00 429.476,00 429.476,00 

640 900,00 689.325,00 689 325,00 689 325,00 777.400,DO 777 400,00 

640,900,00 689 325,00 689.325,00 689.325,00 777 400.00 777 400.00 

494.464,73 494 464.73 494 464.73 494.464,73 494 464 73 494.464,73 

106.390,39 106.790,39 106.790,39 106.790,39 106.871,14 106.871,14 

122.559,47 122.643,72 122.643,72 122.643,72 123.443,72 123.443,72 
74 203,95 74 288.20 74.288,20 74.288,20 75 088,20 75 088,20 
48 355,52 48.355.52 48.355,52 48.355,52 48 355,52 48 355,52 

66.489,27 66.489,27 66.489,27 66.489,27 66.489,27 66.489,27 

20.294.32 20 294,32 20 294.32 20 294,32 20 294,32 20.294,32 

26 040.14 26040,14 26040,14 26.040.14 26.040, 14 26.040 14 
6.484.98 6 484,98 6.484,98 6 484,98 6 484.98 6.484,98 

2.500.00 2 500,00 2 500,00 2.500,00 2.500,00 2 500,00 

519,83 519,83 519,83 519,83 519,83 519,83 

10.650,00 10.650,00 10.650,00 10 650,00 10 650,00 10.650,00 

50.556,81 !XL556,81 50.556,81 50.556,81 50.556,81 50.556,81 

50 556,81 50.556,81 50 556,81 50.556,81 50.556,81 50 556,81 

14,001,53 14.001,53 14.001,53 14.001,53 14.001,53 14.001,53 

14 D01,53 14 001.53 14 001,53 14 001,53 14.001 53 14.001,53 

21.429,19 21.429,19 21.429,19 21.429,19 21.429,19 21.429,19 
12 500,00 12 500.00 12 500,00 12 500,00 12 500 00 12.500,00 

8 929 19 8.929.19 8.929.19 8 929,19 8929,19 8 929,19 

4.772,48 4.772,48 4.772,48 4.772,48 4.772,48 4.772,48 
62.771,05 62.771,05 62.771,05 62.771,05 62.771,05 62.771,05 

131.007,46 131.007,46 131.007,46 131.007,46 131.007,46 131.007,46 
169.696,46 169.696,46 169.696,46 169.696,46 169.696,46 169.696,46 

25.751,16 25.751,16 25 751 16 25751.16 25751,16 25 751 16 
15.945,30 15,945,30 15 945,30 15.945.30 15 945.30 15.945,30 i 

53.000,00 53.000,00 53 000,00 53.000,00 53 000.00 53 000,00 -
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30.000.00 30 000,00 

15.000,00 15 000,00 15.000,00 
15 ººº·ºº 15,000,00 15 000,00 

30.000,00 30 000,00 30 000,00 30.000,00 30 000,00 30 000.00 

62.425,00 62.425,00 62.425,00 62.425,00 62.425,00 62.425,00 
55 000,00 55.000.00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 

7.425,00 7 425,00 7 425,00 7.425,00 7 425,00 j 7 425.00 
2.376.939,84 2.425.849,09 2.425.849,09 2.425.849,09 2.514.804,84 2.514.804,84 

JMED - Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvímento 
.Rua ltapeva,. 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Sào Podo/SP 

CNPJ: 1.9.324.111/000.1·02-" Telefone: (J.'l} 314.t-I128 
,.,,.,,A, ;w-,~,<""I Ylrh >',.,, -· r, ... ,.,;,,,_~,,.,,-/;:;,;,,,,,,,-1 /»',-< !,;,, 

Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1.701.340,73 1.701.340,73 1.701.340,73 1.701.340,73 
429 476,00 429 476,00 429 476,00 429 476,00 

777.400,00 777 400,00 777 400,00 777 400,00 

777.400.00 777.400.00 777.400,00 777.400.00 
494.464,73 494 464, 73 494 464,73 49-4 464,73 

106.871,14 106.871,14 106.871,14 106.871,14 

123.443,72 123.443,72 123.443,72 123.443,72 

75.088,20 75 088.20 75,088.20 75.088.20 

48 355,52 48 355,52 48.355,52 48.355.52 

66.489,27 66.489,2~-- 66.489,27 66.489,27 

20 294.32 20 294,32 20.294,32 20.294,32 

26 040,14 26 040, 14 26 040,14 26040,14 

6.484,98 6 484,98 6 484,98 6 484,98 

2 500,00 2 500,00 2 500.00 2 500,00 

519,83 519,83 519,83 519.83 

10 650.00 10 650.00 10 650,00 10 650.00 

50.556,81 50.556,81 50.556,81 50.556,81 

50 556,81 50 556,81 50 556,81 50 556,81 

14.001,53 14.001,53 14-001,53 14.001,53 

14.001,53 14 001,53 14 001.53 14.001,53 

21.429,19 21.429,19 21.429, 19 21.429,19 

12.500,00 12 soo.ao 12 500,00 12 500.00 

8 929,19 8.929.19 
1 

8 929, 19 8.929 19 

4.772,48 4.772,48 4.772,48 4.772,48 

62.771,05 62.771,05 62.771,05 62.771,05 
131.007,46 131.007,46 131.007,46 131.007,46 
169.696,46 169.696,46 169.696,46 169.696,46 

25.751,16 25 751,16 25751,16 25 751,16 

15.945.30 ! 15,945.30 15 945,30 15.945,30 

53 ººº·ºº 53 000,00 53 000,00 53 000,00 

30 000.00 30.000,00 30 000,00 
30 ººº·ºº 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 
15 ººº·ºº 

30 000,00 30 000,00 30 000.00 30 000.00 

62.425,00 62.425,00 62.425,00 62.425,00 

55.000,00 55 000,00 55 000,00 j 55 000,00 

7.425,00 7 425,00 7.425.00 7 425,00 
2.514.804,84 2.514.804,84 2.514,804,84 \ 2.51-4.804,84 

Total 

19.742.363,76 

5153 712,00 

8 655 075,00 

8 655 075,00 

5 933 576,76 

1.280.769,23 

1.476.271,94 

896.005,69 

580 266,26 

797.871,21 

243.531,82 ·-~~ 
312.481.65 

77 819.76 

30 D00,00 

6.237,98 
--

127 800,00 

606.681,69 

606 681,69 

168.018,36 
--

168 018.36 

257.150,28 

150.000.00 

107.150,28 

57.269,76 

753.252,60 

1.572.089,52 

1.397.343,60 ------
309.013,89 

191.343,60 

636.000,00 

360.000,00 

180 000,00 

30 000,00 

749.100,00 

660 ººº·ºº 
89.100.00 

29.497.195,85 
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O valor mensal dos recursos financeiros necessários para a execução do projeto 

proposto pelo IMED será de R$2.376.939,84 (dois milhões trezentos e setenta e 

seis mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) do 1º ao 

3° mês, R$ 2.425.849,09 (dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil 

oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos) do 4° ao 6° mês, e R$ 

2.514.804,84 (dois milhões quinhentos e quatorze mil oitocentos e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos) a partir do 7° mês, totalizando para o primeiro 

ano de Contrato de Gestão o valor de R$ 29.497.195,85 (vinte e nove milhões 

quatrocentos e noventa e sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e 

cinco centavos). 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ttapevo, 202 f Conjunto 14, Bela Vista, São Pau!o/SP 

CNPJ- 19-324,171/0001-02- Teiefonec /11} 3141-1128 

www,imed.org,br- projetos@imed.org.br 
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3.5. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 í Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/SP 

CNPJ, 19.324.171/0001·02 -Telefone: í11) 3141·1128 

www.imed.org.br - projeto.s@imed,org.br 
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3.5.A · APRESENTAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 

ENTIDADES DE ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIOS 

CURRICULARES, TREINAMENTOS E RESIDÊNCIAS. 

Modelo de acordo de cooperação entre instituições para cooperação técnica 

O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, 

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua ltapeva, nº 202, Conj. 34, CEP.: 01332-000, 

São Paulo - SP, denominada INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, neste ato representado 

por seu Diretor Financeiro, SR. ANDRE SILVA SADER, brasileiro, solteiro, médico 

veterinário, portador da Carteira de Identidade nº 17.044.816-2 e do CPF nº 

170.725.418-45, residente e domiciliado na cidade de São João da Boa Vista - SP, 

na Rua Ministro Santiago Dantas, nº 156, Jardim Boa Vista, CEP 13.874-117, e o 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL L TDA inscrita no CNPJ nº 

0000000000000 com sede na Rua ...... , nº ..... - complemento, bairro: ............... CEP: 

000000, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, neste ato representado 

pelo Sr .............................. , portador do RG nº .......................... e CPF nº 

firmam o presente Convênio para mútuas de cooperação para 

realização de Estágio Curricular obrigatório e Serviços Técnicos Especializados, nos 

termos da lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, conforme cláusula e condições 

a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo 

O presente Convênio tem por objetivo proporcionar estágio curricular e/ou aulas 

práticas aos alunos regulamente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de 

acordo com as vagas colocadas a disposição pela INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

para os alunos do curso de nível Técnico em Enfermagem, Radiologia, Nutrição, 

Administração, Recursos Humanos. 

Estágio Curricular obrigatório, nos termos da Lei nº. 11. 788/08, para alunos 

regularmente matriculados e com frequência efetiva comprovada em cursos da 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vfstor São Pavio/SP 

CNPJ; 19.324.171/0001-02-Telefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br- prajetos@imed,org,br 
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instituição visando à complementação do ensino e de aprendizagem a serem 

planejados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 

programas e calendário escolar, a fim de se constituírem em instrumento de 

integração e com treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 

social, 

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações 

Para consecução do objeto deste instrumento, caberá às partes convenientes o 

seguinte: 

2. Compete à Instituição Concedente: 

2.1 Proporcionar aos estudantes do INSTITUIÇÃO DE ENSINO dos Cursos 

constantes da cláusula primeiro campo de estágio COM programas de ocupação 

condizentes DESENVOLVIDAS NO HABITUAL DA INSTITUIÇÃO, de forma a 

contribuir para a aprendizagem e aperfeiçoamento teórico e prático dos alunos. 

2.2 Estabelecer calendário e horários de tal forma que não redunde em prejuízos 

para as atividades acadêmicas do estágio. 

2.3 Fornecer orientações necessárias à Coordenação de Estágio, para a 

elaboração do cronograma de estágio; 

2.4 Disponibilizar xx vagas para estágio dos cursos de Nível Técnico em 

Enfermagem (Manhã, Tarde, Noite e FDS), Radiologia, Nutrição, Administração, 

Recursos Humanos. 

2.5 Assegurar condições de acompanhamento dos estagiários pelo preceptor 

indicado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quando necessário; 

2.6 Encaminhar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, mediante solicitação, relatórios, 

periódicos, permitam a avaliação de assiduidade e do desempenho dos estagiários e 

do preceptor; 

2.7 Comunicar previamente a INTITUIÇÃO DE ENSINO, atitudes e condutas 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 J Conjunto 34, Bela Vista, São Pou!o/:SP 

CNPJ: 19324.171/0001-0Z - Telefone: {11) 3141h1128 

www. imecl, org, hr - prajetos@imed,orr,;, hr 
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disciplinares por parte dos estagiários ou preceptor que possam interferir no 

desenvolvimento do estágio, inclusive resultando em seu desligamento; 

2.8 Solicitar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, através de comunicação oficial, o 

desligamento do estagiário, registrando o motivo do mesmo, bem como, solicitação 

de substituição de preceptor quando julgar adequado, por fundados motivos éticos; 

2.9 Fornecer a INSTITUIÇÃO DE ENSINO cópia do Regimento Interno do 

Hospital (dos setores que tiverem estagiários). 

2.10 Em caso de desligamento do colaborador por parte da INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE caberá a mesma informar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, através de 

documento formal o cancelamento da bolsa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

3.1. Estar devidamente credenciado e reconhecido pelos respectivos Conselhos 

de Educação e no Conselho da respectiva área se necessário; 

3.2. Solicitar estágio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação ao 

início do estágio; 

3.3 Encaminhar previamente os estagiários à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, 

conforme escala, através de ofício, sem o qual os mesmos não poderão iniciar o 

estágio; 

3.4. Prestar informações sobre o curso e a vida escolar dos estagiários, quando 

solicitada pela INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

3.5. Responsabilizar o supervisor do estágio, pelo acompanhamento dos 

estagiários durante todas as atividades do estágio, esclarecendo que, nesta 

condição, não poderá ter outras atividades profissionais coincidentes; 

3.6. Acatar as normas do Regimento Interno da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, 

bem como as estabelecidas pelo Setor onde será realizado o estágio; 

3.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento e uso, por parte dos estagiários e 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua !topeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 -Telefone: (11) 3141.-1128 

www.imed.org.br- projetos@ime&org,bt 
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supervisores, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPl's adequados aos ricos 

e em perfeito estado de conservação, durante o desenvolvimento do estágio 

conforme a área de interesse; 

3.8. Colocar à disposição da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a lista das condições 

necessárias para a realização dos cursos solicitados mediante programação 

previamente discutida entre as partes, conforme padrões adequados e seu modelo 

pedagógico; 

3.9 Assegurar aos estagiários e preceptores que serão responsáveis por seus 

objetos pessoais; 

CLÁUSULA QUARTA- Do Estágio 

4.1. Será firmado, com interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

um termo de compromisso vinculado ao presente convênio, que terá por fim básico o 

Estágio, particularizar a relação jurídica especial existente entre o estudante e a 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

4.2. A realização do estágio profissional, por parte do estudante, não acarretará 

vínculo empregatício de qualquer natureza e/ou auxilio de vale transporte e 

alimentação durante a realização do estágio a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

4.3. A INSTITUIÇÃO DE ENSINO identificará todos os estagiários de maneira 

padronizada para a circulação, quando necessária, às dependências da 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

4.4. Após o término do estágio o aluno não poderá permanecer na INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE sob a responsabilidade da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Vigência e Rescisão 

5.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de xx meses a partir da data de 

assinatura do contrato; 

5.2. Este Convênio poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer dos participes, 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ttapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Siio Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02-Telefone: /11) 3141.-.!118 

www.imed.org,br = projei"as@imed,org,br 
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mediante aviso prévio, efetivado com antecedência de 60 (sessenta) dias, ou a 

qualquer tempo, por superveniência de lei ou de outro ato equivalente que o torne 

materialmente ou formalmente impraticável, por razões relevantes e excepcional 

interesse público, resguardando os estagiários em andamento. 

5.3. O término do estágio estará condicionado ao término do cronograma, findo o 

qual não se responsabilizará a INSTITUIÇÃO DE ENSINO pela permanência do 

aluno da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. 

CLÁUSULA SEXTA - Da Prorrogação 

6.1 O presente Convênio poderá ser prorrogado sucessivamente por igual 

período, por meio de termos aditivos, se assim convier aos participes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Denúncia 

Este convênio poderá ser denunciado: 

7.1. Pela deliberação de qualquer dos participes, em qualquer momento, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 

7.2. Pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condições, a critério do 

partícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias; 

7.3. Pela ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem a sua execução; 

7.4. Pela superveniência de norma legal que o torne material ou formalmente 

impraticável; 

7.5. Em resguardo do interesse público; 

7.6. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula, ficam os 

participes responsáveis pelas obrigações assumidas até a data da denúncia. 

CLÁUSULA OITAVA-Alterações 

8.1 O presente convênio poderá ser alterado através de Termos Aditivo, de 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Hapeva, 202 / Conjunto 34~ Beta Vista, Siio Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Telefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br- projetos@imed.on;;,br 



comum acordo entre a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, desde que não ocorra mudança de objeto. 

CLÁUSULA NONA - Disposições Gerais 

9.1 Os alunos deverão manter-se devidamente uniformizados durante sua 

permanência nas dependências da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

9.2. Os alunos e seus respectivos preceptores deverão, durante a permanência 

nas instalações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, portar crachá de identificação da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO de origem, conforme item 4.3; 

9.3. O estagiário é responsável por quaisquer danos causados a terceiros, 

oriundos de erro doloso ou culposo de procedimento; 

9.4 A carga horária e jornada do estágio curricular durante a semana será de 4 

e/ou 6 horas diárias, nos turno matutino e/ou vespertino; 

9.5 Por não dispor de estacionamento privativo, a utilização da área reservada 

para parqueamento de seus veículos fica por conta dos próprios estagiários e 

preceptores, não se responsabilizando a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE por danos 

patrimoniais ou pessoais. 

9.6 Em se tratando de estágio obrigatório. O seguro contra acidentes pessoais em 

favor do estagiário ficará sob a responsabilidade da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

conforme parágrafo único do art. 9 da Lei 11. 788/08. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Do Foro 

Para remissão de quaisquer conflitos ou divergências que se originarem do presente 

Convênio, não solucionados por vias amigáveis, fica eleito o foro da cidade de 

E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas firmam o presente 

Convênio, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

para um só efeito legal. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua !tapeva1 202 / Conjunto 34, Bela Vista,, São Pau!o/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: /11) 3141·1128 
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CO1VVENIO PARA A IMPLANTAÇÃO 
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E 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO, TREiiVAMENTO E RESIDÊNCIA 

MÉDICA QUE ENTRE SI CELEBRAM IMED -

INS1JTUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO E FESURV - UNIVERSIDADE 

DE RIO VERDE 

Pelo presente instrumento, de um lado o IMED - Instituto de Medicina, Estudos e 

Desenvolvimento, inscrito no CNPJ/MF nº. 19.324.171/0001-02, associação civil de direito 

privado sem fins lucrativos, com sede a Rua ltapeva, nº 2ü2, Conj. 34. Bela Vista, São Paulo, 

SP, CEP: 01.332-000, neste ato legalmente representada por Alexandre Koslovsky Soares, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº. 259.913.258-47, portador do RG nº. 

24.466.189-3 - SSP/SP, ora denominada IMED e de outro a FESURV - UNIVERSIDADE 

DE RIO VERDE. fundação municipal de ensino superior, criada pelas Leis Municipais 

1.221/1973 e 1.313/1974, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 0l.815.216/0001-78, com sede na 

Fazenda Fontes do Saber, neste Município. Caixa Postal 1 ú4, CEP 75.901-970, neste ato 

representada por seu Magnífico Reitor, Dr. Sebastião Lázaro Pereira, ora denominada UniRV 

resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, visando assegurar a implantação e 

manutenção do PROGRAMA OE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, TREINAMENTO E 

RESIDÊNCIA MÉDICA, possibilitando o desenvolvimento de todas as atividades inerentes 

ao Programa de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CONSIDERANDO ser a UniRV instituição de ensino de excelência na região, que 

desempenha papel fundamental no ensino, no desenvolvimento de pesquisa e no atendimento 

à comunidade por meio de programas assistenciais; 

CONSIDERANDO que a IMED é associação civil com habilitação legal para at//fr como 

Organização Social para prestação de serviço hospitalar e de assistência à saúde? t~ém cm 

. (l 
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administração hospitalar na modalidade assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a 
administração propriamente dita: 

CONSIDERANDO, enfim, os mútuos benefícios que surgirão da conjugação de esforços 
para a implantação e manutenção do Programa de Estágio Obrigatório, Treinamento e 
Residência; 

CONSIDERANDO que a residência médica, instituída pelo Decreto nº, 80,281 de 5 de 
setembro de l 977, consiste em uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a 
médicos cujo funcionamento se dá cm instituições de saúde, sob a orientação de profissionais 
médicos de elevada qualificação ética e profissional; 

Resolvem, de comum acordo, firmar o presente Convênio, sujeitando-sei no que couh~r. às 
disposições legais aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

O presente instrumento tem por objeto formalizar o Convênio :ntrc o IMED e a líniRV para 
assegurar a implantação e a manutenção do Programa de Estágio Obrigatório, Treinamento e 
Residência Médica. 

~ I º Aplicam-se, no que couber, a este Convênio, as disposições da Lei n,º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e a Matriz Curricular da Faculdade de Medicina da FESURV - Universidade 
de Rio V crde (Resolução nº 007, de 22 de junho de 2017 do CONSUNI - Conselho 
Universitário conforme a Resolução CNE/CES nº 04/200 l ), o artigo 24 da Resolução 
CNE/CES nº 3/2014 e Lei nº. 1 L 788/2008, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

As atividades previstas no objeto deste Convênio serão desenvolvidas pelos acadêmicos do 
Curso de Medicina da FESURV - Universidade de Rio Verde, na realização de estágio 
cufficular obrigatório, treinamento e residência, confonne diwtrizes cufficulares, 

Parágrafo único - A execução do presente Convênio deve propiciar a complemeµtação do 
í ensino e da aprendizagem, especialmente nas áreas de Medicina, visando o desenv<y}Jimento e 

aperfeiçoamento dos acadêmicos, nos tennos da Matriz Curricular da Faculdade Je ivfedicina 
! 
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da FESURV - Universidade de Rio Verde (Résoluçào n° 007. de 22 de junho de 2017 cio 
CONSUNIJ 

CLÁUSULA TF:RCEIRA- DAS ATRJBUIÇÕES COMUNS 

Para a execução do presente ConvCnio, os convcnentes) dentro de suas respectivas áreas de 
atuação, incumbir-se-ão de: 

a) proporcionar apoio técnico e operacional às atividades desenvolvidas cm função deste 
instrumento: 

b) aceitar, cumprir e fazer cumprir a legislação. non11atizaçôes e instruções técnicas e 
administrativas de cada um dos partícipcs: 

e) assessorar-se mutuamente, planejar, desenvolver e programar açôcs para a consecução do 
objeto deste Convênio; 

d) proporcionar a integração dos recursos humanos necessários à execução do Convênio; 

e) notificar toda e qualquer irregularidade eventualmente oco1Tida durante o desenvolvimento 
do presente Convênio à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS A TJUBUIÇÕES E RESPONSABIL!DADES DA UniRV: 

São atribuições e responsabilidades da UniRV: 

a) Estabelecer normas e procedimentos para cumprimento do estágio; 

b) Efetuar a educação permanente cm saúde para os tutores e préecptores do Programa. 

e) Estabelecer critérios para o credenciamento de seus supervisores e preceptores; 

d) Analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local do estágio. 
visando à realização de aprendizado na perspectiva da teoria e prática; 

e) Encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação. sem a qual este não poderá 
iniciar o estágio; 

O Disponibilizar laboratórios. salas de aulas e equipamentos e outros recursos em suas 

g) 

dependências; / 
!/ 1 

Contribuir e incentivar a pesquisa cm atenção primária em saúde e a particib{ão dos 
l . 

residentes e preceptores em Congressos e outros encontros científicos' da área, 
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confonne Jisponibilidadc financeira e autorização do responsável financeiro da 
Instituição; 

h) Fornecer supervisores/preceptores credenciados pela lES a realização da supervisão 
dos estagiários e residentes: 

i) Responsabilizar-se pela divulgação e execução do Processo Seletivo do Programa; 

j) Instituir política acadêmica de atendimento para alcance dos objetivos do Programa de 
Residência Médica. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA IMED 

a) Proporcionar ao estagiário condições adequadas à execução de estágio; 

b) Disponibilizar o material de consumo para o Programa; 

e) Garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se 
refere ao horário de supervisão realizada pela IES - Instituição de Ensino Superior; 

d) Proporcionar ao estagiário expcriencias válidas para a complementaçào do ensino e da 
aprendizagem, bem como o material para sua execução. ressalvada a autonomia 
científica do trabalho desenvolvido; 

e) Garantir, mediante a participação de supervisores/preceptores, orientação quanto ao 
desenvolvimento do projeto, programa e atividade; 

f) Aceitar o credenciamento dos supervisores 

g) Garantir aos supervisores/preceptores credenciados pela IES a realização da 
supervisão, se necessária; 

h) Garantir, mediante a participação dos supervisores/preceptores, orientação quanto ao 
desenvolvimento do projeto, programa e atividade; 

i) Prestar, oficialmente, todo o tipo de informações sobre o desenvolvimento do estágio 
que venham a se fazer necessárias. ou sejam solicitadas pela IES; 

j) Manter, durante toda a execução do Convênio, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições 

chamamento/credenciamento. 

de habilitação e qualificação exigidas no /!tal de 
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k) Efetuar o pagamento das despesas da Unidade de Saúde, tais como limpeza, 
vigilância, higiene, medicamentos. exames. luz, água. destinaçüo dos resíduos 
hospitalares: 

l) Assegurar a participação dos acadêmicos em todas as atividades pertinentes à sua 
formação e o desenvolvimento da educação perrnanente cm saúde à todos os 
profissionais envolvidos no processo; 

111) Adequar as instalaçôcs físicas disponibilizadas para o programa de estágio obrigatório, 
assim como a manutenção dos equipamentos e o fornecimento dos materiais 
permanentes e de consumo: 

n) Zelar pelo funcionamento do Programa; 

o) Disponibilizar espaço físico para atividades de cunho pedagógico e discussão de 
casos; 

p) Divulgar aos profissionais da saúde, corpo administrativo e demais funcionários, a 
finalidade da realização destas atividades, a fim de obter, por parte destes, a necessária 
colaboração para com os acadêmicos e docentes da UniRV; 

q) Providenciar o aditamento de contratos de prestação de serviços médicos existentes 
para inserção de cláusula que preveja a subordinação dos prolissionais contratados 
pelo IMED à política acadêmica de atendimento elaborada pela UniRV; 

CLÁUSULA SEXTA- DA RELAÇ/\0 .JURÍDICA DO ESTÁGIO 

A realização do estágio, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 

Parágrafo único~ O estagiário deverá estar segurado contra acidentes pessoais, nenhum ônus 
cabendo à UniRV a esse título. 

CLAÚSULA SÉTIMA DA FISCALIZAÇ;\O E ACOMPANHAMENTO DO 
CONVIlNIO 

/ A execução do presente convênio será submetida a avaliação, controle, vistoria e fis1flização 
por servidor designado pela UniRV, 'f4 f 

I __ ;:_· 
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência deste Convênio iniciará a partir da assinatura deste instrumento que 
vigorará por 48 ( quarenta e oito) meses. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO: 

Respeitadas as obrigações assumidas no presente ajuste, este Convênio poderá ser denunciado 
de comum acordo pelos convencntes, ou por qualquer um deles isoladamente. devendo a 
denúncia ser fomrnlada por escrito com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data cm 
que se pretender o encerramento das atividades referidas na Cláusula Primeira. 

§ I O - No caso de denúncia pelo IMES, deverá ser respeitado o tém1ino do período letivo 
correspondente, ainda que esse prazo supere os 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO: 

A UniRV providenciará a publicação do extrato deste Convênio, nos termos do parágrafo 
único do artigo 61 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DIVULGAÇÃO: 

Em qualquer ação promocional deverá ser obrigatoriamente consignada a participação de 
todos os convencntcs, vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, a teor do disposto no parágrafo L" 
do artigo 37 da Constituição da República. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO: 

Para dirimir quaisquer dúvidas na interpretação e/ou execução deste Convênio. fica eleito o 
foro da Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, renunciando-se a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi estipulado, lavrou-se o presente instrumento cm O:l (três) 

vias de igual teor e forma, o qual vai assinado pelos representantes legais dos con\·cnentcs e 

testemunhas abaixo. 

Rio Verde - GO, 02 de maio de 2019 

Alexan l~e ovsky Soares 

IMED - Instituto de 1\ J icina, Est~dos e lkscnvolvimcnto 

. ' -
l 

DR. SEBAST!Ã LÁZARO PEREIRA 

FESURV - Universidade de Rio Verde 

Testemunhas: 

1. 

CPF nº: 

2. 
·--------- -------------

CPFnº_ 
- ----·-----------

iu 
!~ 
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CONVÊNIO 

A Faculdade Salesiana Dom Bosco - FSDB. 1nst1tu1ção de ensino supenor estabelecida 
à Avenida Epaminondas. 57. CEP 69010-090 na cidade de Manaus. Estado do 
Amazonas CNPJ n" 0437316310103-03, mantida pela Inspetoria Missionária Salesiana 
da Amazónia -· ISMA, através da Diretora Executiva Meire Terez1nha Silva Botelho de 
0I1ve1ra, e do outro lado IMED- Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento 
estabelecido a R.ua Rocha, nº 167 conj 21. Bela Vista. nesta cidade de São Paulo- SP. 
inscrita no CNPJ 19 324.171/0001-02 neste ato representada pelo (a) Alexandre 
Kos!ovsky Soares. tendo em vista o disposto na Lei n·· 9.394/1996 e na Lei nº 
11 78812008. que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de 
ensino superior, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente CONVÊNIO tem por obJeto a criação de oportunidades de Prática 
Profissional e/ou Estágio Curricular. visando 

1 Propiciar aos académicos da F acuidade Sales1ana Dom Bosco - FSDB a 
oportunidade de desenvolverem at1v1dades de aprendizagem social. profissional e 
cultural, pela participação em situações reais da vida e de trabalho de seu meio. como 
um complemento do ensino e da aprendizagem académica; 
2 Promover intercâmbio da Faculdade Salesiana Dom Bosco com os campos de 
apl1caçâo obIet1vando a troca de conhecimentos. práticas. técnicas e informações 
relativas às necessidades e interesses de ambos; 
3 Oportunizar a participação no processo de formação de nível supenor, através de 
esforços que contribuam para melhores condições de ensino e facilitem a pré
aval,ação dos Recursos Humanos que estão sendo formados. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DA JORNADA DO ESTÁGIO 

A Jornada de atividades de Prática Profissional e/ou Estágio Curricular será de. no 
máximo 6 (seis) horas diárias. dentro do horário regular de funcionamento da 
CONCEDENTE. sem pre1uizo da atividade discente do acadêmico estagiário 

CLÁUSULA TERCEIRA· DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

As Práticas Prof1ss1ona1s e/ou de Estágio Curricular dar-se-ão em áreas de interesse e 
especialidade do campo de atuação da CONCEDENTE. compatíveis com a área de 
formação do académico estagiário 

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS DO ACADÊMICO 
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O obriga-se a cumpnr fielmente a programação da Prática 
Profissional ou Estágio Curricular. salvo impossibilidade da qual a CONCEDENTE 
será previamente informada 
2. O ACADÉMICO obriga-se a cumprir as normas e os regulamentos internos da 
CONCEDENTE Pela inobservância dessas normas, o ACADÊMICO responderá por 
perdas e danos e a rescisão do Termo de Compromisso: 
3 O ACADÉMICO deverá informar de imediato e por escrito à CONCEDENTE 
qualquer fato que interrompa suspenda ou cancele sua matricula na Instituição de 
Ensino INTERVENIENTE. ficando ele responsável por quaisquer despesas causadas 
pela ausência dessa 1nformacão 
4 Elaborar. apresentar e implementar as at1v1dades relativas a Prática Profissional ou 
Estágio Curricular. em todas as etapas; 
5 Justificar-se por escrito em caso de faltas e atrasos Junto ao professor supervisor e 
a Instituição onde desenvolve a Prática Profissional ou Estágio Curricular: 
6 Manter atitude ética no desenvolvimento da Prática Profissional ou Estágio 
Curricular 
7. Entregar uma cópia do Relatório de Pratica Profissional a lnst1tu1ção. 

CLÁUSULA QUINTA· DA FORMALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DO ESTÁGIO 

A formalização da concessão do estágio efetivar-se-á mediante TERMO DE 
COMPROMISSO firmado entre o acadêm1co/estagiáno e a CONCEDENTE. com 
interveniénc1a obrigatória da Faculdade Sales1ana Dom Basco. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE SALESIANA DOM 
BOSCO 

Para cumprir as finalidades deste CONVÊNIO caberá à Faculdade Salesiana Dom 
Bosco. 

1 Fornecer à CONCEDENTE informação e documentos que consubstanciem as 
normas gerais e específicas, bem como as condições e requisitos que disciplinam as 
práticas prof1ss1onais e/ou o estágio curr:cular nos diferentes cursos da Faculdade 
Sales1ana Dom Bosco. 
2. Divulgar Junto aos acadêmicos. após análise das condições, as vagas d1sponive1s: 
3. Encaminhar à CONCEDENTE a relação dos acadêmicos matriculados nas Práticas 
Profiss1ona1s e/ou estágio Curricular. comprovando ass1rn estarem os mesmos 
regularmente matriculados e efetivamente freqüentando seus respectivos cursos: 
4. Estabelecer procedimentos de planeJamento. execução. supervisão e avaliação 
das Práticas Profissionais e/ou estágio curricular de seus acadêmicos. em 
conformidade com os currículos. programas e calendário acadêmico: 
5 Definir a Coordenação das Práticas Profissionais e/ou estágio Curricular: 
6 Superv1s1onar o trabalho do estagiário. orientando-o quanto ao desenvolvimento e 
encaminhando-o aos respectivos campos de Práticas Profiss1ona1s e/ou estágio 
Curricular: 
7. Apresentar bibliografia adequada ás necessidades eviclernaia.dl!S·li~()jéS.jiàaêmíco 

Ru;; Sálf'l\o.1-;nu~iE:,. 
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8 Estabelecer diálogo com os gestores da CONCEDENTE, evidenciando o objetivo 
das Práticas Profiss1ona1s e/ou estágio curricular: 
9, Providenciar seguro de vida obrigatório aos acadêmicos estagiários; 

CLÁUSULA SETIMA · DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

Para cumprir as finalidades deste CONVÊNIO, caberá á CONCEDENTE' 

1 Oferecer à F acuidade Salesiana Dom Basco vagas, conforme as possibilidades da 
Instituição considerando as necessidades Práticas Profissionais e/ou Estágio 
Curricular 
2 Definir Junto à Faculdade Salesiana Dom Basco as tarefas que serão 
oportunizadas aos acadêmicos estagiários, de acordo com os obJet1vos das Práticas 
Profissionais e/ou do Estágio Curncular, 
3, Orientar-se no preenchimento das vagas oferecidas, de acordo com as normas 
gerais e especificas, bem como com as condições e requisitos que disciplinam as 
Práticas Prof1ssiona1s e/ou do Estágio Curricular nos diferentes cursos da Faculdade 
Salesiana Dom Bosco: 
4, Designar um supervisor com formação adequada e experiência profissional 
compatível com a formação do acadêmico, para acompanhar suas atividades como 
estagiário 
5 Oferecer condições para que os académicos estagiários seJam superv1s1onados por 
docentes da Faculdade Salesíana Dom Basco sempre que necessário; 
6, Informar ás Coordenações Práticas Profissionais e/ou do Estágio Curricular da 
Faculdade Sales1ana Dom Bosco a freqüência dos académicos estagiários: 
7, Comprometer-se a colaborar nas atividades de avaliação, com o envio periódico de 
informações sobre o desempenho do acadêmico de Prática de Ensino e/ou estagiário: 
8, Assinar, Juntamente com a Faculdade Salesiana Dom Basco TERMO DE 
COMPROMISSO, firmado com cada acadêmico 
9, Encaminhar aos professores de Práticas Profissionais e/ou do Estágio Curricular 
da F acuidade Salesíana Dom Bosco os documentos comprobatórios das atividades 
desenvolvidas pelo acadêmico estagiário: 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

A Prática Profissional e/ou Estágio Curricular serão automaticamente rescindidos por 
qualquer dos seguintes motivos 

1 Término do prazo previsto no termo de compromisso, 
2 Conclusão, interrupção, trancamento ou abandono do curso 
3 A pedido do acadêmico estagiário, , , 
4 Não cumprimento das cláusulas do TERMO DE COMP~QM)J,
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5 Por interesse ou conveniência da CONCEDENTE ou em atendimento a qualquer 
d1spos1t1vo legal ou regular 

CLÁUSULA NONA · DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 

O presente CONVÊNIO terá vigência por 03 (três) anos, contados a partir da data de 
sua assinatura podendo ser prorrogado ou alterado através de Termos Aditivos. bem 
como rescindido de comum acordo entre as partes ou unilateralmente par qualquer 
delas. mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
sem qualquer ônus para as partes 
PARÁGRAFO ÚNICO: 
O encerramento antecipado deste CONVÉNIO não preJudicará os estágios Jª 
iniciados 

CLÁUSULA DÉCIMA· DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO 

A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 
conforme previsão do artigo 3° da Lei nº. 11. 788/2008 e o TERMO DE 
COMPROMISSO celebrado entre o estagiário e a CONCEDENTE constituirá 
comprovante da 1nex1sténc1a deste vinculo 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DO FORO 

Fica eleito o foro de Manaus - Amazonas. para dirimir controvérsias decorrentes do 
presente CONVÊNIO 

E por estarem Justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas infrafirmadas 

Manaus - An1ai.l<tnas J (j / ; , \ 

Meire-
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Estácio i Amazonas 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO

OPERACIONAL DE PROGRAMA DE ESTÁGIO N9 

01/2016, QUE ENTRE 51 CELEBRAM A SOCIEDADE 

DE ENSINO SUPERIOR ESTÀCIO AMAZONAS LTDA E 

O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA DE ESTUDO NA 

FORMA PREVISTA NA LEI N2 11.788/2008. 

Pc!o present.e instrumento, de um lado CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF, sob n9 03. 754.112/0001-26 com sede na Av. Constantino Nery n9 3693, bairro Chapada, 

cidade Manaus/Amazonas. neste ato representado por seu Diretor, ROBERTO EMERSON VIEIRA 

SANTOS PINHEIRO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade ne 3320795 

SSP/AM e CPF: 324.860.222-87,red,dente e domicíl1ado nesta cidade, sito a Rua dois, Cd. Residenc,a! 

Parque dos Franceses, apartan-,ento 202, Bl-38 - Dorn Pedro 1, CEP·.69040-611, e FRANCISCO JOSÉ 

SOUZA BEZERRA, brasdeiro. d,vorc1ado, contador, portador da cedula de identidade ns 2894630-8 

SSP/AM inscrito do CPF: sob o nº 264.S:36.813-15, residente e domiciliado rno Av. Constant,.·,o 

Nerv,2229 Bloco 148, apan.arnento 205, conjunto Tocantíns 1 balrro Cnapada, investido dos poderes 

que lhe forarn atnbuidO$ sob o substab2icc;rnento na data Je 13 de 1'\bril de 2016, e de outro lado o 

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ÉSTUDO E DESENVOLVIMENTO, pessoa jurid1ca de d1reit0 pubiicc, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF, sob nº19. 324.171/0002·85 com sede na A11.D1a1rna Batista. 

f'~?3000, :;aia307 bairro Parque Dez de Novembro, Manaus - Amazonas, doravante denominada 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. reso:v0,n firma o presento TERMO OE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICO - OPERACIONAL DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, ern consonância com o disposto aas Lei 

N' 11 788í08, que lhes torem aplicáveis e pcias Cláusulas e conaiçàes que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Instituição Concedente period1carnente 2 de afordo corn SCJêS 
i 

dispon,bil!daoes e campo de estágio e ens:no clínico, colocara à disposição da lnsFituição de, Ensino. 

vagds par2 ínctic.ação lie alunos do.s cursos de Graduação em ENFERMAGEM, FA~MÁCIA, J.JTRtÇÂO,. 

B!OMEDIC!NA, CIÊNCIAS SIOLOGICAS. PEDAGOGIA e EDUCAÇÃO FISICA ~:::; : ·•" .• rtt.fd~ttil,r 
, e 'l,O . 

dcrnanda est~gio prático. 

Av. Constantino Nery. nº 3693 - Chapada/ CEP: 690tfo-ooí IM 

CNPJ: 03.754.11210001-261 Fone: \92) 3212-8900 



Estácio Amazonas 

CLÁUSULA SEGUNDA· O objetivo do estagio será o aprimoramento profissional, cultural e social do 

aluno-estag1ario, por meio da aprendizagem e part1c1pação nos setores/departamentos afins da 

Instituição Concedente, 

CLÁUSULA TERCEIRA · O horário de estágio não deverá interferir na presença do aluno nas aulas e no 

periodo de realização de provas b1mestra1s do curso, no qual, está matriculado na Instituição de 

Ensino. A assiduidade do estagiário será demonstrada por modalidade de controle adotada pela 

lnsrnuiçào de Ensino. 

CLÁUSULA QUARTA · Caberá a Instituição de Ensino a responsabilidade de formalizar, a favor do 

estagiário, o seguro contra acidentes pessoais, de conformidade com o disposto no Parágrafo único da 

lcí nº 11,788/08. 

CLÁUSULA 

QUINTA · Po1 ocasião do término do estagio, a Instituição de Ensino, fornecerá ao estagiário, ern 

forma de avaliação, o resultado do seu aproveitamento, bem como do total de horas de estàg,o 

efetivamente por ele realizadas, 

CLÁUSULA SEXTA · Nos terrnos do artigo 4º da lei 11,788/08, para quaisquer efeitos, não se 

estabelecerá vínculo empregatício entre o estagiário e a Instituição Concedente ou com a Instituição 

de Ensino. 

CLÁUSULA SÉTIMA · Disponibilizadas as vagas de estágio pela Instituição Concedente, deverá a 

Instituição de Ensino enviar-!he urna relação com os dados dos alunos que farão ao estágio, bem como 

os períodos sugeridos, para programação dentro da grade do setor competente, que distribuirá as 

turmas conforrne capacidade da Instituição Concedente, 

§ lQ - Quando nas dependências da Instituição Concedente o aluno-estagiário deverá estar 

1dent1ticado, portar uniforme, caso necessário, e observado as normas internas da Instituição, 

observando ass1du1dade, pontualidade, respeito aos preceptores, corpo rnédico e de enfermagem da 

Instituição Concedente. 

§ 22 - O aluno estag1ario compromete-se a zelar pelos instrumentos, equipamentos, mater1a1s e 

instalações de propriedade da Instituição Concedente, respondendo por perdas e danos por ele 

causados. 
':' A;õÍ::<.J' 

' 1 ;~,,'(\ 

§ 3Q Qurindo o estágio ocorrer nas dependências do Centro Cirurg1co\.r~i,S 

Esterilizado deverá o aluno, bem como o Preceptor acompanhante, díspor"fl?' 

individual, devidrJmente ident;ficada com símbolo da Instituição de Ensino. 

Av, Constantino Nery, nº 3693 - Chapada ICEP: 69050-0011 M 

CNPJ: 03,754, 112/0001-26 1 Fone: (~ff!j~O 
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Estácio Amazonas 

§ 49 - Para as disciplinas em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ensino Clínico, deverá ser disponibilizada 

materiol hospitalar Oç consumo, definido pela Instituição Concedente em conformidade ao número 

de alunos/turmas/carga horaría para as quais a Instituição de Ensino solicitar campo de estágio. 

§ 5º - O aluno-estag1àrio deverá firmar com a Instituição Concedente o competente Termo de 

Compromisso, com a interveniénc1a da Instituição de Ensino. 

CLÁUSULA OITAVA - A Instituição de Ensino, para bem atender à finalidade do presente termo, obriga

se a designar urn Preceptor do quadro funcional da Instituição Concedente para o curso de Graduaçào 

em Enfermagem, Nutrição, Biomed1cina, Serviço Social C1ênc1as Bioldgicas e Farmac1a, de acordo com a 

Orientação da Instituição Concedente, para acompanhar e auxiliar os estagiários, bern como propic:ar 

ao estudante todas as condições e fac:iidades para um adequado aproveitamento do estágio, 

cumprindo e fazendo cumprir o plano previamente elaborado pela Instituição de Ensino, 

§ 1"- O acesso, ambientação, freqüência e distribuição dos alunos e preceptorés serão 

supervisionadas ainda pela Instituição Concedente, que designará um supervisor para tal finalidade. 

§ 2º ·· Ao Coordenador de Estagio de cada curso da Instituição de Ensino, designado para a supervisão 

dos estagios 

1. Coordenar, Junto aos professores da habilitação profissional, atividades de plane1amento dos 

estág1os1 assegu(ando à Integração curricular; 

li. Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação e execução de estágio, 

sempre em articulação com ,nstitu1ções em que elo se realize. 

Ili. Realizar atividades de educação continuada, seguindo um cronograma estabelecido, pela 

Instituição Concedente. 

CLÁUSULA NOVA·· O presente Acordo de Cooperação terá a duração de por mais 24 meses, iniciando

se a partir da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogado por igual prazo se assim acordarem as 

panes, podendo ser rescindido, desde que quaisquer das partes convenientes notifique a outra 

com anteced,5ncia mini ma de trinta dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Este acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante denuncia 

expressa por 1n1uat,va de qualquer uma das partes. Entretanto, os termos de compromisso a ele 

vinculado, poderão ser cumpridos até o praw inicialmente estipulados. .. 
,· !t,.:;?.;.-.,r ... v;, ,,__; ,.__,;, .Jt:; ::jA,) f•fa.v~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA , Os casos omissos nest'é':'&'11l4'~~líêí'ft'lllí1Mdos pelas disposições da 

lei nº 11.788/08 ,, de seu regulamento. ""' " /," , i' 

Av, Constantino Nery, nº 3693 - Cha 
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Estácio Amazonas 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA , As partes elegem o foro da Comarca de Manaus/ AM, para d1nm1r 

quaisquer duvidas oriundas desde Acordo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegio que se;a, 

E, por estarem justos e avindos, assinam as partes o presente acordo, em 02 (duas vias) de igual 

teor e forma, nas presenças das testen1unhas abaixo, 

Manaus;21' oe í&<""~ 2016, 

1/ li: / 
i 

itJ jvJI 
ROBERT EMERSO , VIEIRA D S SANTO 

D1"etor Geral da Soc1eda ae Ensino Superior Estac10 do Amazonas Ltda 

! 

Testemunhas: 

2 

Av. Constantino Nery, nº 3693 - Chapada/ CEP: 69050-0011 Manaus - AM 
CNPJ: 03.754.112/0001-26 / Fone: (92) 3212-8900 001 " ,, ..:,l(J 
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3.5.B - PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E/OU DE 

SAÚDE PÚBLICA 

O desenvolvimento de pesquisas é fundamental para compreender a especificidade 

epidemiológica da região, bem como para desenvolver economicamente a mesma, 

podendo seus resultados gerarem impactos a nível nacional. 

Por isso, o IMED irá realizar parcerias com instituições de ensino da região da 

unidade a fim de servir de campo de pesquisa para diferentes áreas médico

assistenciais. 

Para isso, é fundamental que um comitê ou comissão de Educação Permante esteja 

diretamente envolvido, aprovando e supervisionando o projeto durante o decorrer da 

pesquisa, lém de dar todo o suporte técnico e estrutural para o desenvolvimento da 

mesma. 

O IMED constitui hoje, grandes parceiras no processo de aprendizagem, cujo 

sucesso consiste na capacidade de manter objetivos comuns, com alta flexibilidade 

na relação de trabalho, envolvendo definição de metas, utilização de recursos 

tecnológicos, investimentos financeiros, definição de metodologia de ensino e 

conteúdo didático, sempre primando por uma visão compartilhada. 

Neste tipo de união, teremos, de um lado, o HUTRIN que possuirá profissionais com 

a total noção do momento presente em que se encontram, bem como o quanto de 

valor e resultados cada um deles pode agregar à organização, a partir do 

desenvolvimento de suas competências individuais, alinhadas as competências 

organizacionais. 

Do outro lado, nas instituições acadêmicas, encontramos equipes com expertise 

totalmente desenvolvida e estruturada para administrar e transmitir conhecimento, 

dentro das mais diversas áreas. Os benefícios adquiridos dessa união envolvem 

ganhos financeiros, investimento tecnológico, atualização e customização de 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itc:peva, 202 / Conjunto 34, Bdo Vista, Siio Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone/Fax: (11) 3141·1128 
www.imed,org.br ,_ projetos@imed,org,br 

00131? 
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pesquisas de campo, entre outros. 

Outras parcerias também ocorrem com uniões e associações entre os mais variados 

órgãos e entidades, tanto dos setores públicos como privado. Novamente o objetivo 

é comum: prover as empresas com uma equipe de funcionários com maior 

qualificação técnica, aumentando a capacidade de desenvolvimento tecnológico e 

humano, com foco estratégico, na velocidade que o processo requer, com a 

chamada "tecnologia do conhecimento", evitando assim o conhecimento obsoleto e 

a aplicação prática desses ensinamentos. 

As parcerias objetivam a agregação de valor, obtida pelo aumento de lealdade e 

fidelidade entre as partes, aumento da credibilidade das organizações envolvidas, 

fortalecimento das marcas e da imagem das empresas no ambiente externo, bem 

como o aumento da cidadania organizacional, ou seja, os funcionários terão prazer e 

orgulho de atuarem no HUTRIN, aumentando significativamente a capacidade de 

reter talentos. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 / Coníunta 34, Belo Vista~ São Paulo/SP 
CNPJ: 19.324,171/0001-02- Telefone/Fax: (J.1} 3141-1128 

www.fmed.org.br- projetos@imed.org,br 

001318 
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TERMO DE CONVÊNll 

Pe!o presente instrumento particular, de um lado, ASSOCIAÇÃO UNIFICADA 
PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO, entidade 
mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP, com sede na Avenida 
Paulista. nº 900. Bela Vista. nesta Capital inscrita no CNPJ/MF sob nº 
06 099229/0001-01. com filial na. Rua Maria Ypiranga, nº 4390, Bairro Parque Dez 
de Novembro, CNPJ/MF sob o nº 06.099.229/0099-15, neste ato representado 
por sua diretora Rosange Maria dos Santos Pinto Menezes, brasileira, casada, 
administradora e professora, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 453976, 
inscrito no CPF/MF sob nº 20940874172 aqui simplesmente designada 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. e de outro lado o IMED-lnstituto de Medicina Estudos e 
Desenvolvimento, doravante denominada INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, 
representada neste ato por sua representante legal o Sr. Alexandre Koslovsky 
Soares, firmam o presente convênio para a realização de estágios, nos termos da 
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, conforme condições abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO 

1.1. A Unidade Concedente compromete-se a conceder campo de estágio de caráter 
obrigatório em suas unidades aos estudantes devidamente matriculados no Curso 
de Serviço Social, e áreas afins da Instituição de Ensino. por ela designados em 
relação de alunos a ser fornecida pela mesma e por período acordado pelas partes 
conveniadas. em termo aditivo ulterior que passará a fazer parte integrante do 
presente Convênio: 

1.2. Para fins deste Convênio. entende-se como estágio as atividades 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações de vida e de trabalho 
ligadas a sua área de formação na Instituição de Ensino: 

1.3. A Unidade Concedente formalizará o estágio através de Termo de 
Compromisso firmado com o estagiário, tendo à obrigatória interveniência da 
Instituição de Ensino 

1.4. A Unidade Concedente comunicará a Instituição de Ensino. para que seJa 
substituído. o estagiário que. por motivo de natureza têcnica, administrativa ou 
disciplinar. não for considerado apto a continuar suas atividades de estágio; 

1.5. Os estágios de que trata o presente convên~·.o n·a.· o serão remunerados nem 
caracterizarão vínculo empregatício com s!ante admitido como 
estagiário, nos termos da legislação em vigor; ) , J 

1.6. As atividades principais serão desenvolvidas\(~elo estagiário em caráter 
subsidiário e complementar. compatíveis com o conte~ti básico da profissão à qual 
o curso se refere e serão determinadas pela Supervisão de estágio fornecida pela 
Instituição e pela Área responsável pelo estágio .\ 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUICÃO DE ENSQ1?l 3 l 9 
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2.1. Encaminhar os estagiários mediante carta de apresentação, sem a qual estes 
não poderão iniciar o estágio na UNIDADE CONCEDENTE, dentro das normas 
estabelecidas pelas partes conveniadas: 

2.2. Firmar os Termos de Compromisso de Estágio. como interveniente, através do 
seu Coordenador de Estágio 

2.3. Providenciar a substituição do estagiário, quando constatada a necessidade 
pela Unidade Concedente, conforme cláusula primeira, item 1.4.. indicando 
candidatos à substituição do(s) estagiário(s), bem como poderá substituí-los 
constatada a necessidade por parte desta. mediante prévia notificação á Unidade 
Concedente: 

2.4. Responsabilizar-se e supervisionar o estágio de alunos estagiários. fiscalizando. 
acompanhando os trabalhos dos estagiários, em conformidade com os currículos. 
programas e calendários escolares, contratando e remunerando professores pós
graduados nas áreas de atuação dos estagiários devidamente registrados nos 
respectivos conselhos. 

2.5. Analisar e discutir o Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo estagiário no 
local de estágio. visando à realização de aprendizado na perspectiva da teoria e da 
prática 

2.6. Respeitar as normas vigentes e recomendações da Unidade Concedente e das 
Unidades em que se realizarão os campos de estágio: 

2.7. Responsabilizar-se por danos, avarias ou inutilização de objetos e 
equipamentos. inclusive nos prédios e instalações da Unidade Concedente e dos 
locais onde estarão sendo realizados os estágios. decorrentes de dolo ou culpa se 
comprovadamente causados pelos estagiários, orientadores/supervisores e demais 
pessoas designadas pela Instituição de Ensino. cabendo a mesma a reparação, 
substituição e indenização decorrentes de tal dano; 

2.8. Disponibilizar material de equipamento de proteção individual (EPI) para alunos 
e supervisores conforme a necessidade de cada curso: 

2.9. Efetuar Seguro de Acidentes Pessoais para o estagiário, proporcionado por 
apólice que assegure o estudante/estagiário durante todo o período de estágio: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE 

3.1. Conceder estágios ao pessoal discente da lnst1tu1ção \JEns1no, nos termos da 
1 eg1slação Vigente e das disposições deste convênio, ' , \ 

) ' 
3.2. D1spon1bi11zar local adequado para a prática do estágio, \/' 

3.3 Proporcionar ao estag1ano expenênc1as válidas para a complementação do 
ensino e da aprendizagem. ressalvada a autonomia científica do trabalho realizado: 

~, íP-61:.~~~ ~:~~,::~?~ SAü PAlii.C 

3.4. Aceitar o credenciamento dos Supervisores de ao~;~;~ segunda, 
item 2 A do presente termo: "0:;;71'~'°'1:,,~': "'-'' 1 

3.5. Garantir aos Supervisores credenciados pela lnstitúí ãcfcfe1:!f:tYÍl~o a realização 
da supervisão necessária: · · 



3.6. Garantir, mediante participação dos supervisores. orientação quanto ao 
desenvolvimento do proJeto, programa e atividade 

3.7. Autorizar o acesso dos estagiários e Supervisores de Estágio. devidamente 
encaminhados pel;, Instituição de Ensino, aos setores em que se realizarão as 
atividades inwentes ao estágio: 

3.8. Prestar. oficialmente, informações sobre o desenvolvimento do estágio e da 
~,t1vidade do estagiário que venham a se fazer necessárias, ou sejam solicitadas 
pela Instituição de Ensino 

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. O presente Convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura por tempo 
indeterminado, sendo facultado a qualquer das partes sua rescisão sem qualquer 
ónus. desde que a parte interessada comunique a outra, por escrito. sua intenção 
com antecedência de trinta dias: 

4.2. Durante a sua vigência e havendo anuência bilateral, as cláusulas do presente 
Convênio poderão, em conJunto ou isoladamente, ser alteradas mediante Termo 
Aditivo. que passará a fazer parte integrante do presente Convênio 

4.3. Este Convênio contém a integralidade do acordo entre as partes e nenhuma 
alteração ou variação do seu conteúdo será válida a menos que feita por escrito e 
assinada pelas partes Este Convênio supera quaisquer acordos e entendimentos 
anteriores entre as partes: 

4.4. A anulação de d1spos1tivos ou cláusulas. isoladamente. não implica em anulação 
dos demais dispositivos integrados ao presente Convênio; 

4.5. As partes elegem de comum acordo o Fórum da Comarca de Manaus/AM, 
excluindo qualquer outro. por mais privilégio que seja. para dirimir eventuais 
controvérsias oriundas do presente termo 

4.6. E por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Convênio 
em 2 (duas) vias oríg1na1s de igual teor e forma. para os mesmos efeitos. na 
presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

TESTEMUNHAS: 

01) X:\, 4, 114,dL, 
Nome 
f-?G n" l. J í I ~J "'· 
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3.5.C - APRESENTAÇÃO DE PROJETO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE COM 

VISTA À CAPACITAÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA UNIDADE 

HOSPITALAR 

Para o IMED a educação permanente é um processo dinâmico de ensino

aprendizagem, destinado a atualizar e melhorar a capacitação de pessoas. É um 

elemento importante no funcionamento de qualquer instituição, com o objetivo de 

adequações de funções para melhorar a eficiência e qualificação dos colaboradores, 

a competência profissional e o nível de satisfação do usuário. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a educação permanente como 

essencial para a qualidade da assistência a saúde. Entende que auxilia no 

desenvolvimento dos recursos humanos, num esforço sistemático de melhorar o 

funcionamento dos serviços através do desempenho do pessoal e todas as ações 

educacionais implantadas no hospital, terão os seguintes objetivos: 

• Mobilizar as equipes interdisciplinar da unidade para resgatar a concepção 

voltada para o desenvolvimento de suas práticas; 

• Orientar e educar, identificar as necessidades das equipes que atuam nos 

diferentes setores para minimizar as deficiências de mão-de-obra; 

• Realizar treinamentos teóricos e práticos nos setores para exercício diário de 

aprimoramento técnico/prático, para que os mesmos aperfeiçoem seu processo de 

trabalho (tomada de decisão, liderança, supervisão, habilidades, flexibilidade e 

trabalho corpo-a-corpo) 

• Ao admitir novos colaboradores será realizada a integração dos mesmos na 

instituição pelo profissional responsável pela educação permanente, onde após a 

contratação será realizado prioritariamente a apresentação da área física da 

instituição como um todo, posteriormente irá ser entregue o cronograma de 

ambientação nos setores de Internação, Urgência/Emergência, Ambulatório e Sala 

Vermelha, contendo a data e horário. O cronograma contemplará a programação 
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das aulas teóricas e práticas tanto das aulas teórica quanto das aulas práticas 

• As aulas teóricas: serão ministrados conteúdos em sala de aula. Antes do 

início de cada aula será realizado pré-teste para avaliação do conhecimento 

relacionado ao assunto a ser estudado, e no final de cada aula será realizado o pós

teste para avaliar se adquiriram conhecimento suficiente para executarem suas 

tarefas no dia-a-dia, de forma que visem o desenvolvimento do serviço nas unidades 

assistenciais 

• As aulas práticas: o responsável pela educação permanente irá acompanhar 

monitorizar, direcionar e explicar os procedimentos realizados nos setores. Os novos 

colaboradores estarão sendo avaliados durante a realização dos procedimentos 

técnicos relacionados a assistência. Estarão sendo observados quanto ao seu 

processo de desenvolvimento conhecimento, habilidades e comunicação no 

trabalho, para que possam: 

o ser avaliado os resultados 

o adquirir o desenvolvimento da capacidade técnica 

o conhecer o seu perfil do colaborador 

o observar a qualidade no atendimento ao usuário 

o identificar os problemas, diagnosticando a necessidades de mudança 

o detectar formas alternativas para a correção de falhas 

o proporcionar "feedback" aos funcionários sobre o seu desempenho 

• Os colaboradores novos serão avaliados no período dos quarenta e cinco 

dias pelo responsável da educação permanente junto com o profissional assistencial 

do setor, através do Formulário de Avaliação de Desempenho Técnico/Prático 

• Durante o período de experiência na unidade assistencial, o responsável pela 

área deverá realizar o acompanhamento do novo colaborador, e informar ao 

responsável da educação permanente qualquer dificuldade que o novo colaborador 
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esteja enfrentando. O responsável da educação permanente passará a acompanhar 

o novo colaborador para identificar possíveis fragilidades que deverão ser 

trabalhados ainda no período de experiência 

• Todas as informações relacionadas ao acompanhamento do colaborador, em 

período de experiência, deverão ser registradas no formulário de desempenho 

técnico/prático 

• Ao completar sessenta dias, será realizada uma prova teórica para avaliar o 

conhecimento básico, teórico, prático e gerencial que o colaborador adquiriu no 

período de experiência 

• Durante a avaliação de quarenta e cinco dias, o profissional da educação 

permanente emite o parecer liberando ou não o colaborador para assumir as 

atividades nas unidades assistenciais 

• Caso o colaborador não esteja apto ao desempenho das atividades em 

quarenta e cinco dias, o profissional da educação permanente e o responsável pela 

área de trabalho do novo colaborador deverão finalizar a avaliação procedendo ao 

desligamento do avaliado ou a atualização educacional. Ainda, de acordo com a 

avaliação de ambos, haverá situações em que o novo colaborador poderá 

apresentar deficiências que poderão ser trabalhadas após noventa dias de 

experiência. Para estes casos, deve ser aberto um plano de ação para capacitação 

do novo colaborador. Este será liberado para as atividades nas unidades somente 

após avaliação e registro do profissional da educação permanente e após a 

execução do plano de ação 

• A avaliação será encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) 

para registro e acompanhamento 

GESTÃO EDUCACIONAL IMED 

O IMED reconhece que o conhecimento e a informação representam recursos 

estratégicos para que a organização possa ser capaz de atender às crescentes 

demandas originadas pela área da saúde, a velocidade de transmissão das 
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informações e inovações tecnológicas, a recessão econômica. E só existe um 

modo de uma organização ter acesso a esses recursos estratégicos - através das 

pessoas. 

Surge desta forma, a necessidade de estruturar o Hospital para tornar-se flexível 

baseada na responsabilidade de cada um em relação ao todo, a partir de um 

resgate da visão multidimensional do ser humano e do desenvolvimento de um 

processo contínuo de aprendizagem organizacional. E nesse momento, em 

especial, é fundamental que os líderes estejam empenhados em promover essas 

transformações, que envolvem uma reformulação dos seus próprios modos de 

pensar e de agir, assim como das pessoas que os cercam. 

Gestão Estratégica é o nome do desafio mais importante, árduo e abrangente 

com que se defronta qualquer organização: de que maneira estabelecer as bases 

para o êxito de amanhã. Os gerentes precisam resolver as conflitantes demandas 

dos stakeholders e enfrentam as tensões permanentes entre os diferentes grupos 

e níveis dentro da empresa. O desafio é abrangente, pois envolve todas as 

decisões da empresa. 

O conflito entre as demandas do presente e as exigências do futuro se situa no 

cerne da gestão estratégica por pelo menos três razões: 

1° O ambiente em que os êxitos de amanhã serão conquistados provavelmente 

será muito diferente do ambiente com que hoje se depara a unidade, as 

necessidades mudam com o surgimento de novas patologias e tratamentos. O 

desenvolvimento tecnológico freqüentemente altera não apenas o atendimento, 

mais todos os aspectos do gerenciamento das: Compras de bens e serviços, 

logística e serviços. As mudanças políticas, regulamentação social e econômica 

geralmente dão origem, de forma direta ou indireta, a mudanças nas condições 

setoriais. 

2° Para ser bem sucedido no novo ambiente de amanhã, a unidade deverá 

submeter-se a mudanças significativas e, por vezes, as velhas maneiras de 

pensar devem ser questionadas e reconcebidas, as premissas e crenças 
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tradicionais se tornam incompatíveis com o ambiente transformado. É necessário 

aprender novos processos operacionais e novas formas de atuação. As estruturas 

organizacionais, os sistemas e os processos decisórios herdados de um passado 

superado carecem de reformulação. 

3° A adaptação às mudanças e, em muitos casos impõem um ônus 

extremamente pesado sobre os líderes de qualquer empresa. No entanto, essa é 

exatamente a dupla tarefa com que se confrontam os gerentes estratégicos. 

METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM IMED 

O conceito de andragogia é de fato o ponto básico para o sucesso nesse 

contexto, uma vez que orienta sobre como funciona o processo de aprendizagem 

do público adulto, que nem sempre está totalmente suscetível a receber e reter 

novos conhecimentos. 

Uma vez que o processo educacional é contínuo e inesgotável, poderemos 

entender que o indivíduo adulto para aprender necessita identificar no 

aprendizado a ser recebido características distintas, que corrobore com o 

conhecimento já adquirido, ou numa situação totalmente oposta, que o novo 

ensinamento desequilibre a opinião já formada sobre determinado assunto, 

despertando no aprendiz o entendimento de que há novas possibilidades e 

caminhos a serem utilizados, contribuindo para a aplicação prática e imediata na 

vida diária. 

Elencamos a seguir alguns aspectos que contribuem para o entendimento do 

processo de educação por parte dos adultos que: 

,, Identificam o relacionamento existente entre os conhecimentos já adquiridos e 

os novos aprendizados, a partir de "insights" sobre o assunto. 

,, Possuem a capacidade de perceber se funcionará na aplicação prática - tipo 

de conhecimento acumulado, a partir de experiência. 

,, Possuem baixa tolerância a longos discursos teóricos, havendo a necessidade 

de experimentar a funcionalidade do conhecimento na prática, para problemas 
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reais . 

.,, Apresentam dificuldade de abdicar dos conhecimentos já adquiridos em 

detrimento do novo, tendo a necessidade de aproveitar as experiências já 

adquiridas . 

.,, Apreciam qualquer ensino que agregue valor e transmita novos sentidos, 

através de sensações de humor, desafios e crescimentos . 

.,, Possuem alto nível de avaliação, julgamento e facilidade de aprendizagem que 

exigem relatos e comparações de experiências . 

.,, Gostam de aprender, mas não gostam da sensação de serem ensinados. 

Dentro do projeto de educação permanente as metodologias de aprendizagem 

podem ocorrer das formas mais diversas, desde que adequada à organização, ao 

tipo de conhecimento ou a habilidade a serem desenvolvidas, e as 

particularidades das pessoas tanto individuais, como grupos de aprendizagem, 

conforme pode ser observado na figura abaixo. 

Plataforma de engajamento que possibilíta ludificar proUS$-OS e garantir um aumento significativo na ades$o dos partícipantes 

Sem 1 
~ 

Produz-ir 4 

Interagir• 

Receber 

• 

F6rurn 
Bíbliote«t 

Estudos de caso 
POO Ç~sts 

Apostilas/Po_<ket 
Simuladores 

1 ~----~ 

Atuar no desenvolvimento dos Recursos Humanos (Médicos, Enfermagem e demais 

trabalhadores da unidade) através da educação permanente com vistas a qualidade 

da intervenção, em todas as áreas e profissionais das unidades. 

Responsável por desenvolver o agir técnico da forca dos Recursos Humanos, 
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proporcionando aprofundamento de conhecimentos dos profissionais de saúde por 

meio da capacitação pedagógica em varias áreas e níveis de complexidade, visando 

a qualificação do processo assistencial a população. Este serviço poderá 

desenvolver atividades em parceria com o Hospital, visando ações voltadas á 

comunidade. 

A visão do IMED para o a unidade é fazer da Educação Permanente um 

direcionador para a gestão do conhecimento em toda a sua amplitude, envolvendo 

aspectos quantitativos e qualitativos. Institucionalizar um projeto em educação 

permanente com vista a capacitação da equipe interdisciplinar será atribuir um poder 

de atuação totalmente lícito, outorgando autonomia para expor e executar ações de 

desenvolvimento vinculadas à macro estratégia da organização, tomando as 

lideranças como pilares do processo, trabalhando as competências organizacionais 

tanto para os líderes como para o corpo funcional, identificando e retendo talentos. 

Promover o aprendizado continuado, investir em tecnologia da educação e 

disseminar a cultura da organização em toda cadeia de valor constituem-se fatores 

decisivos para que juntos alcancemos os objetivos de formação necessários para 

nos tornamos referência em prestação de serviços na área da saúde. 

Todas as ações de formação e atualização possuirá foco no desenvolvimento de 

competências críticas individuais. Sejam técnicas ou comportamentais, que estão 

diretamente vinculadas às competências organizacionais; terão caráter 

essencialmente estratégico ao atendimento e gestão da saúde na unidade, sua 

abrangência englobará tanto o público interno como o externo, não havendo 

necessidade exclusiva de utilização de espaço real, podendo ser virtual, em salas 

de aulas ou em centro educacionais que terá como premissa principal o aumento 

do diferencial competitivo da qualidade no atendimento e valorização dos 

colaboradores. 

O conteúdo dos cursos e programas serão múltiplos e diversificados, voltados 

para gestão e execução dos serviços da saúde. A duração dos cursos será 

diferenciada, variando de acordo com o aprofundamento e a natureza dos 

estudos e atuação profissional. Os cursos de conteúdo e duração mais densos 

são os destinados à formação e desenvolvimento gerencial, médicos e 
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enfermagem já que estes possuem o papel estratégico no atendimento. 

PROPOSTA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Para uma organização tornar-se competitiva e de qualidade, não basta investir em 

tecnologia e em equipamentos de última geração. O processo de definição de 

estratégias de mudanças passa, necessariamente, pelo fator informação e 

investimentos na qualificação de recursos humanos como elementos essenciais ao 

desenvolvimento e crescimento organizacional, que asseguraremos através de das 

seguintes iniciativas de Educação Permanente para os seguintes públicos: Área 

Médica, Áreas de Enfermagem, Profissionais da Saúde de Nível Superior, 

Profissionais da Área da Técnica de Nível Média. 

Cursos de Educação Permanente 

Profissionais de Nível Superior 

Medicina de Urgência e Emergência 

Bases da Medicina lntegrativa 

Fisiologia 

Respiratória 

Cardiovascular 

Médicos que tenham interesse em 

atuar em Urgência e Emergência ou 

médicos que já atuam em Urgência e 

Emergência e querem aprimorar seu 

conhecimento. 

Médicos, profissionais de saúde e 

profissionais que comprovadamente 

atuem ou desenvolvam projetos na 

área de saúde. 

lntensivistas, 

e pneumologistas, 

anestesiologistas, 

cardiologistas, 

emergencistas, fisioterapeutas e , 

profissionais da saúde 
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Monitorização Hemodinâmica Básica 

e Avançada com Simulação Realística 

- Médicos 

Simulação 

(SIMVAD) 

em Via Aérea Difícil 

Médicos que atuam na área de 

Terapia Intensiva, Medicina de 

Urgência e Anestesiologia ou que 

queiram se preparar para atuar na 

área 

--~---- - ------

Médicos intensivistas, cirurgiões, 

anestesiologistas e médicos que 

atuem em pronto atendimento e 

atendimento 

Especialidades 

pré-hospitalar. 

envolvidas: 

Anestesia, Terapia Intensiva, Centro 

Cirúrgico e Pronto Atendimento. 

Acessos Vasculares e Terapia Enfermeiros de todas as áreas de 

lnfusional atuação. 

' 

--.---·-- ----------------+---------------------, 

Farmácia Clínica 

Hotelaria Hospitalar 

Farmacêuticos que queiram atuar em 

ambiente hospitalar, com 

embasamento clínico. 

Enfermeiros, médicos, 

administradores de empresa ou 

hospitalares, nutricionistas que 

queiram aprimorar seusr 

conhecimentos para atuar no 

atendimento ao paciente. O curso 

também recebe profissionais de 

hotelaria e turismo que tenham 

interesse em migrar para a área da 

saúde. 
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Médicos, enfermeiros, farmacêuticos 

e outros profissionais da área da 

saúde que queiram aprimorar seu 

conhecimento para atuar nos serviços 

Prevenção e Controle de Infecção de controle de infecções hospitalares. 

Hospitalar É voltado ainda a profissionais da 

equipe assistencial que desejam 

aperfeiçoar sua prática, com foco na 

qualidade e segurança do paciente e 

dos profissionais da saúde. 

Farmacêuticos, bioquímicos, biólogos 

Bases da Patologia Clínica/Medicina e biomédicos que queiram aprimorar 

Laboratorial seu conhecimento para atuar em 

laboratórios de patologia clínica. 

Biomedicina 

Imagem 

no Diagnóstico por 

Biomédicos que queiram se preparar 

para atuar em medicina preventiva e 

diagnóstica com conhecimento das 

tecnologias mais avançadas em 

exames de imagem. 

Profissionais da área da saúde que 

queiram conhecer amplamente o 

Captação, Doação e Transplante de Sistema Nacional de Transplantes, 

Órgãos e Tecidos 

Farmacologia 

bem como sua legislação, para atuar 

com doação e transplante de órgãos e 

tecidos. 

Profissionais da área da saúde cuja 

área de atuação esteja relacionada ao 

uso de medicamentos, que queriam 

aprofundar seus conhecimentos em 

1 Farmacologia e contribuir com a 
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terapêutica através de sua atuação 

diferenciada para com o paciente. 

---------------i--------------------s 
Imersão em Atenção Domiciliar para 

1 Enfermeiros 
Enfermeiros I' 

Enfermeiros que tenham interesse em 
Enfermagem em Emergência e , 

atuar na área de emergência e 
, Urgência 
1 urgência pré e intra-hospitalar. 

----------------+--~-----------------, 
Enfermeiros com experiência mínima 

Gestão da Assistência em 

Enfermagem 

Cuidados Paliativos 

Fisioterapia Hospitalar 

de 1 ano que queiram adquirir 

conhecimentos na área de gestão da 

assistência e de serviços de 

enfermagem. 

Profissionais de nível superior 

interessados em adquirir 

conhecimentos em Cuidados 

Paliativos. Podem participar 

enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, 
i 

odontologistas, psicólogos, ' 

educadores físicos etc. Para médicos, 

acrescentaremos um módulo 

especifico para profissão de 30 horas

aula. 

Fisioterapeutas que queiram atuar em' 

hospitais gerais. 

1 Nutrição Hospitalar Nutricionistas 

1 
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Profissionais da Área Técnica de Nível Médio 

Gestão da Qualidade em Saúde 

Profissionais da área de saúde que 

tenham interesse em atuar com 

gestão da qualidade. 

O curso é voltado a profissionais que , 

atuam na área de Gestão de Pessoas 

ou profissionais assistenciais que 

Liderança e Gestão de Pessoas na possuem sob sua responsabilidade a 

Área da Saúde liderança 

necessitam 

de equipes 

aprimorar 

e que 

seus 

conhecimentos e habilidades de 

liderança. 

Profissionais Multi/Transdisciplinar 

Profissionais e gestores da área da 

saúde (hospitais, clínicas, 

laboratórios, operadoras de saúde, 

indústria farmacêutica e demais 

empresas do setor da saúde), 

Excelência Operacional na Área da interessados em iniciativas de 

Saúde - LEAN SIX SIGMA qualidade, que estejam buscando 

ferramentas para identificação e 

resolução de problemas, metodologia 

para aumento da eficiência 

operacional dos processos do seu dia 

a dia e técnicas para tomada de 
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decisão mais assertiva. 

Gestão da Qualidade em Saúde 

Profissionais da área de saúde que: 

tenham interesse em atuar com 

gestão da qualidade. 

Profissionais nos diversos perfis como 

Técnicos de Segurança, Engenheiros 

de Segurança, Enfermeiros, 

Fisioterapeutas, 
Gestão de Segurança do Trabalho em 

Farmacêuticos, 

Médicos, 

Psicólogos, 
Serviços de Saúde 

Administradores e outros graduados 

em nível superior, que atuam ou 

pretendem atuar em segurança do 

trabalho para serviços de saúde. 

Profissionais da área da saúde e da 

Gestão de Serviços de Saúde: área da administração que tenham 

Abordagem Tática interesse ou já atuam na gestão de 

organizações de saúde. 
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3.6 - POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
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3.6.A-APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM 

PESQUISA PERIÓDICA DE CLIMA ORGANIZACIONAL E DEFINIÇÃO DE USO 

DAS INFORMAÇÕES 

A Pesquisa de Clima Organizacional e satisfação do colaborador, aplicada nas 

unidades administradas pelo IMED, visa conhecer o grau de satisfação sobre 

diversos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho como a comunicação, 

integração, valorização profissional, relacionamento interpessoal e relação com a 

liderança, além de proporcionar uma visão global da concepção dos funcionários em 

relação a instituição. 

A pesquisa permite a identificação de indicadores de oportunidades e ameaças da 

instituição e, assim, a criação de ações de melhorias para que haja equilíbrio entre 

desempenho das unidades de saúde, satisfação profissional e alcance dos objetivos 

institucionais. 

Resumindo, a pesquisa de satisfação do colaborador é a percepção coletiva que as 

pessoas têm da empresa. 

A pesquisa é aplicada através de um Projeto de Desenvolvimento Humano que 

tem como objetivo obter uma análise do ambiente interno da organização, para 

levantar pontos de insatisfação e buscar soluções a essas demandas. Fomentar um 

ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento profissional e organizacional, 

através de uma equipe conscientizada, integrada, participativa e motivada é o 

diferencial de um modelo de gestão do clima com vinculação direta aos resultados 

da pesquisa. 

Etapas do processo: 

- Alinhamento estratégico com RH e planejamento; 

- Campanha de Comunicação e sensibilização interna; 

- Aplicação do diagnóstico; 

- Tratamento estatístico dos dados coletados; 
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- Análise dos resultados; 

- Elaboração do Relatório Corporativo; 

- Apresentação dos resultados para RH e diretoria. 

A pesquisa de satisfação do colaborador estará presente no plano estratégico da 

instituição e deverá subsidiar anualmente as decisões que promovam o elevado 

nível de satisfação dos funcionários. Cabe a Diretoria de posse do relatório, analisar 

os dados e definir as estratégias a serem adotadas. 

Será de responsabilidade do RH operacionalizar todo o processo, além de instruir os 

gestores e as equipes quanto às etapas e prazos. 

DEFINIÇÃO DO USO DAS INFORMAÇÕES 

A partir das análises realizadas com os dados e informações gerados pela Pesquisa 

de Clima Organizacional, a equipe de Recursos Humanos da unidade poderá 

realizar diversas ações, com o apoio da Diretoria, a fim de aumentar o grau de 

satisfação dos colaboradores e buscar uma melhora na produtividade e qualidade do 

serviço prestado. 

Abaixo citamos algumas das ações do Projeto de Desenvolvimento Humano que 

poderão ser realizadas a partir do uso das informações da pesquisa clima 

organizacional e que serão aplicadas frequentemente na unidade. 

Integração 

Este processo tem por objetivo estabelecer a integração de novos Colaboradores, 

Contratados e servidores públicos. 

Responsabílidades do RH: 

Agendar a integração de novos colaboradores em um único dia da semana; 

Organizar itens necessários para a reunião de integração, como documentação, 

uniforme e manual de integração: 
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Conduzir a reunião de integração; 

Conduzir os novos colaboradores no passeio pelo hospital; 

Encaminhá-los às suas áreas para o trabalho; 

No caso de novos Contratados, não é necessário agendar um dia na semana para a 

integração, dado o caráter emergencial das vagas; 

Ainda para Contratados, conduzir a conversa admissional antes da integração. 

Cronograma 

A tabela abaixo aplica-se à todos os níveis hierárquicos. 

Segunda- - Integração com novos colaboradores 

feira 

Conforme - Conversa Admissional 

demanda 
- Integração com servidores públicos 

Avaliação de Desempenho e Feedback 

O processo tem por objetivo estabelecer as regras para avaliação de desempenho 

dos colaboradores, contratados e servidores públicos. 

Responsabilidades do RH 

Orientar todos os profissionais a respeito do processo, apresentando os formulários, 

as etapas, e fazendo a relação com os valores do hospital; 

Participar do processo de definição e/ou revisão do planejamento estratégico do 

hospital, onde serão definidos os macro-objetivos; 

Relembrar os diretores na época da definição das metas, para que sejam 

cascateadas a todos os colaboradores do hospital; 
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Acompanhar o processo de contratação das metas junto aos colaboradores, 

contratados e servidores públicos, para garantir que o prazo final e o processo sejam 

cumpridos. 

Utilizar uma tabela como a abaixo, para o controle de entrega dos documentos deste 

processo, marcando "Sim" ou "Não" para cada gestor, de todos os níveis 

hierárquicos (alterar os nomes dos gestores conforme a necessidade): 

Documentos recebidos dos gestores 

Gestores Metas contratadas Avaliação Anual 
Acompanhamento 

Anual 

Prazo 28/fev Prazo 31/dez 
Prazo 31 /dez 

. 

Gestor A 

GestorB 
. 

Arquivar os documentos com as metas definidas, recebidos dos gestores, na pasta 

de cada colaborador; 

Informar aos servidores públicos metas estabelecidas para eles; 

Colocar-se à disposição dos gestores e colaboradores para o esclarecimento de 

dúvidas em relação ao feedback semestral, acompanhamento semestral, 

preenchimento da autoavaliação e da avaliação anual; 

Arquivar os documentos com as avaliações preenchidas e assinadas, recebidos dos 

gestores, na pasta de cada profissional; 

Reforçar com cada gestor que não entregar os documentos da sua equipe na data 

combinada, a necessidade de fazê-lo, para que o processo seja cumprido e os 

valores do hospital sejam respeitados. 
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Cronograma 

A tabela abaixo aplica-se a todos os níveis hierárquicos, sendo cada gestor 

responsável pela documentação da sua equipe direta. 

! Janeiro 

Fevereiro 

Julho 

Dezembro 

e ! - Cascateamento de metas 

- Contratação de metas 

- Feedback Semestral 

- Acompanhamento Semestral 

- Autoavaliação 

- Avaliação Anual 

1 - Acompanhamento Anual 

~-~I -------~----··········-·' 

Plano de Carreira 

Este processo tem por objetivo estabelecer as diretrizes de como funciona o plano 

de carreira dos Colaboradores, contratados e servidores públicos. 

Responsabilidades do RH. 

Orientar todos os gestores a respeito do processo, apresentando os formulários, as 

etapas, e fazendo a relação com os valores do hospital; 

Explicar os conceitos de carreira de gestão e carreira técnica; 

Conduzir o fórum de talentos; 

Apoiar os gestores em caso de dúvidas referente ao feedback após o fórum de 

talentos; 

Apoiar os colaboradores no preenchimento dos seus planos de desenvolvimento; 
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Acompanhar a etapa do plano de desenvolvimento junto aos gestores, para garantir 

que o prazo final e o processo sejam cumpridos. Utilizar uma tabela como a abaixo, 

para o controle de entrega dos documentos deste processo, marcando "Sim" ou 

"Não" para cada gestor, de todos os níveis hierárquicos (alterar os nomes dos 

gestores conforme a necessidade): 

Documentos recebidos dos 

gestores 

Gestores 
Plano de desenvolvimento 

Prazo 31 /mai 
. 

Gestor A 

Gestora 
. 

. . 

Cronograma 

A tabela abaixo aplica-se a todos os níveis hierárquicos, sendo cada gestor 

responsável pela documentação da sua equipe direta. 

- Fórum de Talentos 
1 

- Matriz da Gestão de Talentos 

Maio - Plano de Desenvolvimento 

Reconhecimento por Resultado 

Este processo tem por objetivo estabelecer as regras para o reconhecimento de 

todos os Colaboradores, contratados e servidores públicos. 

Responsabilidades do RH: 
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Orientar todos os profissionais a respeito do processo, apresentando os formulários, 

as etapas, e fazendo a relação com os valores do hospital; 

Lembrar os gestores de realizarem a etapa de reconhecimento semestral das suas 

equipes; 

Dar suporte aos gestores durante o processo de reconhecimento semestral; 

Providenciar as placas de reconhecimento de todos os colaboradores, contratados e 

servidores públicos de destaque, de acordo com a matriz de gestão de talentos; 

Garantir a organização da reunião de entrega das placas de reconhecimento, de 

acordo com as possibilidades; 

Preparar a matéria de divulgação dos reconhecimentos e divulgá-la, interna e 

externamente; 

Decidir, em conjunto com os diretores, como atuar em relação à distribuição de cada 

colaborador e Servidores Público na matriz de gestão de talentos; 

Cronograma 

A tabela abaixo aplica-se a todos os níveis hierárquicos. 

! Maio 

1 

Junho 

Agosto 

ANEXOS 

- Reconhecimento Anual 

- Definições Estratégicas de Gestão de Pessoas 

- Definições Estratégicas de Gestão de Pessoas 

- Reconhecimento Semestral 
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Matriz da Gestão de Talentos 

Objetivo 

Visualizar todos os colaboradores, contratados e servidores públicos do hospital 

distribuídos de acordo com os resultados entregues no ano anterior. 

Utilização 

Esta matriz será utilizada como base para a tomada de decisão a respeito do 

desenvolvimento de carreira dos seus colaboradores, contratados e servidores 

públicos bem como para retenção de talentos. 

Modelo da Matriz 

ti) 
('G 

'ô 
e: ,a, .... 
(1) 
a. 
E 
o 
(.) 

Performance 

com gap 

Espi:!râdo 

Performance 

esperada 
, .... , ... , .. ,., ... .,,., ....... ,,, ... ,, .... ., .. , .... , ..... ,·· 
diférénciâdà 

Comportamento Comportamento C9,np()rtamentt) Comportamento 

destacado destacado destacado Destacado 

Performance 

com gap 

Comportamento 

esperado 

Performance 

com gap 

Comportamento 

com gap 

Metas 

Performance 

esperada 

Comportamento 

esperado 

Performance 

esperada 

Comportamento 

com gap 

. diferenciada 

Cornportc1r:nento 

~Sj:)éfàdó. 

Performance 

diferenciada 

Comportamento 

com gap 

Performance 

êxc:epciotlal 

Q.omi>ortamer,to 

ESpé[àdcl 

Performance 

excepcional 

Comportamento 

com gap 
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Definições dos Quadrantes 

Performance 

É o exercício de atuar, desempenhar algo. 

Performance com Gap: quando o desempenho está abaixo do esperado para a 

função, ou seja, os resultados que o Colaborador ou Servidor está entregando estão 

sensivelmente inferiores aos padrões do cargo que ocupa. 

Performance Esperada: os resultados conquistados pelo Colaborador ou Servidor 

enquadram-se nos padrões do cargo que ocupa. Atende a expectativa nos trabalhos 

que efetua. 

Performance Diferenciada: são bons resultados que costumam estar acima dos 

padrões do cargo que ocupa. Supera-se a expectativa quanto aos resultados 

entregues. 

Performance Excepcional: destaca-se de forma especial por conseguir excelentes 

resultados, geralmente, muito superiores aos padrões habituais da função que 

ocupa. 

Comportamento 

É o movimento ou a reação em relação ao ambiente ou a determinada situação. 

Como se realizam as atividades, desafios e gestão. 

Comportamento com Gap: são ações e/ou atitudes que estão abaixo do esperado 

para função. Na maioria das vezes, precisam ser desenvolvidas. 

Comportamento Esperado: são atitudes que estão na maturidade adequada e que 

atendem aos requisitos essenciais. Ainda sim, pode haver pontos que necessitam de 

desenvolvimento. 

Comportamento Diferenciado: são comportamentos que estão em maturidade 

plena. Quando o Colaborador ou Servidor é visto como um exemplo de atitude pelos 

pares, gestores e subordinados. 
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Modelo de Carreira 

Objetivo 

Criar possibilidade de desenvolvimento de carreira em "Y", reconhecendo e 

valorizando conhecimentos específicos. 

Utilização 

Este modelo deverá balizar todo o conceito de desenvolvimento de carreira, 

meritocracia e gestão de talentos para os colaboradores e contratados, os 

servidores públicos deverão seguir os critérios da administração pública vigente. 

Modelo de Carreira 

Operacional Operacional 

CARREIRA 

GESTÃO 

DE CARREIRA 

TÉCNICA 

Assistente Operador 

Auxiliar Auxiliar 

ADMINISTRAÇÃO EXECUÇÃO 
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Distribuição das Carreiras 

Carreira de Gestão 

Formação profissional voltada para tornar-se um líder de equipe. Aplica-se aos 

seguintes cargos, do hospital: 

Possibilidade de 
Cargo Atual 

Crescimento 
Observação 

Diretor Geral Diretor Operacional 
i 

' Gestor de Qualidade 

Gestor Administrativo Diretor Geral 

Gestor de RH O crescimento só será 

possível se o candidato 
Analista Administrativo preencher todos os 

Gestor de Qualidade, requisitos da vaga e for 
Analista de RH 

Gestor Administrativo aprovado no Processo 

Analista de ou Gestor de RH de Recrutamento 

Comunicação Interno. 

Analista Administrativo, 

Analista de RH ou 
Recepcionista 

Analista de 

Comunicação 

Carreira Técnica 

Formação do profissional é focada em tornar-se um especialista na sua atividade. 

Aplica-se aos seguintes cargos, do hospital: 
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Possibilidade de 
Cargo Atual 

Crescimento 
Observação 

Diretor Clínico Diretor Operacional 

Psicólogo Diretor Clínico 

Médico Diretor Clínico 

' ------
Gestor de Enfermagem Diretor Clínico 

Enfermeiro Gestor de Enfermagem 

O crescimento só será 
Assistente Social Diretor Clínico possível se o candidato 

Nutricionista Diretor Clínico preencher todos os 

requisitos da vaga e for 

Farmacêutico Diretor Clínico aprovado no Processo 

de Recrutamento 
Fisioterapeuta Diretor Clínico 

Interno. 

Técnico de Concluir ensino 

Enfermagem superior 

Motorista de Concluir ensino 

Ambulância superior 

Maqueiro Concluir ensino 

superior 

Fórum de Talentos 

Objetivo 

Definir os Colaboradores, servidores públicos e Contratados que foram destaques 

ao longo de todo ano. Deste fórum sairão os nomes de todos que serão premiados, 

limitado à 5% do quadro total de Colaboradores, servidores públicos e Contratados 
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do hospital. 

Utilização 

Este processo deverá ser realizado anualmente, após a Avaliação Anual dos 

Colaboradores, servidores públicos e o Reconhecimento Anual dos Contratados. 

Observação: 

Os 5p.p. (cinco pontos percentuais) de profissionais reconhecidos, baseia-se na 

Curva de Distribuição Normal, conforme imagem abaixo: 

Distribuição Normal 

Em caso de empate, os critérios de desempate serão os seguintes, respeitando a 

ordem: 

Nota de Avaliação do item "Relacionamento Humanizado" 

Nota de Avaliação do item "Compromisso com a Exceléncia" 

Participantes 

Para a realização do fórum, é fundamental o preparo dos Diretores, no sentido de 

realmente conhecerem suas equipes, para defenderem os seus Colaboradores e/ou 

Contratados. 
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O Gestor do RH terá um papel neutro neste fórum, atuando como um mediador. Ele 

apresentará o Painel de Resultados. Serão checadas as posturas e os 

comportamentos do melhores Colaboradores e/ou Contratados (5%). 

Além dos resultados dos trabalhos realizados pelos Colaboradores, servidores 

públicos e Contratados, será considerado aqui como ele é visto perante os pares, 

colegas, outros líderes e pacientes. Para esta avaliação, considerar como base a 

Tabela de Competências. 

Indicadores de Reconhecimento 

Objetivo 

Visualizar em um painel os principais indicadores de reconhecimento utilizados 

como fonte para o reconhecimento dos Colaboradores e Contratados do hospital 

Utilização 

Este material deverá ser utilizado como fonte de consulta sempre que necessário. 

Indicadores de Reconhecimento 

e/ou Humanizado Desempenho e Feedback 

acompanhantes 

' Competência Avaliação Anual e Processo de Avaliação de 

• Compromisso com a Acompanhamento 

, Excelência 

Competência 

Relacionamento 

Humanizado 

Anual 

Avaliação Anual 

Acompanhamento 

Anual 

Desempenho e Feedback · 

e Processo de Avaliação de , 

Desempenho e Feedback · 

· Competência Visão Avaliação Anual e Processo de Avaliação de 
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Sistêmica 

Competência 

. Planejamento 

Resultados 

Acompanhamento 

Anual 

Desempenho e Feedback • 

Avaliação Anual e Processo de Avaliação de 

e Acompanhamento 

Anual 

Desempenho e Feedback 

Metas contratadas Avaliação Anual e Processo de Avaliação de 

durante o ano Acompanhamento 

Anual 

Desempenho e Feedback · 
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3.6.B - PROPOSTA PARA ESTABELECIMENTO DE NORMAS PARA SELEÇÃO 

DE PESSOAL, CONTRATO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

SUGESTÃO DE CONDUTAS PARA COMBATER ABSENTEÍSMO E ESTIMULAR 

PRODUÇÃO 

NORMAS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 

A área de Recursos Humanos coordenará os procedimentos de recrutamento e 

seleção de pessoal ("processos seletivos") e as respectivas contratações e apoiará a 

gerência/coordenação requisitante na escolha final do candidato. 

Os processos seletivos para a unidade serão pautados nas diretrizes a seguir 

delineadas, as quais deverão ser seguidas pela área de Recursos Humanos e 

demais áreas envolvidas. 

a) Cargos de liderança serão coordenados pela Coordenação de Recursos 

Humanos. Os processos para cargos de nível superior, operacionais, administrativos 

e técnicos serão tratados pela área de Recursos Humanos; 

b) As negociações salariais para as contratações serão realizadas de acordo 

com as responsabilidades acima e deverão seguir a Política de Cargos, Salários e 

Benefícios da empresa. Os casos de exceção serão tratados pelo Conselho Diretor 

e/ou Diretor Operacional do Instituto; 

c) Quando houver a necessidade de contratações de temporários. terceiros ou 

processos de internalização, a aprovação será do Conselho Diretor e/ou Diretor 

Operacional do Instituto; 

d) Em processos de internalização de áreas operacionalizadas por empresas 

terceiras, não haverá seleção interna, salvo nos casos em que não haja o 

profissional qualificado para a posição na empresa terceirizada. Posições de 

liderança, profissionais de nível superior ou de nível técnico, passarão por avaliação 

seletiva visando avaliar as qualificações; 
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e) Candidatos que tenham parentesco com colaboradores só poderão participar 

do processo seletivo caso não haJa relação de reporte imediato ou que possam 

trabalhar em funções que não gerem conflito de interesses; e 

f) Em casos de movimentação de colaboradores da mesma 

gerência/cooredenação preparados para assumir a vaga, será realizado uma 

validação pela Coordenação de Recursos Humanos. Para movimentação lateral esta 

avaliação não é necessária. Em casos de colaboradores que exercem funções 

correlatas à área de destino, a Coordnação de Recursos Humanos deverá validar a 

movimentação. 

Todo o procedimento de recrutamento, seleção e contratação deverá ser balizado 

pela Ética e com vistas à atender Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

contrários a qualquer forma de discriminação seja por classe social, idade, gênero, 

raça, doença, opinião política ou condição reprodutiva. 

A Organização Social não contratará trabalho infantil, nem trabalho de adolescentes 

fora das situações permitidas na legislação trabalhista em vigor ou na Lei nº 8.069, 

de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, como também não 

contratará mão-de-obra forçada ou escrava. 

Toda a documentação laboral relativa ao colaborador, desde a sua contratação até 

seu desligamento, deverá ser arquivada e mantida em pasta própria. 

Procedimento de Recrutamento e Seleção 

O procedimento de recrutamento e seleção será realizado mediante Seleção ou 

Recrutamento Interno e Externo, sendo que o primeiro destina-se a oferecer aos 

colaboradores oportunidade de crescimento profissional dentro da unidade de 

Saúde; enquanto que, o segundo, tem como objeto dar oportunidade de trabalho na 

unidade de Saúde para profissionais de fora do quadro de colaboradores do IMED. 

a) Seleção Externa 

De acordo com os critérios estabelecidos, as vagas aprovadas serão 
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disponibilizadas para o recrutamento externo, conforme abaixo definido: 

• Para que todos os candidatos interessados tenham acesso, a Seleção 

Externa e a relação dos aprovados serão divulgadas no site do IMED 

(www.imed.org.br); 

• O prazo de divulgação da Seleção Externa deverá ser de 1 (uma) semana, 

entretanto, dependendo da estratégia do recrutamento, tal prazo poderá conter 

exceção; 

• Devem estar dispostas pré-condições para participação da Seleção Externa; e 

• O candidato deve atender aos pré-requisitos divulgados e não deve possuir 

grau de parentesco com a chefia de reporte imediato. 

b) Seleção Interna 

De acordo com os critérios estabelecidos, as vagas aprovadas serão 

disponibilizadas para o recrutamento interno, conforme abaixo definido: 

• Divulgação da Seleção Interna nos murais da unidade; 

• O candidato deve atender aos pré-requisitos divulgados; e 

• O prazo de divulgação da Seleção Interna deverá ser de 1 semana, 

entretanto, dependendo da estratégia do recrutamento, tal prazo poderá conter 

exceção. 

b.1) Pré-condições para participação da Seleção Interna 

• Os colaboradores deverão ter, preferencialmente, 1 (um) ano de empresa e 

informar ao seu líder imediato sobre o interesse em participar da Seleção Interna; e 

• Ser contratado em regime CL T pela unidade ou através de contrato que 

permita a efetivação sem ônus. 

O processo de recrutamento e seleção somente será iniciado após a aprovação da 
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vaga pelo Conselho Diretor e/ou Diretor Operacional do Instituto, e seguirá os 

seguintes trâmites: 

a) Cargos de liderança - Diretor /Gerente/Coordenador/Supervisor 

Para o preenchimento de vagas de diretoria, gerência, coordenadoria e supervisão 

serão considerados, prioritariamente, colaboradores que estejam prontos para 

ocupar o cargo. O preenchimento da vaga dar-se-á por promoção, após a avaliação 

e validação da Coordenação de Recursos Humanos, sendo certo que, na ausência 

de profissionais qualificados, será realizado o recrutamento externo. 

b) Cargos de Linha de Acesso - 1, li e Ili 

Para os cargos de linha de acesso com exigência de formação técnica ou 

universitária serão promovidos os profissionais da gerência que estiverem prontos 

para ocupar o cargo. Caso não haja um profissional identificado conforme condições 

anteriores, será realizado o recrutamento interno por meio da divulgação de Seleção 

Interna, dando-se a oportunidade aos candidatos lotados na unidade de participarem 

do processo seletivo. Simultaneamente, se necessário, será realizado o 

recrutamento externo. 

Procedimento de Contratação 

O procedimento de contratação deverá respeitar a legislação vigente á época da 

admissão do colaborador. 

As admissões somente poderão ocorrer após o candidato ser aprovado no processo 

de seleção, no exame médico admissional, TEACO - Atenção Concentrada, 

Quantum - comportamental e IHS - Inventário de Habilidades Sociais -

Personalidade/ Psicológico. 

O candidato aprovado no processo seletivo receberá a relação de documentos que 

deverá entregar para que a contratação seja efetivada. Após a entrega de toda a 

documentação obrigatória à contratação, a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) deverá ser assinada e devolvida, em um prazo máximo de 48 
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(quarenta e oito) horas. 

A data de admissão será estabelecida de acordo com o cronograma de fechamento 

da folha de pagamento. Não podendo ser observada essa regra geral, como 

exceção, a data de admissão será ajustada pontualmente caso a caso. 

Em caso de movimentação interna do colaborador, a área de Recursos Humanos 

deverá realizar a mudança do cargo e ajustes de remuneração na CTPS do 

colaborador, quando for aplicável. 

Diretrizes do Procedimento de Desligamento 

Os procedimentos de desligamento de colaboradores da unidade serão pautados 

nas diretrizes a seguir delineadas, as quais deverão ser seguidas pela área de 

Recursos Humanos e demais áreas envolvidas. 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ÁREAS ENVOLVIDAS 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR 

SOLICITAR OU ENCAMINHAR O DESLIGAMENTO PARA GERÊNCIA REQUISITANTE 
1 

COORDENAÇÃO DE RH E COORDENAÇÃO DE RH 

L------ -----·---··- -

[ 

' 

AVAUAR os MOTIVOS DO DESLIGAMENTO E COORDENAÇÃO DE RH E 
2 

ENCAMINHAR PARA O RH LOCAL RH LOCAL 

VERIFICAR SE HA ESTABILIDADE/ PENALIDADE NA 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EM CASO DE 

3• 
PEDIDO DE DEMISSÃO, O COLABORADOR ELABORA A 

RH LOCAL E JURÍDICO 
CARTA ABRINDO MÃO DE ESTABILIDADES EXISTENTES, 

E EM CASOS DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA o 
COLABORADOR É INDENIZADO. 

COMUNICAR À GERÊNCIA REOU!SITANTE A AUSÊNCIA GERÊNCIA 

4• DE ESTABILIDADE ou IMPOSSIBILIDADE DE REQUISITANTE. RH 

DESLIGAMENTO, SE APLICÁVEL LOCAL E JURÍDICO 

PREPARAÇÃO PARA O DESLIGAMENTO DO COLABORADOR 

5u 

6 

RH LOCAL DEVE OEF!NIR E INFORMAR A GERÊNCIA RH LOCAL E GERÊNCIA 

SOLICITANTE A DATA DO DESLIGAMENTO SOUCITANTE 

RH LOCAL DEVE PREENCHER A CARTA E ENCAMINHAR RH LOCAL E GERÊNCIA 

PARA A GERÊNCIA REQUISITANTE, QUE IRÁ ASSINAR SOLIC!TANTE 

CARTA DE DESLIGAMENTO, ENVIANDO CÓPIA AO RH 
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' ÁREAS ENVOLVIDAS 
RESPONSABIU ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
DADE 

LOCAL. o RH LOCAL DEVE SEGUIR COM o 
DESLIGAMENTO E ENCAMINHAR o COLABORADOR 

PARA REALIZAR EXAME MÉDICO DEMISSIONAL DE 
ACORDO COM A DATA PRÉ-EST ABELEC!DA. PARA 

PEDIDO DE DEMISSÃO. OBTER CARTA DE PRÓPRIO 

PUNHO DO COLABORADOR ABRINDO MÃO DA SUA 

ESTABILIDADE 

CANCELAR A SITUAÇÃO DE "ATIVO" DO COLABÜRAOOR 

ATRAVÉS DE E-MAIL PARA o JURÍDICO QUE SE 
7 

ENCARREGARÁ 
RH LOCAL E JURÍDICO JURÍD!CO 

DE SEGUIR COM os TRÂMITES 

CONTÁBIL E FINANCEIRO 

1 

FORMALIZAÇÃO DO DESLIGAMENTO 

SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DOS BENS DE USO DA 

8 UN!DADE DE SAÚDE ATRAVÉS DE FORMULÁRIO GERÊNCIA SOLIC!TANTE GESTOR 

ESPECÍFICO 

SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DO CRACHÁ E AVISAR A 

9 
SEGURANÇA DA NÃO AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DO GERÊNCIA SOLICITANTE E GERÊNCIA 

i 
COLABORADOR DESLIGADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA SOLICITANTE 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCESSAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

CONSULTAR VALORES A SEREM DESCONTADOS NA i 
RESCISÃO DO COLABORADOR i 

i 

' REALIZAR CONFERÊNCIA DOS VALORES CALCULADOS 
12*** ' JURÍDICO E CONTÁBIL JURÍDICO 1 

1 

PARA RESCISÃO DO COLABORADOR 

' 

O!SPON!BILIZAR ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA 

PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COLABORADOR 

GERAR GRRF E ENVIAR PARA PAGAMENTO 

13*** 
EMITIR RECIBO PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO 

JURÍDICO E CONTÁBIL JURÍDICO 

COLABORADOR 

HOMOLOGAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

AGENDAR E REPRESENTAR A EMPRESA NO ATO DA 
1 HOMOLOGAÇÃO CONTRATUAL. TODA DOCUMENTAÇÃO 
1 

14*** REFERENTE AO PROCESSO DE DESLIGAMENTO DO RH LOCAL 
1 

RH LOCAL 

COLABORADOR DEVERÁ SER ARQUJVADA NO 

PRONTUÁRIO INDIVIDUAL DE CADA COLABORADOR 

1) Dispensa sem justa causa por contrato de prazo indeterminado 
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Diretoria/Coordenação Requisitante: Comunica o RH Local e recebe documento 

para colher assinatura do colaborador para o aviso prévio, em duas vias, conforme 

Carta de Dispensa - Encaminha a primeira via para o colaborador e remete a 

segunda via para o jurídico. Caso o colaborador não queira assinar, solicita a 2 

(duas) testemunhas que assinem o documento. 

2) Dispensa sem justa causa por contrato de prazo determinado 

Diretoria/Gerência Requisitante: Comunica o RH Local e recebe documento para 

colher assinatura do colaborador, em duas vias, conforme Carta de Dispensa -

Encaminha a primeira via para o colaborador e remete a segunda via para o jurídico. 

3) Demissão motivada pelo colaborador (Pedido de Demissão) 

Diretoria/Gerência Requisitante: Solicita ao colaborador a formalização de próprio 

punho e assinada, remete ao RH local que, por sua vez, encaminhará ao jurídico. 

4) Dispensa por justa causa 

Coordenação de RH: Consulta o jurídico para assegurar que o motivo da demissão 

é ensejador de justa causa, bem como se os documentos existentes que amparam e 

obedecem à legislação em eventual demanda jurídica contra a empresa. O Gestor 

comunica ao colaborador por escrito em 2 (duas) vias, colhe a assinatura do mesmo 

e envia uma via ao RH Local, que se encarregará de enviar toda a documentação ao 

jurídico. 

5) Desligamento por morte 

O RH local recebe a informação, envia a cópia da certidão de óbito para o jurídico e 

rescinde o contrato de trabalho do colaborador, agendando dia e horário com o 

dependente direto do ex-colaborador para homologação na própria empresa. 

Nota: Não havendo definição quanto ao beneficiário legal para efeito de recebimento 

das verbas rescisórias do colaborador falecido, aguarda-se o recebimento de alvará 

judicial ou documento equivalente para se efetuar o depósito do valor em juízo. 
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* Procedimentos Específicos para as Atividades 3 e 4 da Tabela acima - O 

pagamento de multa no momento da rescisão ou a não autorização do desligamento 

dar-se-á nos seguintes casos: 

a) Estabilidade adquirida através de CIPA ou diligência sindical: 

b) Estabilidade adquirida por licença maternidade - desde a confirmação da 

gravidez até 5 (cinco) ou 7 (sete) meses após o parto - dependendo da opção do 

período de licença maternidade; 

c) Em gozo de férias; 

d) Auxílio doença ou acidente de trabalho; 

e) Retorno de afastamento por acidente de trabalho nos últimos 12 (doze) 

meses; e 

f) Período que antecede em 30 (trinta) dias o Acordo Coletivo na projeção do 

aviso prévio; 

A gerência solicitante deve verificar a necessidade, ou não, do cumprimento do 

Aviso Prévio nas condições de dispensa sem justa causa. Essa informação deve 

constar na carta de desligamento. O RH Local deve verificar o histórico do 

colaborador a ser desligado, informando por correio eletrônico ao Gerente 

Requisitante, confirmando ou não, a permissão de desligamento e a data limite na 

qual o colaborador poderá ser desligado, segundo calendário de fechamento da 

folha de pagamento. 

Se houver algum impeditivo ao desligamento do colaborador, a gerência solicitante é 

informada e o desligamento deverá ser reavaliado até que o impedimento não exista 

mais. 

** Procedimentos Específicos para a Atividade 5 da Tabela acima - O RH Local 

deverá definir a data de demissão, a partir da qual se iniciará a contagem do prazo 

de 1 O (dez) dias corridos para pagamento das verbas rescisórias e homologação. 

Exceção para a dispensa com término de contrato. 
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*** Procedimentos Específicos para as Atividades 12, 13 e 14 da Tabela acima -

O pagamento das verbas rescisórias deverá ser feito no prazo de 10 (dias) corridos, 

a partir da data de desligamento do colaborador, exceto para os casos de término de 

contrato de trabalho, que será no dia seguinte ao desligamento. O agendamento 

para homologação também ocorrerá dentro do prazo de 1 O (dez) dias e caso o ex

colaborador não compareça na data marcada para a homologação, o Sindicato 

deverá fornecer uma carta de não comparecimento do ex-colaborador para o RH 

Local. 

A Tabela abaixo contém os procedimentos quanto à homologação a serem 

seguidos: 

? :,: , . ~ . . . . , : . -1, . , . :, ,,;í,'"ii'~~~í1i~i;.,\.:;:,.,,' ::;,: ,_, C-•" ·"'"':c1 
~"~~ ' ~~,~,~J~ ~ ~-:~! '\-~: ~ ,bM ~r~l~ *fta~J 1 28JF~~ E'1~~::il$ 

Sindicato de 
Mais de 1 (um) ano de Classe/ DRT 
serviço ou mulheres Delegacia RH Local 

independente do tempo Regional do 
Trabalho 

- Menos de 1 (um) ano 
de serviço 
- Rescindido por justa 

Local definido 
causa 

pelo RH Local 
RH Local 

- Rescindido por morte 
- Rescindido por 
aposentadoria 

O RH Local deverá na data da homologação de rescisão contratual ter os 

documentos assinados, conforme lista abaixo: 

a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em 5 (cinco) vias, sendo as 3 

(três) vias para o colaborador, 1 (uma) para o RH Local que arquiva no prontuário do 

colaborador desligado e 1 (uma) para o sindicato da classe; 

b) GRRF em 2 (duas) vias, sendo 1 (uma) para o colaborador, 1 (uma) para o 

RH Local que arquiva no prontuário do colaborador desligado; 
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c) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada, não sendo 

permitido mencionar o motivo do desligamento do colaborador pela legislação 

vigente; e 

d) Seguro Desemprego, para desligamento sem justa causa e término de 

contrato de trabalho por prazo determinado, exceto menor aprendiz. 

<t' Definições 

Bens de Uso: Crachás, equipamentos, EPl's, uniformes, celular, notebook, veículo 

etc., utilizados pelo colaborador em suas atribuições do dia-a-dia. 

Dispensa por Justa Causa: Dispensa de colaborador nas hipóteses previstas no 

art. 482 da CL T. A dispensa por justa poderá ainda ocorrer por culpa recíproca, e 

também por culpa exclusiva do empregador nas hipóteses previstas no art. 483 da 

CLT. 

Dispensa sem Justa Causa: Ocorre quando o empregador dispensa o colaborador, 

sem justo motivo. 

Pedido de Demissão: Ocorre quando o próprio colaborador deseja rescindir o 

contrato sem justo motivo. 

Gerência Requisitante: Diretoria ou Gerência. 

GRRF: Guia de Recolhimento Rescisório FGTS e Contribuição Social 

Modelo e critérios para o processo seletivo 

Neste documento, será feita a referência ao processo seletivo em dias da semana, 

para garantir total compreensão do processo. 

Toda a sexta-feira - prazo limite para entrega ao RH do Formulário de Requisição 

de Vagas, devidamente preenchido e com todas as assinaturas autorizando. 

Utilização do Formulário de Requisição de Vaga. 

Toda terça-feira - o Gestor do RH divulgará as vagas no Painel de Vagas. 
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Utilização do Modelo de Divulgação da Vaga. 

Toda segunda-feira - prazo limite para a inscrição dos candidatos. 

Utilização do Modelo de Formulário de Recrutamento Interno. 

Toda terça-feira e quarta-feira - verificação de triagem das inscrições. 

Toda quinta-feira - envio dos e-mails de negativa por triagem e preparação do 

processo seletivo (entrevistas ou dinâmicas). As dinâmicas deverão ser aplicadas se 

houver mais de 05 (cinco) candidatos para a mesma vaga. 

Utilização Modelo de E-mail de Negativa Durante a Triagem. 

Semana seguinte ao encerramento das inscrições - realização de entrevistas 

e/ou dinâmicas. Esta etapa poderá durar até 01 (uma) semana, de acordo com a 

quantidade de candidatos e disponibilidade de agenda do RH. 

Duas semanas após o encerramento das inscrições - os candidatos aprovados 

na etapa de entrevistas e/ou dinâmicas com o RH, deverão 

Em caso de necessidade de teste de habilidade - realizar o teste de habilidade. 

Após a aprovação nesta etapa, o candidato passará pela etapa de entrevista com o 

Gestor Requisitante. 

Em caso de não necessidade de teste de habilidade - realizar a entrevista com o 

Gestor Requisitante, conforme disponibilidade de agenda. O ideal é que apenas 03 

(trés) candidatos passem por esta etapa. 

Assim que o RH receber a decisão do Gestor Requisitante - ele terá 04 (quatro) 

dias para: 

• Processo seletivo interno 

• Dar os feedbacks aos candidatos não aprovados, de acordo com as 

informações dadas pelo Gestor Requisitante 
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• Enviar Proposta de Contratação ao candidato aprovado 

• Processo seletivo externo 

• Enviar os e-mails de negativa aos candidatos que não foram aprovados 

• Enviar Proposta de Contratação ao candidato aprovado 

• Utilização dos Modelos: de E-mail de Negativa Pós-Entrevista, de Pauta do 

Feedback Pós-Entrevista e de Proposta de Contratação. 

No total, o processo poderá levar entre três e quatro semanas. Em casos 

emergenciais, esse processo poderá ser reduzido, deixando as etapas de envio de 

e-mail para um segundo momento. Porém, para que se tenha uma cultura de 

humanização, que o candidato poderá perceber mesmo antes de participar da 

equipe da unidade, os e-mails deverão ser enviados, para que os candidatos 

recebam um parecer. 

MODELO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Regime de contratação 

O regime de trabalho adotado pelo hospital será o celetista. Para todo funcionário 

admitido será emitido um contrato de experiência (modelo a seguir) que tem o 

objetivo de avaliar as aptidões pessoais e o desempenho profissional do trabalhador, 

bem como demonstrar as vantagens e condições de trabalho oferecidas pela 

instituição. 

O contrato de trabalho de experiência possuirá prazo máximo de 90 dias. Depois 

que se completa o prazo de experiência, o contrato de trabalho passará a ser, 

automaticamente, definitivo e de prazo indeterminado. 

Nota 01: O contrato de experiência pode compreender vários períodos (30, 60, 90 

dias). Entretanto, o período de experiência somente pode ser renovado uma única 

vez e desde que a soma dos períodos não seja superior ao prazo máximo de 90 dias 

(art 451 CL T). 
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Para efetivar o contrato de experiência, o RH registrará na Carteira de Trabalho do 

funcionário em até 48 horas após a contratação. 

Caso o IMED não avalie satisfatoriamente o trabalho apresentado pelo funcionário, o 

demitirá até o último dia previsto para o término do contrato. 

Nota 02: Quando a demissão ocorrer sem justa causa antes do final do período 

previsto de experiência, o IMED pagará metade do salário que o trabalhador 

receberia até o final do contrato de experiência. 

Caso, durante o período de experiência, o funcionário contratado achar que não tem 

interesse em permanecer no emprego, deve entregar no último dia do período de 

experiência um comunicado por escrito dizendo que não quer permanecer no 

trabalho. Neste caso, não irá cumprir o período de aviso prévio e receberá tanto os 

dias trabalhados, como o 13º proporcional. (art. 480 CL T). 

Caso o funcionário antecipe a sua desistência, a instituição cobrará multa por 

rompimento do contrato antes do prazo. Neste caso, o trabalhador deverá pagar ao 

empregador 50% dos dias que faltarem para o seu término, que será descontado 

dos dias trabalhados e do 13º proporcional. 

Modelo do Contrato de Experiência 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, entre o 

Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), situado à Rua ltapeva, nº 

202, Conj 34, Município de _____ , inscrito no Cadastro Geral de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº xxx, neste ato representado pelo 

seu Diretor Financeiro, de agora em diante denominado EMPREGADOR, e do outro 

lado, o (a) contratado (a) abaixo especificado (a), doravante denominado 

EMPREGADO, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O EMPREGADO trabalhará para o EMPREGADOR no 

cargo abaixo especificado, exercendo as funções a ele inerentes, considerando-se 

falta grave a recusa por parte deste em executar qualquer um dos serviços sob sua 

responsabilidade; 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O local de trabalho situa-se a -----------
1 oca li z a d o no município de (nome do município) ____ - (estado)_, podendo 

o EMPREGADOR, a qualquer tempo, transferir o EMPREGADO a título temporário 

ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, 

em qualquer localidade deste Estado ou fora dele; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O EMPREGADO receberá pontualmente seus salários, o 

mais tardar até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao período vencido, nos termos do 

artigo 459 da CL T, no valor abaixo especificado, por mês; 

CLÁUSULA QUARTA: O EMPREGADOR descontará dos salários do EMPREGADO 

não só o que já é de lei, dissídio e/ou convenção coletiva, ou ainda, por ele 

autorizado, como também o valor correspondente aos danos causados pelo mesmo, 

por culpa, resultante de Imperícia, Imprudência ou Negligência, nos termos do 

parágrafo único do artigo 462 da CL T; 

CLÁUSULA QUINTA: A vigência deste contrato será pelo prazo abaixo especificado, 

com início esta data e término previsto para o dia estabelecido abaixo. O mesmo 

poderá, todavia, ser prorrogado a critério das partes, observando-se, para tanto os 

termos da lei; 

CLÁUSULA SEXTA: Findo este prazo, restará extinto o contrato de trabalho e o 

pagamento dos créditos trabalhistas será procedido de conformidade com a 

legislação vigente; 

CLÁUSULA SÉTIMA: Se durante a vigência do presente contrato, o EMPREGADO 

der justo motivo para dispensa, esta ocorrerá nos termos previstos em lei, aplicável 

a hipótese; 

CLÁUSULA OITAVA: Fica ciente o EMPREGADO, neste momento, das normas 

internas do EMPREGADOR, a obrigando-se a cumpri-las; 

PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento, por parte do EMPREGADO, do contido 

no "caput" deste, sujeitá-lo-á às penas previstas na legislação trabalhista; 
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CLÁUSULA NONA: O fato do EMPREGADO, quando da celebração deste contrato, 

ser titular de estabilidade provisória, não importará na prorrogação do presente, 

também não será amparado por qualquer tipo de estabilidade que possa adquirir 

durante a vigência do presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA; 

CLÁUSULA DÉCIMA: O tempo de afastamento do EMPREGADO, seja qual for a 

razão determinante, será computado na contagem do prazo para a conclusão deste 

contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A permanência do EMPREGADO no emprego, 

após o término da vigência do presente, importará na prorrogação do mesmo, por 

prazo indeterminado, nos termos da lei, permanecendo em vigor as demais 

cláusulas; 

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de 

independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. 

Dados Complementares seguem abaixo. 

Matrícula: 

Nome: 

RG: 

CPF/MF: 

CTPS/série: 

Nacionalidade: 

Estado civil: 

Endereço: 
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Cidade: 

Estado: 

CEP: 

Cargo: 

Prazo do contrato de experiência: 

Horário de trabalho: 

Intervalo do horário de trabalho: 

Salário: 

Cidade de de de --- ----- ----- -------

Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Nome do empregado: 

CPF: 

Cargo: 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOCADO NA DIMINUIÇÃO DO ABSENTEÍSMO 

E ESTÍMULO DA EFICIÊNCIA 

A fim de se obter a melhor qualidade na prestação dos serviços, bem com 

cumprimento das metas, faz-se necessária a implementação de um sistema de 

avaliação de desempenho da unidade, setores e colaboradores. Um sistema formal 

de Avaliação Funcional tem maior valor e significado com relação a avaliações 

isoladas de cada setor de uma instituição, tendo em vista que agrega critérios 

padronizados a todos os avaliados, ampliando a capacidade de se estimular a 
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produtividade, minimizar o absenteísmo, bem como incentivar o desenvolvimento 

dos funcionários, em consonância aos valores institucionais. Por esta razão, a 

unidade adotará um processo de avaliação de desempenho contínuo. 

Esta ferramenta terá um papel relevante na mensuração e monitoramento do 

comportamento e desempenho profissional, podendo inclusive, alimentar outros 

processos de RH, como o de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

O processo de avaliação que será adotado permitirá uma apreciação sistemática 

sobre cada profissional, sem restringir-se apenas ao momento presente. 

O IMED considera que pouco ou nada se aproveita de uma avaliação funcional, 

unilateral, onde somente o gestor tem o poder de decidir sobre o destino do 

avaliado. Deste modo optou-se pela implantação de um processo dinâmico, que 

envolverá o avaliado e seu coordenador/supervisor na solução de problemas, 

melhoria do trabalho e na consecução dos objetivos da instituição. 

O instrumento, que será utilizado, permitirá melhorar os resultados das pessoas na 

instituição. 

Objetivos gerais da avaliação 

Os principais objetivos da Avaliação serão: 

• Mensurar o nível do compromisso e desempenho funcional; 

• Promover o desenvolvimento dos funcionários para melhoria da 

produtividade; 

• Fornecer feedback para evolução contínua do colaborador; 

• Identificar necessidades de treinamento; 

• Minimizar o absenteísmo; 

• Melhorar a seleção de novos empregados. 
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Principais indicadores de desempenho a serem avaliados 

a) Apresentação Pessoal 

b) Assiduidade e Pontualidade 

c) Atendimento com Respeito e Humanização 

d) Autocontrole 

e) Conhecimento e Habilidade Técnica 

f) Cumprimento de Normas e Prazos 

g) Iniciativa, Interesse e Organização no Serviço 

h) Postura Ética e Profissional 

i) Produtividade 

j) Relacionamento Interpessoal 

k) Trabalho em Equipe 

1) Zelo, Responsabilidade e Qualidade do Trabalho 

Requisitos e Critérios 

Para que seja um processo que proporcione a melhoria dos resultados das pessoas 

e da Instituição em consonância com o espírito da avaliação, será necessário que 

alguns requisitos e critérios sejam considerados: 

• Os funcionários receberão comentários sobre o seu desempenho, 

independentemente do processo formal de avaliação; 

• A entrevista de avaliação deve ser preparada e planejada; 

• O funcionário tomará conhecimento com antecedência da data e hora de 

realização da entrevista, assim como o motivo, as vantagens, o objetivo, os critérios 
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e informações que serão utilizados; 

• O entrevistador será orientado sobre a importância de utilizar o formulário de 

avaliação como roteiro da entrevista; 

• O avaliador enfatizará não só os pontos fracos, mas também os pontos 

fortes; 

• O objetivo da Avaliação Funcional será o de ajudar e não apenas de julgar o 

funcionário; 

• O que está estabelecido deverá ser revisto e novas metas deverão ser 

fixadas a cada vez que uma variável mudar, na instituição ou no funcionário; 

• Os avaliadores serão treinados a considerar desempenho e não 

personalidade do avaliado. A crítica não será direcionada à pessoa, mas ao seu 

desempenho funcional; 

• O entrevistador dará oportunidade ao avaliado de dizer como se sente no 

cargo, como se avalia, quais as dificuldades e facilidades que enfrenta, o que pode 

ser mudado para que auxilie em seu crescimento; 

• O avaliador deve ser franco e objetivo. Não passar por cima de erros, falar 

com fatos, mostrando-os; 

• Os objetivos fixados serão mensuráveis; 

• As metas fixadas serão motivadoras, mas possíveis de realização; 

• O avaliador tratará o avaliado com justiça; 

• O avaliador ouvirá com toda atenção o que o avaliado disser na entrevista 

de avaliação. 

Modelo de Ficha de Avaliação 

Para efeitos de padronização e equidade, as avaliações serão realizadas por meio 
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de fichas de avaliação, como se segue no modelo abaixo. 

NOME 
i 

~------------~ .. r-
MATRICULA: SETOR: As notas de avaliação 
'------------------'-~-----------___._j 
DATA DE ADM: i TEL: variam de O a 5 

ENDEREÇO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Apresentação Pessoal 

Assiduidade e Pontualidade 

Atendimento com Respeito e 

Humanização 

Autocontrole 

Conhecimento e Habilidade 

, Técnica 

Cumprimento de Normas e 

Prazos 

Iniciativa, Interesse e 

Organização no Serviço 

Postura Ética e Profissional 

Produtividade 

Relacionamento Interpessoal 

11 Trabalho em Equipe 
'------

12 
Zelo. Responsabilidade e 

Qualidade do trabalho 

RESULTADO 

Avaliador: 

Setor 

Cargo· 

Data 

3 

3 

2 

3 

3 

----· 

2 

3 

3 

2 

2 

!2 

Soma 

dos 

Pesos 

(29) 

Assinatura 
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3.6.C - REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL E MODELO PARA ESCALAS DE 

TRABALHO 

Controle de registro de pessoal 

Para controle de registro e pessoal utilizamos a ferramenta da ADP, maior empresa 

especialista em sistemas e serviços para folha de pagamento, que nos possibilita o 

controle da folha e demais subsistemas de RH tais como avaliação de desempenho 

e treinamentos. 

Tais processos informatizados além de proporcionar segurança aos colaboradores 

proporcionam confiabilidade de controle que refletem no aumento da competitividade 

através da economia de tempo, redução ao de custos e qualidade nos resultados. 

Modelo para escala de trabalho 

O compromisso do IMED com o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN - SES/GO é de garantir que os serviços essenciais, 

ou seja, aqueles que não podem sofrer interrupções, sejam disponibilizados 24 

horas por dia, sete dias da semana, e, para cumprir essa condição, organizaremos 

as escalas das equipes de acordo com os modelos de escala abaixo. 

Reforçamos que estes são modelos e que não se caracterizam uma eventual escala 

de trabalho. 

A cobertura de férias será realizada pelos "feristas/folguista", já dimensionados no 

plano de trabalho, e serão definidas após o 12° mês de contrato, porém será 

realizado um planejamento de férias ao longo do 1° ano de contrato com o objetivo 

de garantir a disponibilidade de profissionais e a ininterrupção dos serviços. 

Na tabela abaixo estão exempleficados alguns dos profissionais que compõem o 

quadro de RH da unidade e suas respectivas cargas horárias e turnos de trabalho. 
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Médicos Especialistas 12 h - 7 dias por semana 
Médico Clinico/ Generalista 24h - 7 dias por semana 
Médico Emergencista 24h - 7 dias por semana 
Médico dos Ambulatórios 6h - 5 dias por semana 
Enfermeiro 
Técnico de .E.nfe1TT1agem 
Laboratório 

24h - 7 dias por semana 
Radiologia. Co.nvenêiónal 
Segurança 
Recepcionista 
Fisioterapeutas diaristas 6h - Escala 5x2 

. 

Fisioterapeutas (plantão noturno) 12hX36 
Nutricionistas 6h - Escala 5x2 
Assistentes social 6h - Escala 5x2 
Administrativos 8h - Escala 5x2 
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Modelo de escala genérica para os setores - carga horária 12 h/turno 

Escala 12X36 

Escala de Serviço - Setor xvz 
Horário 7:00- 19:00 19:00 - 7:00 
Escala 12x36 12x36 
Turno Dia Noite 
Carqo Enfermeiro Enfermeiro 

Profissional Fulano Ciclano 
dom· 1 . folaa . 

sea 2 fole.ia 
ter 3 folaa 
aua 4 folaa 
aui 5 folaa 
sex 6 folaa 

1. sáb 7 ' folaa .. 

~dom .. . 8 1 : foloa folaa .. 

1 

sea 9 folaa 
ter 10 folaa 
aua 11 folaa 
aui 12 folaa 
sex 13 fole.ia 
sáb 14 :- 1 folaa 
dom .· 15 _;: 1. folaa 
sea 16 folaa 
ter 17 folaa 
aua 18 folaa 
aui 19 folaa 
sex 20 folaa 

~-sáb 21 : 
.. 

folaa . 

dom ·. 22 .. . ·. folaa 
sea 23 folaa 
ter 24 folaa 
nua 25 folaa 
aui 26 folaa 
sex 27 folqa 
sáb 28 folaa 

.... 

dom-- . 29 folaa 
sea 30 folaa 
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Modelo de escala genérica para os setores - carga horária 6h/turno 

Escala 5X2 

• 

Escala de Serviço - Setor xvz 
Horário 7:00 - 19:00 19:00 - 7 00 
Escala 5x2 5x2 
Turno Dia Noite 
Caroo Fisioterapeuta Fisioteraoeuta 

Profissional Fulano Ciclano 
dom 1 .· ·•.····· folaa folaa 
seg 2 
ter 3 
qua 4 
qui 5 
sex 6 
sáb , 7 :--,' · •·•• · • folqa foloa 
dorn .· 8 ... ······. •·tolqa folqa 
seq 9 
ter 10 
qua 11 
oui 12 
sex 13 
s.áb. .14 ..•. •·. foiaa folaa 
dom· .15 . ·.· ... · •. ·. · fotoa foloa 
seg 16 
ter 17 
qua 18 
qui 19 
sex 20 
sáb .. 21 ... · {; folqa folqa 
dom . 22. 

.·.·•·· .... ·· folqa folqa 
seq 23 
ter 24 
qua 25 
qui 26 
sex 27 

.····sáb 28 ·.·.· X folaa foloa ... · 

.dôrn .. 29 . folaa foloa 
seo 30 
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Modelo de escala genérica para os setores - carga horária 12h/turno 30 

Escala 12X60 noturno 

Escala de Servico - Setor xvz 
Horário 19:00 - 7:00 19:00 - 7:00 19:00 - 7:00 
Escala 12X60 12x60 12X60 
Turno Noite Noite Noite 
Carqo Fisioterapeuta Fisioterapeuta Fisioterapeuta 

Profissional Fulano Ciclano Beltrano 
dom.· . 1 fôlaa 
seo 2 foloa 
ter 3 folqa 
oua 4 foloa 
aui 5 foloa 
sex 6 folaa 
sáb ·. 7 fofaa 
dom 8 ', '' ::,-.· _,' 

. folaa 
sea 9 folaa 
ter 10 folaa 
aua 11 folaa 
aui 12 foloa 
sex 13 folaa 
sáb . 14 . folaa 
dom •. 15 ·.. . ... . folaa 
seo 16 foloa 
ter 17 folaa 
aua 18 folqa 
aui 19 foloa 
sex 20 folaa 
sáb 1 21 ··. 

·. foloa ..· ... 

dom I.,· 22 folaá ··. 
sea 23 folaa 
ter 24 folaa 
aua 25 folaa 
aui 26 folaa 
sex 27 folaa 
sáb •• 28 .· . 1 folaa ... • 
dom ' 29 '.:. ·.·-,::,<_,",,' folaa ' ' '' "''' .. 

sea 30 folaa 

0013', 5 
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3.6.D - APRESENTAÇÃO DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE PROFISSIONAIS 

POR CATEGORIA, A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E O SALÁRIO EM R$, 

POR PERFIL PROFISSIONAL, SEM A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. 

Apresentaremos o quantitativo de profissionais por categoria, sua respectiva carga 

horária de atividade laboral e o valor do salário bruto em R$ sem incidência de 

encargos, conforme solicitado no Item 3.3.6 - Política de Recursos Humanos, do 

ANEXO V - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO do 

EDITAL. 

Considerações 

Para os profissionais médicos foi estimado o valor de plantão de R$ 109,00/ hora, 

resultando num valor médio de R$ 1.300,00 / 1.200,00 / plantão de 12hs e R$ 

650,00 / R$ 600,00 / plantão de 6hs. 

O salário dos demais profissionais (enfermeiros/técnicos, operacionais 

administrativos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, 

equipe de apoio assistencial, apoio logístico, etc.) foi estimado tendo como base na 

média de valores para a região, sendo incluídos os dissídios previstos para a 

categoria, assim como o valor definido no piso das categorias. 

A seguir apresentaremos os valores para o 1° ao 3° mês de Contrato, para o 4° ao 6° 

mês de Contrato e por final, para o 7° ao 12° mês. 

/MED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva~ 202 J Conjunto 34, Belo Vísta, São Paufo/SP 
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Do 1 º ao 3° mês de Contrato 

Médico internação diarista 2 6h R$ 
Médico ambulatorio 1 12h R$ 
Médico Cirurgião CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico Anestesista CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência dia 2 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência noite 1 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência noite 1 12h R$ 
Médico Reanimação/ observação do Ps dia 1 12h R$ 
Médico Reanimação / observaçao do Ps noite 1 12h R$ 
Médico CM Porta dia 1 12h R$ 
Médico CM Porta noite 1 12h R$ 
Médico Obstetra Porta dia 1 12h R$ 
Médico Obstetra Porta noite 1 12h RS 
Médico Ultrassom 2 12h R$ 
Total 18 

Enfermeiro classificação dia 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação noite 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 151eitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 15 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 1S leitos noite 1 40h RS 
Enfermeiro ambulatório 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos dla 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos noite 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos noite 2 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 ieitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro CC 3 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro CME dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CME tarde 1 40h RS 
Enfermeiro CME noite 1 40h R$ 
Enfermeiro folguista 1 40h R$ 
Total 27 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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650,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 28.600,00 
1.300,00 R$ 28.600,00 
1.300,00 R$ 28.600,00 
1.300,00 R$ 79.300,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 79.300,00 
R$ 640.900,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
2.973,00 RS 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 
2.973,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

R$ 80.271,00 
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Técnico de Enf urgência manhã 3 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf urgência tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf urgência noite 3 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf ambulatório 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf CM 20 leitos dia 3 40h RS 1.850,00 
Tecnico de Enf C. M 20 leitos tarde 3 40h RS 1.850,00 
T ecnico de EnfC. M 20 leitos noite 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos dia 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos noite 2 40h RS 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 2 40h RS 1.850,00 
Tecnico de Enf CC 3 leitos dia 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfCC leitos tarde 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfCC leitos noite 1 40h RS 1.850,00 

Técnico lnstrumentador CC dia urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC tarde urgência 1 40h RS 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC noite urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC folguista urgência 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf CME dia 2 40h RS 1.850,00 

Tecnico de Enf CME tarde 1 40h RS 1.850,00 

Tecnico de Enf CME noite 2 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf fo!guista 5 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ manha 1 40h R$ 1.850,00 

Tec:nico de Enf analise clinica/ tMde 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ noite 1 40h R$ !.850,00 

Tecnico de Enf ultrassom 1 40h R$ 1.850,00 

Total 52 

~ ~ 
Farmacêutico Responsável dia 1 40h R$ 
Farmacêutico día 2 40h R$ 
Farmacêutico tarde 1 40h R$ 
Farmacêutico noite 1 40h R$ 
Auxiliar de farmácia dia 2 40h R$ 
Auxiliar de farmácia tarde 2 40h R$ 
Auxiliar de farmácia noite 1 40h R$ 
Auxiliar de farmácia folguista 1 40h R$ 
Supervisor Almoxarifado 1 40h R$ 
Auxiliar de almoxarifado dia 1 40h R$ 
Auxiliar de almoxarifado tarde 1 40h RS 
Auxiliar de almoxarifado noite 1 40h R$ 
Auxiliar de almoxarifado folguísta 1 40h RS 
Total 16 

' 

~3 

'' 

Fisioterapêuta internação 30h R$ 
Total 3 
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3.900,00 

2.396,00 

2.396,00 

2.396,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

2.000,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

2.628,00 

illillllilli 
R$ 5.550,00 
R$ 3.700,00 

R$ 5.550,00 

R$ 1.850,00 

R$ 5.550,00 

RS 5.550,00 

RS 5.550,00 

R$ 5.550,00 

R$ 3.700,00 
R$ 3.700,00 
R$ 3.700,00 

R$ 3.700,00 

R$ 3.700,00 

R$ 1.850,00 
R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 
R$ 1.850,00 
R$ 1.850,00 

RS 1.850,00 

RS 3.700,00 

RS 1.850,00 

R$ 3. 700,00 

R$ 9.250,00 

RS 1.850,00 

R$ 1.850,00 

RS 1.850,00 

RS 1.850,00 

R$ 96.200,00 
, ... 

RS 3.900,00 

R$ 4.792,00 

R$ 2.396,00 

RS 2.396,00 

R$ 3.174,00 

R$ 3.174,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

R$ 2.000,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

RS 1.587,00 

R$ 31.354,00 

' i 

R$ 7.884,00 

R$ 7.884,00 

A 
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!fülij 
Nutricionista manhã 30h R$ 
Nutricionista tarde 30h R$ 
Nutricionista noite 30h R$ 
Total 

Assistente social manhã R$ 
Assistente socia! tarde R$ 
Assistente social noite RS 

Recepcionista manhã 2 40h R$ 
Recepcionista tarde 2 40h R$ 
Recepcionista noite 1 40h R$ 
Recepcionísta folguista 1 40h R$ 
Recepcionista ambulatorio 1 40h R$ 
Total 7 

Médico 1 6h R$ 
Enfermeiro 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo manhã 1 40h RS 
Auxiliar Administrativo tarde 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo noite 1 40h RS 
Auxiliar Administrativo fo!guista 1 40h RS 
Total 6 

Médico 6h RS 
Enfermeiro CCIH 1 40h R$ 
Técnico de Enf CCIH 1 40h R$ 
Total 3 

líder do S.A.U. 1 40h R$ 
Posso ajudar manhã 1 40h R$ 
Posso ajudar tarde 1 40h R$ 
Posso ajudar noite 1 40h RS 
Posso ajudar folguista 1 40h R$ 
Total 5 

2 

40h 

Costureiras 1 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia manhã 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia tarde 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia noite 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia folguista 2 40h R$ 
Total 

Sêi!u!'.lnçif 
líder de Portaria 

Porteiro manhã 

Porteiro tarde 

Porteiro noite 

Porteiro folguista 

Total 

9 

1 40h R$ 
3 40h R$ 
3 40h R$ 
2 40h R$ 
2 40h R$ 
11 
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2.900,00 R$ 
2.900,00 R$ 
2.900,00 R$ 

1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

600,00 R$ 
2.973,00 RS 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1224,00 R$ 
1224,00 R$ 

R$ 

600,00 R$ 
2.973,00 RS 
1850,00 R$ 

R$ 

1900,00 RS 
1.224,00 R$ 
1.224,00 RS 
1.224,00 RS 
1.224,00 

1.224,00 R$ 
1 

1,500,00 R$ 
1,224,00 RS 
1.224,00 R$ 
1.224,00 RS 
1.224,00 

1.900,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1224,00 RS 
1.224,00 RS 

R$ 

2.900,00 

2.900,00 

2.900,00 

8.700,00 

2.900,00 

2.900,00 
2.900,00 

8.700,00 

2.448,00 
2.448,00 
1.224,00 
1.224,00 

1224,00 

R$ 8.568,00 

18.300,00 
2.973,00 
1.224,00 

1.224,00 

1224,00 
1.224,00 

26.169,00 

18.300,00 
2.973,00 
1850,00 

23.123,00 

1900,00 
1.224,00 

1224,00 

1.224,00 
1224,00 

6.796,00 

2.448,00 

1.500,00 

2.448,00 
2.448,00 

2.448,00 

2.448,00 

1900,00 
3,672,00 

3.672,00 

2.448,00 
2.448,00 

14,140,00 
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Líder de higienização dia 1 40h R$ 1.510,00 
Líder de higienização tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Auxiliar de higlenização manhã 9 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de hig1enização tarde 8 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de hig1enizaçao noite 7 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de h1gienização folguista 40h R$ 1.224,00 
Total 

Cozinheiro manhã 2 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro noite 1 40h R$ 1.510,00 

Cozinheiro folguista 1 40h R$ 1.510,00 

Auxiliar de cozinha manhã 2 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de cozinha tarde 2 40h R$ 1.224,00 
Auxíiiar de cozinha noite 2 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de cozinha folguista 1 40h R$ 1 224,00 

Copeira manhã 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira tarde 1 40h R$ 1.224,00 

Copeira noite 1 40h R$ 1.224,00 

Copeira folguísta 1 40h R$ 1.224,00 

Total 16 

Coordenador de Manutenção 1 40h R$ 2.300,00 

Auxiliar de manutenção manhã 1 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção tarde 1 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção folguista 1 40h R$ 1.224,00 

Total 4 

Enfermeiro da Qualidade 1 40h R$ 2.973,00 

Tecnico de enfermagem 40h R$ 1.850,00 

Total 

Diretor Técnico 1 6h R$ 700,00 

Diretor Geral 1 40h R$ 13.000,00 

Diretor Administratívo 

Gerente de Enfermagem 

Supervisor de Enfermagem 

Auxiliar Administrativo 

Total 

TOTALRH 

1 40h R$ 

1 40h R$ 

3 40h R$ 

2 40h R$ 

9 
231 
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9.000,00 

6.000,00 

3.500,00 

1.224,00 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

1.510,00 

1.510,00 

11.016,00 

9.792,00 

8.568,00 

3.020,00 

1.510,00 

1.510,00 

1.510,00 

2.448,00 

2.448,00 

2.448,00 

1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 

21.014,00 

2.000,00 
2.000,00 

1.617,00 

1.617,00 

3.234,00 

2.300,00 

1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

5.972,00 

2.973,00 

1.850,00 
4.823,00 

21350,00 

13.000,00 

9.000,00 

6.000,00 

10.500,00 

2.448,00 

62.298,00 
l.105,626,00 
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Do 4° ao 6° mês de Contrato 

3 6h 
Médico ambulatorio 2 12h R$ 
Médico Cirurgião CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico Anestesista CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência dia 2 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência noite 1 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência noite 1 12h R$ 
Médico Reanimação/ observação do Ps dia 1 12h R$ 
Médico Reanimação / observaçao do Ps noite 1 12h R$ 
Médico CM Porta dia 1 12h R$ 
Médico CM Porta noite 1 12h R$ 
Medico Obstetra Porta dia 1 12h R$ 
Médico Obstetra Porta noite 1 12h R$ 
Médico Ultrassom 2 12h R$ 
Total 20 

Enfermeiro classificação dia 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação noite 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência lSleitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 15 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 15 leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro ambulatório 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos noite 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos noite 2 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro CC 3 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro CME dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CME tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro CME noite 1 40h R$ 
Enfermeiro folguista 1 40h R$ 
Total 27 
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650,00 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 
1.300,00 R$ 

R$ 

2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 RS 
2.973,00 R$ 
2.973,00 RS 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 RS 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 
2.973,00 R$ 

R$ 

59.475,00 

57.200,00 

28.600,00 
28.600,00 
79.300,00 
39.650,00 
39.650,00 

39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 

39.650,00 
39.650,00 
79,300,00 

689.325,00 

2.973,00 
2.973,00 
2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 

2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 

5.946,00 

5.946,00 
2.973,00 

5.946,00 
5.946,00 

2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 
2.973,00 
2.973,00 

2.973,00 
80.271,00 
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Técnico de Enf urgência manhã 3 40h R$ U50,00 
Técnico de Enf urgência tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf urgência noite 3 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf ambulatório 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. M 20 leitos dia 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. M 20 leitos tarde 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfC. M 20 leitos noite 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos dia 3 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos noite 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 2 40h R$ 1.850,00 
T ecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf CC 3 leitos dia 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfCC leitos tarde 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de EnfCC leitos noite 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC dia urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC tarde urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC noite urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC folguista urgência 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf CME dia 2 40h R$ 1,850,00 

Tecnico de Enf CME tarde 1 40h R$ 1,850,00 

Tecnico de Enf CME noite 2 40h R$ 1850,00 

Tecnico de Enf fo!guísta 5 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf anal1se c!inica / manha 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ tarde 1 40h R$ 1,850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ noite 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf ultrassom 1 40h R$ 1.850,00 

Total 52 

Farmacêutico Responsável dia 1 40h R$ 3.900,00 

Farmacêutico dia 2 40h R$ 2,396,00 

Farmacêutico tarde 1 40h R$ 2.396,00 

Farmacêutico noite 1 40h R$ 2.396,00 

Auxiliar de farmácia dia 2 40h R$ 1,587,00 

Auxiliar de farmácia tarde 2 40h R$ 1,587,00 

Auxiliar de farmácia noite 1 40h R$ 1.587,00 

Auxiliar de farmácia folguista 1 40h R$ 1.587,00 

Supervisor Almoxarifado 1 40h R$ 2.000,00 

Auxiliar de almoxarifado dia 1 44hs R$ 1.587,00 

Auxiliar de almoxarifado tarde 1 44hs R$ 1.587,00 

Auxiliar de almoxarifado noite 1 44hs R$ 1.587,00 

Auxiliar de almoxarifado folguista 1 44hs R$ 1.587,00 

Total 16 

3~ 
~ 

Fisioterapêuta internação 

Total 

R$ 2.628,00 

3 
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R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ .. 
R$ 

R$ 

illilll 
5,550,00 

3.700,00 

5.550,00 

1.850,00 
5.550,00 
5.550,00 
5.550,00 
5.550,00 

3.700,00 
3.700,00 

3.700,00 
3.700,00 

3.700,00 
1.850,00 
1.850,00 

1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 

3.700,00 
1,850,00 

3.700,00 

9.250,00 

1.850,00 

1.850,00 

1.850,00 

1.850,00 

96,200,00 
',• 

3.900,00 

4.792,00 

2.396,00 

2.396,00 

3,174,00 

3,174,00 

1.587,00 

1.587,00 

2.000,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

31.354,00 

" illilllillilll 
7.884,00 

7,884,00 

0013&2 / 
ll 
Í 



JJ\,1ED 

Nutricionista manhã 30hs R$ 
Nutricionista tarde 30hs R$ 
Nutricionista noite 30hs R$ 
Total 

$!® 
Assistente social manhã 1 40h 
Assistente social tarde 40h 
Assistente social noite 40h 

Total 

Recepcionista manhã 2 40h R$ 
Recepcionista tarde 2 40h R$ 
Recepcionista noite 1 40h R$ 
Recepcionista folguista 1 40h R$ 
Recepcionista ambulatorio 1 40h R$ 
Total 7 

Médico 1 6h R$ 
Enfermeiro 1 40h R$ 
Auxiliar Admlnistratívo manhã 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo tarde 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo noite 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo folguista 1 40h R$ 
Total 6 

Médico 

Enfermeiro CCIH 40h 

Técnico de Enf CCIH 40h RS 
Total 

líder do S.A.U. 1 40h R$ 
Posso ajudar manhã 1 40h R$ 
Posso ajudar tarde 1 40h RS 
Posso ajudar noite 1 40h R$ 
Posso ajudar fo!guista 40h R$ 
Total 

Auxiliar administrativo 40h 

Total 

Auxiliar de faturamento 
Analista de faturamento 

Total 

Costureiras 1 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia manhã 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia tarde 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia noite 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia folguista 2 40h R$ 
Total 

5'!ÍÍu!'IÍ 
Líder de Portaria 

Porteiro manhã 

Porteiro tarde 

Porteiro noite 

Porteiro fo!guista 

Total 

9 

1 40h RS 
3 40h R$ 
3 40h R$ 
2 40h R$ 
2 40h R$ 

11 
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2.900,00 R$ 
2.900,00 R$ 
2.900,00 R$ 

RS 

2.900,00 R$ 
2.900,00 R$ 
2.900,00 RS 

R$ 

1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

600,00 R$ 
2.973,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

1.900,00 
1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

1.500,00 
1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 

1.224,00 

1.900,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

2.900,00 
2.900,00 
2.900,00 

2.448,00 

2.448,00 

1.224,00 
1.224,00 
1.224,00 

RS 8.568,00 

18.300,00 
2.973,00 
1.224,00 

1.224,00 

1224,00 

1224,00 
26.169,00 

18.300,00 

2.973,00 
1.850,00 

23.123,00 

1.900,00 

1.224,00 
1.224,00 
1.224,00 
1224,00 

6.796,00 

2.448,00 

1.224,00 
1.224,00 

2.448,00 

1.500,00 

2.448,00 
2.448,00 

2.448,00 

2.448,00 

1.900,00 
3.672,00 

3.672,00 
2.448,00 

2.448,00 

14.140,00 

0U13t~ j 
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Uder de higienização dia 1 40h R$ 1.510,00 
Líder de higienização tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Auxiliar de higienização manhã 9 40h R$ 1,224,00 
Auxiliar de higienização tarde 8 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de higienização noite 7 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de higienização folguista 4 40h R$ 1.224,00 
Total 30 

AIJ• 
Cozinheiro manhã 2 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro noite 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro folguista 1 40h R$ 1.510,00 
Auxiliar de cozinha manhã 2 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de cozinha tarde 2 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de cozinha noite 2 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de cozinha folguista 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira manhã 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira tarde 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira noite 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira folguista 1 40h R$ 1.224,00 

Total 16 

Coordenador de Manutenção 1 40h R$ 2.300,00 

Auxiliar de manutenção manhã 1 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção tarde 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção folguista 1 40h R$ 1.224,00 

4 

Tecnico de enfermagem 40h R$ 

Total 2 

Diretor Técnico 1 6h R$ 700,00 

Diretor Geral 1 40h R$ 13.000,00 

Diretor Administrativo 

Gerente de Enfermagem 

Supervisor de Enfermagem 

Auxiliar Administrativo 

Total 

TOTALRH 

1 40h R$ 

1 40h RS 

3 40h R$ 

2 40h R$ 

9 
233 
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9.000,00 

6.000,00 
3.500,00 
1.224,00 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
RS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

RS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

1.510,00 

1.510,00 

11.016,00 
9.792,00 
8.568,00 
4.896,00 

37.292,00 

3.020,00 
1.510,00 

1.510,00 

1.510,00 

2.448,00 

2.448,00 
2.448,00 
1.224,00 
1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

21.014,00 

2.000,00 
2,000,00 

1.617,00 
1.617,00 

2.300,00 

1.224,00 

1.224,00 

1.224,00 

5.972,00 

2.973,00 
1.850,00 

4.823,00 

21.350,00 
13.000,00 

9.000,00 
6.000,00 

10.500,00 
2.448,00 

62.298,00 
1,154,051,00 
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Do 7° ao 12° mês de Contrato 

Médico internação diarista 4 6h R$ 
Médico ambulatorio 3 12h R$ 
Médico Cirurgião CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico Anestesista CC eletiva dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência dia 2 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência dia 1 12h R$ 
Médico cirurgião CC urgência noite 2 12h R$ 
Médico Anestesista CC urgência noite 1 12h R$ 
Médico Reanimação/ observação do Ps dia 1 12h R$ 
Médico Reanimação / observaçao do Ps noite 1 17h R$ 
Médico CM Porta dia 1 12h R$ 
Médico CM Porta noite 1 12h R$ 
Médico Obstetra Porta dia 1 12h R$ 
Médico Obstetra Porta noite 1 12h R$ 
Médico Ultrassom 2 12h R$ 
Total 23 

Enfermeiro classificação dia 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro classificação noite 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 151eitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro urgência 15 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro urgêncía 15 leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro ambulatório 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro C. M 20 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeíro C. M 20 leitos noite 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 
Enfermeiro C. O 19 leitos noite 2 40h RS 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçarlo 07 leítos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 1 40h R$ 
Enfermeiro CC 3 leitos dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro CC leitos noite l 40h R$ 
Enfermeiro CME dia 1 40h R$ 
Enfermeiro CME tarde 1 40h R$ 
Enfermeiro CME noite 1 40h R$ 
Enfermeiro fo!guista 1 40h R$ 
Total 27 

IMED - Instituto de Medicína1 Estudos e Desenvolvimento 
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650,00 R$ 79,300,00 

1.300,00 R$ 85.800,00 

1.300,00 R$ 28.600,00 
1.300,00 R$ 28.600,00 

1.300,00 R$ 79.300,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 79.300,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 R$ 39.650,00 
1.300,00 R$ 39.650,00 

1.300,00 RS 39.650,00 

1.300,00 RS 39.650,00 

1.300,00 R$ 79.300,00 

R$ 777.400,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 RS 2.973,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 

2.9 73,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 5.946,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 

2.973,00 R$ 2.973,00 
R$ 80.271,00 
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Técnico de Enf urgência manhã 3 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf urgência tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf urgência noite 3 40h R$ 1.850,00 
Técnico de Enf ambulatório 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. M 20 leitos dia 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. M 20 leitos tarde 3 40h R$ l.850,00 
Tecnico de EnfC. M 20 leitos noite 3 40h R$ 1.850,00 
Tecníco de Enf C. O 19 leitos dia 3 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf C. O 19 leitos noite 2 40h RS 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos dia 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leitos tarde 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf Pré Parto 04 / Berçario 07 leítos noite 2 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf CC 3 leitos dia 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfCC leitos tarde 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de EnfCC leitos noite 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC dia urgência 1 40h RS 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC tarde urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC noite urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Técnico lnstrumentador CC folguista urgência 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf CME dia 2 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf CME tarde 1 40h R$ 1.850,00 
Tecnico de Enf CME noite 2 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf folguista 5 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ manha 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ tarde 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf analise clinica/ noite 1 40h R$ 1.850,00 

Tecnico de Enf ultrassom 1 40h R$ 1.850,00 

Total 52 

~ ~ 
Farmacêutico Responsável dia 1 40h R$ 
Farmacêutico dia 2 40h R$ 
Farmacêutico tarde 1 40h R$ 
Farmacêutico noite 1 40h R$ 
Auxiliar de farmácia dia 2 40h R$ 
Auxiliar de farmácia tarde 2 40h R$ 
Auxiliar de farmácia noite 1 40h R$ 
Auxiliar de farmácia folguista 1 40h R$ 
Supervisor Almoxarifado 1 40h R$ 
Auxiliar de almoxarifado dia 1 44hs R$ 
Auxiliar de almoxarifado tarde 1 44hs R$ 
Auxiliar de almoxarifado noite 1 44hs R$ 
Auxiliar de almoxarifado folguista 1 44hs R$ 
Total 16 

~ R$ 
Total 3 
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3.900,00 

2.396,00 

2.396,00 

2.396,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

2.000,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

1.587,00 

2.628,00 

.... ' .. 
R$ 5.550,00 

R$ 3.700,00 

R$ 5.550,00 

RS 1.850,00 
R$ 5.550,00 
R$ 5.550,00 
R$ 5.550,00 

R$ 5.550,00 

RS 3.700,00 

RS 3.700,00 

R$ 3. 700,00 

R$ 3.700,00 

R$ 3.700,00 

R$ 1.850,00 
R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 3.700,00 

R$ 1.850,00 

R$ 3.700,00 

RS 9.250,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 1.850,00 

R$ 96.200,00 Ln .... 
R$ 3.900,00 

R$ 4.792,00 

RS 2.396,00 

R$ 2.396,00 

R$ 3.174,00 

R$ 3.174,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

RS 2.000,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1.587,00 

R$ 1 587.00 

R$ 31.354,00 
., ...... , ...... ,•·: ' 

R$ 
R$ 

7.884,00 

7.884,00 
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Nutricionista manhã 1 30hs R$ 
Nutricionista tarde 1 30hs R$ 
Nutricionista noite 1 30hs R$ 
Total 3 

1 

1 
Assistente social noite 1 

Total 3 

Recepcionista manhã 2 
Recepcionista tarde 2 40h R$ 
Recepcionista noite 1 40h R$ 
Recepcionista folguista 1 40h R$ 
Recepcionista ambulatorio 1 40h R$ 
Total 

Médico 1 6h R$ 
Enfermeiro 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo manhã 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo tarde 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo noite 1 40h R$ 
Auxiliar Administrativo folguista 1 40h R$ 
Total 6 

Líder do 5.A.U. 1 40h R$ 
Posso ajudar manhã 1 40h R$ 
Posso ajudar tarde 1 40h RS 
Posso ajudar noite 1 40h R$ 
Posso a;udar folgu1sta 1 40h R$ 
Total 5 

R$ 

R$ 
R$ 

1 R$ 
Auxiliar de lavanderia manhã 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia tarde 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia noite 2 40h R$ 
Auxiliar de lavanderia folguista 40h R$ 
Total 

liiillíl'~M . -~ ;\tr::~:t::':·:·]W!~'.::~~~f1''.~'.'t~~:'.'.;~'.'.'.:~ '.;'."#,~WiJ(:~:H 
líder de Portaria R$ 
Porteiro manhã 3 40h R$ 
Porteiro tarde 3 40h R$ 
Porteiro noite 2 40h R$ 
Porteiro folguista 2 40h RS 
Total 11 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

600,00 R$ 
2.973,00 R$ 
1.224,00 RS 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 RS 

R$ 

600,00 R$ 
2.973,00 
1.850,00 

1.900,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

1.224,00i RS 
R$ 

1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

1.500,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

1.900,00 R$ 
1.224,00 R$ 
1.224,00 RS 
1.224,00 R$ 
1.224,00 R$ 

R$ 

2.900,00 

2.900,00 

2.900,00 

2.448,00 

1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 

R$ 8.568,00 

18.300,00 
2.973,00 

1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

1.224,00 

26.169,00 

18.300,00 

2.973,00 
1.850,00 

23,123,00 

1.900,00 

1.224,00 

1.224,00 

1.224,00 
1.224,00 

6.796,00 

2.448,00 

1.500,00 
2.448,00 

2.448,00 

2.448,00 
2.448,00 

11.292,00 

1.900,00 
3.672,00 

3.672,00 

2.448,00 

2.448,00 

14.140,00 
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Líder de higienização dia 1 40h R$ 1.510,00 
líder de higienização tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Auxiliar de higienização manhã 9 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de higienização tarde 8 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de higienização noite 7 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de higienização folguista 40h R$ 1.224,00 
Total 

Cozinheiro manhã 2 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro tarde 1 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro noite 1 40h R$ 1.510,00 
Cozinheiro folguista 1 40h R$ 1.510,00 
Auxiliar de cozinha manhã 2 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de cozinha tarde 2 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de cozinha noite 2 40h R$ 1.224,00 
Auxiliar de cozinha folguista 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira manhã 1 40h R$ 1.224,00 

Copeira tarde 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira noite 1 40h R$ 1.224,00 
Copeira folguista 1 40h R$ 1.224,00 

Total 

40h R$ 2.000,00 

Coordenador de Manutenção 1 40h R$ 2.300,00 

Auxiliar de manutenção manhã 1 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção tarde 1 40h R$ 1.224,00 

Auxiliar de manutenção folguista 1 40h R$ 1.224,00 

Total 4 

Tecnico de enfermagem 1 1.850,00 

Total 2 

Diretor Técnico 1 6h R$ 700,00 

Diretor Geral 1 40h R$ 13.000,00 

Diretor Administrativo 

Gerente de Enfermagem 

Supervisor de Enfermagem 

Auxiliar Administrativo 

Total 

TOTAL RH 

1 40h R$ 

1 40h R$ 

3 40h R$ 

2 40h R$ 

9 
236 
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9.000,00 

6.000,00 

3.500,00 

1.224,00 

R$ 1.510,00 

R$ 1.510,00 

R$ 11.016,00 

R$ 9.792,00 

R$ 8.568,00 

R$ 4.896,00 

R$ 37.292,00 

R$ 3.020,00 

R$ 1.510,00 

R$ 1.510,00 

R$ 1.510,00 

R$ 2.448,00 

R$ 2.448,00 

R$ 2.448,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1.224,00 

R$ 21.014,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.617,00 

1.617,00 

R$ 2.300,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1.224,00 

R$ 1224,00 

R$ 5.972,00 

R$ 2.973,00 

R$ 1.850,00 

R$ 

R$ 21.350,00 

RS 13.000,00 

R$ 9.000,00 

R$ 6.000,00 

R$ 10.500,00 

R$ 2.448,00 

R$ 62,298,00 

R$ 1.242,126,00 
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3.6.E - RESUMO DO PERFIL DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO 

TRABALHAR NO HOSPITAL (ESTEJAM OU NÃO ATUALMENTE 

CONTRATADOS) E COM A EXPRESSÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

DISTRIBUÍDA PELOS DIAS DA SEMANA E COM O ENUNCIADO DO HORÁRIO 

DE TRABALHO 

Este Manual de Cargos apresenta a descrição dos principais cargos existentes no 

Hospital. Como primeiro trabalho, ressalta-se a sua validade de padrão e referência. 

A descrição dos cargos/funções está subdividida em quatro subgrupos, a saber: 

• CH - Chefias - Neste subgrupo encontram-se os cargos gerenciais e de 

coordenação dos serviços; 

• OPA - Operacionais/Apoio 

apoio operacional às áreas técnicas; 

Neste subgrupo encontram-se os cargos de 

• OPP - Operacionais/Produção - Neste subgrupo encontram-se os cargos de 

produção técnica; 

• TA - Técnico/Administrativos - Neste subgrupo encontram-se os cargos de 

apoio administrativo. 

A ordem de apresentação dos cargos obedece à classificação alfabética por função. 

Vale ainda ressaltar que o presente Manual de Cargos deve ser revisto 

periodicamente, para atualização e adequação à realidade do Hospital. 
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1 ME D 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Coordenador do Setor Administrativo - Pronto 2. Subordinação: Gerência Administrativa 

Socorro 

3. Area: Pronto Socorro 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Promover um estreito relacionamento com as Diretorias Clínica, Técnica e Administrativa do 

Hospital, com vistas a atender as necessidades do Pronto Socorro 

6. Atribuições: 

Planejar, organizar e dirigir os serviços sob sua responsabilidade. 

Analisar as escalas de serviços do pessoal, encamínhando-as à Direção do Pronto Socorro, para as 

providências necessárias. 

Manter ações conjuntas com outros setores dentro das normas e rotinas estabelecidas, e quando de 

maneira formal com a autorização prévia da Direção do Pronto Socorro. 

Controlar a entrada e saída de materiais da área de sua competência. 

Controlar a movimentação de pessoa! na área de sua competência. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior em administração 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 

l....--· 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

1. Cargo: Coordenador de Almoxarifado 2. Subordinação: Gerência Administrativa 

3. Area: Almoxarifado 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Supervisionar, coordenar e orientar a recepção, conferência, armazenagem, 

distribuição dos materiais do Hospital. 

IMED - lnstítuto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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6. Atribuições: 

Orientar e coordenar as atividades do almoxarifado. fiscalizando o pessoal que lhe é subordinado, 

zelando pela eficiência nas tarefas desenvolvidas. 

Certificar-se de que os materiais recebidos estão de acordo com os pedidos de compra. tanto em 

qualidade como em quantidade. 

Verificar se as notas fiscais e outros documentos que acompanham as mercadorias estão preenchidos 

corretamente e correspondem à mercadoria entregue e às datas constantes no pedido de compra. 

Zelar pela ordem dos arquivos de documentos e de fichas de estoques mantendo-as constantemente 

atualizadas 

Controlar os estoques mínimos e providenciar para que a reposição das mercadorias ocorra em tempo 

hábil 

Verificar, periodicamente, se os materiais constantes nas prateleiras conferem com os anotados nas 

fichas de controle. 

Acompanhar os inventários físicos e financeiros participando ativamente nos levantamentos efetuados 

para efeitos de balanços e auditorias. 

Providenciar para que os materiais sejam mantidos em boas condições de conservação. 

Impedir a entrada ou presença de pessoas estranhas nas dependências do almoxarifado. 

Zelar, pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Prevenção e Combate â 

Incêndio, no armazenamento de materiais inflamáveis e materiais corrosivos. 

Zelar pela conservação e guarda de gêneros perecíveis 

Distribuir tarefas para auxiliares e assegurar sua boa execução. 

Emitir relatórios periódícos e estatísticos das atividades desenvolvidas. 

Cumprir e fazer cumprir normas e regulamentos do Hospital. 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: 2º Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 01 ano na ârea 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Médico Anestesiologista /Coordenador do i 2. Subordinação: Direção Técnica 

Setor de Anestesiologia 

3. Area: Anestesiologia 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar, planejar, organizar e avaliar o setor de anestesiologia, utilizando os conhecimentos 

técnicos. cientificas e administrativos. 

6. Atribuições: 

Planejar, organizar e dirigir os serviços sob sua responsabilidade. 

Promover a prestação de assistência médica anestesiológica às pessoas que são encaminhadas a 

cirurgias, de maneira geral. 

Contribuir com o seu trabalho profissional para o aprendizado dos estudantes de áreas afins. 

Entrosar-se com os demais serviços do Hospital, principalmente com o Setor de Clinica Círúrgica e Pronto 

Socorro, para que a assistência aos pacientes seja a melhor possível. 

Convocar e presidir reuniões técnicas referentes às atividades do Setor. 

Manter plantão permanente de acordo com a escala, fixando as condições para que não haja omissão de 

socorro. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos 

responsabilidade, emanadas pela Diretoria Técnica. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em anestesiologia 

8. Experiéncia Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Médico Radiologista /Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Direção Técnica 

Apoio Diagnóstico Terapêutico/Centro de Diagnóstico 

p/imagem 

3. Area:Radiologia 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar, planejar, organizar e avaliar o setor de Diagnóstico Terapêutico, utilizando os 

conhecímentos técnicos, científicos e administrativos. 

6. Atribuições: 

Planejar, organizar, executar e avaliar o conjunto de atividades médicas relacionadas com os vários 

serviços que integram o Setor. 

Implantar normas e rotinas necessárias ao bom desempenho de cada serviço. 

Solicitar o preenchimento correto dos impressos utilizados pelos serviços. 

Avaliar a quantificação e a qualificação da assistência prestada. 

Promover um bom relacionamento entre os profissionais de saúde que atuam no Setor. 

Emitir relatório mensal de movimento e estatísticas de cada serviço do Setor. 

Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência. 

Promover a integração com os serviços médicos, enfermagem, administrativos e outros do Hospital. 

Fazer cumprir as instruções sobre sua responsabilidade, emanadas pela Diretoria Técnica 

Manter ações conjuntas com outros setores do Hospital, dentro das normas e rotinas, e quando de maneira 

formal com autorização prévia da Diretoria Técnica. 

Convocar e dirigir reuniões técnicas referentes às atividades do Setor. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em radiologia 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 
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DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Médico Cirurgião Geral /Coordenador do Setor 2. Subordinação: Direção Técnica 

de Clínica Cirúrgica 

3. Area: Cirurgia 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: 

Coordenar, planejar, organizar e avaliar os setores de clínica geral, plástica, bucomaxilofacia!, neurocirurgia e 

demais clínicas, utilizando os conhecimentos técnicos, científicos e administrativos. 

6. Atribuições: 

Dirigir, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de assistência médica cirúrgica. 

Promover a integração com os serviços médicos, administrativos e outras atividades do Hospital, 

principalmente com o Pronto Socorro. 

Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos setores sob sua 

responsabilidade, emanadas pela Diretoria Técnica. 

Manter ações conjuntas com outros setores do Hospital, dentro das normas e rotinas e quando de maneira 

formal, com autorização prévía da Diretorla Técnica. 

Convocar e presidir reuniões técnicas referentes às atividades do Setor. 

Manter plantão permanente de acordo com a escala, fixando as condições para que não haja omissão de 

socorro. 

Programar as internações dos pacientes destas especialidades. 

Entrosar as clínicas cirúrgicas com as demais clínicas, para melhor assistência aos pacientes. 

Programar e manter assistência médica durante as vinte e quatro horas do dia. 

Padronizar os procedimentos e as prescrições para que se consiga melhor desempenho, bem como, exigir 

descrição de cirurgias após o ato cirúrgico. 

Exigir que todas as prescrições sejam diárias. escritas legivelmente e assinadas. 

Exigir o cumprimento rigoroso da técnica cirúrgica e de assepsia no pré-operatório por equipes desta 

clínica. 

--------------------------------------~ 
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Exigir o cumprimento rigoroso das técnicas pré-anestésicas. 

Zelar pelo cumprimento rigoroso de uma avaliação prévia do risco cirúrgico. com o objetivo de evitar a 

suspensão de cirurgias por parte do anestesista 

Promover condições para o atendimento em odontologia hospitalar. 

Garantir a assistência diária do paciente por um médico. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em cirurgia geral 

8. Experiência Necessária:Mínimo de 1 ano em função similar 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Médico Clínico /Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Direção Técnica 

Clínicas Médicas 

3. Area: Clinica Médica 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar, planejar, organizar e avaliar os setores de clínica geral, cardiologia, neurologia, 

gastroenterologia, otorrinolaringologia, infectologia, endocrinologia e dermatologia, utilizando os conhecimentos 

técnicos, cientlficos e administrativos. 

6. Atribuições: 

Dirigir. organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades das clínicas que lhe estão vinculadas_ 

Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência. 

Promover a integração com os serviços médicos, de enfermagem, administrativos e outras atividades do 

Hospital. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua: 

responsabilidade, emanadas pela Diretoria Técnica. 

Manter ações conjuntas com outros setores do Hospital. dentro das normas e rotinas. e quando de maneira 

formal com autorização prévia da Diretoria Técnica. 

Convocar e presidir reuniões técnicas referentes às atividades do setor. 
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Manter plantão permanente de acordo com a escala, fixando as condições para que não haja omissão de 

socorro. 

Orientar os profissionais de medicina, para uma assistência completa aos pacientes, visando um tempo 

mínimo de permanência destes no HOSPITAL. 

Manter um bom entrosamento com os demais serviços do Hospital, visando fazer com que a assistência 

prestada ao paciente seja a do mais alto padrão possível. 

Exigir que todas as prescrições sejam diárias. escrítas legivelmente e assinadas. 

Observar que sejam respeitados os horários de vlsitas médicas. 

Colaborar na padronização de medicamentos e determinar o seu uso. 

Colaborar no levantamento dos índices de infecção no Hospital e na sua prevenção. 

Preencher todas as formalidades necessárias, tanto as que dizem respeito ao prontuário do paciente 

quanto as solicitadas pela Diretoria Geral. 

Analisar e opinar sobre os dados estatísticos das Clínicas Médicas, entre os serviços e setores. 

Fazer escalas profissionais para consultas e procedimentos quando solicitados por outras clínicas. 

Evitar uso de observações não convencionais no prontuário do paciente. 

Garantir a assistência diária do paciente por um médico. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em clínica gera! 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 
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DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Médico lnfectologista/ Coordenador do Setor 2. Subordinação: Direção Geral 

de Controle de Infecção Hospitalar 

3. Area: Controle de Infecção Hospitalar 4. Categoria: CH 

! 1 

5. Objetivo: Coordenar os trabalhos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar respondendo 

administrativamente pelo Setor de Controle de Infecção Hospitalar. 

6. Atribuições: 

Preparar curses, seminários e palestras a tódos os membros diretamente envolvidos nas atividades 

hospitalares e apresentá-los a outros membros da CCIH em reunião para aprovação. 

Coordenar todo o trabalho da CCIH em estreita colaboração com o Presidente. 

Representar o Presidente em sua ausência junto à Direção. 

Responder administrativamente pelo SCIH. 

Responder pela Secretaria da CCIH. 

Convocar reuniões extraordinárias. 

Participar das reuniões da CCIH e do SCIH. 

Realizar levantamento, condensação e divulgação das Notificações de Infecção às clínicas produtoras de 

dados e manter análise sistemática deles, para diagnosticar elevações anormais dos Índices, juntamente com 

os outros membros do SC!H. 

Proceder ao levantamento epidemiológico, quando houver justificativa (surto de infecção hospitalar, 

elevação anormal dos índices, caso de infecção cruzada entre outros). juntamente com os outros membros do 

SCIH. 

Realizar Busca Ativa, juntamente com o Enfermeiro, e a revisão das Fichas de Busca Ativa dos casos de 

Infecção Hospitalar. 

Promover reuniões nas diversas clinicas sobre assuntos referentes ao Controle de Infecção Hospitalar, 

previamente apresentada à CCIH, taís como: medidas de isolamento e o uso de antimicrobianos. 

Proceder às recomendações de isolamento para os pacientes com infecções transmissíveis 

Participar nos cursos de treinamento de pessoa! em serviço no Hospital para as questões de Controle de 

infecção hospitalar. 
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Elaborar relatórios sobre a atualização de antimicrobianos, juntamente com os farmacêuticos do serviço de 

Farmácia 

Manter as melhores relações com os membros do HOSPITAL e, principalmente com o Corpo Médico. 

Manter-se atualizado com relação à literatura existente e realizar cursos, quanto ao controle de infecção 

hospitalar. 

Cumprir e fazer cumprir normas e regulamentos do Hospital: 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: Superior em medicina com especialização em infectologia 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 

' ~---------------------------------------- __ __J 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Enfermeiro/Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência de Enfermagem 

Enfermagem Blocos/Internação 

3. Area: Blocos/Internação 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar todas as atividades inerentes ao Serviço de Enfermagem das Unidades de Internação. 

6. Atribuições: 

Coordenar todas as atividades inerentes ao Serviço de Enfermagem das Unidades de Internação. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade, de acordo com as orientações da Divisão de Enfermagem. 

Receber o paciente na unidade, informando-o e orientando-o sobre a rotina hospitalar. dando-lhe todo 

conforto, apoio e segurança necessários. 

Promover a colaboração em serviço a fim de que haja um ambiente satisfatório de trabalho. 

Requisitar medicamentos e materiais necessários ao bom desenvolvimento das Unidades. 

Administrar alimentação aos pacientes com dependência 

Cumprir todas as prescrições e os procedimentos de enfermagem conforme plano de cuidados diários. 

Proporcionar â equipe de enfermagem, treinamento em serviço 
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Encaminhar e acompanhar os pacientes para exames intérnos e externos. 

Manter entrosamento com os demais profissionais de saúde. 

Proceder com clareza as anotações que se fizerem necessárias no prontuário do paciente. 

Colaborar na determinação/descrição de rotinas e procedimentos técnicos afetos ao Serviço de 

Enfermagem das Unidades de Internação, exigindo e zelando pelo seu cumprimento. 

Acompanhar o correto preenchimento das Autorizações de Internações Hospitalares - AIH's a serem 

encaminhadas ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística - SAME. 

Manter-se informado e atualizado quanto à dísponibilidade de leitos para a efetiva internação dos pacientes 

no HOSPITAL 

Apresentar mensalmente à Divisão de Enfermagem relatório pormenorizado das atividades do Serviço. 

Informar ao Setor de Internação o número de leitos disponlveis em cada clínica, para internações. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade 

1 ---

7. Escolaridade Necessária: Superior 

8. Experiência Necessária:Mínimo de 1 ano em função similar 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Enfermeiro/Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência de Enfermagem 

Enfermagem Central de Materiais Esterilizados 

3. Area: Central de Materiais Esterilizados 4. Categoria: CH 

5, Objetivo: Coordenar, planejar, organizar e avaliar o setor de CME, utilizando os conhecimentos técnicos, 

científicos e administrativos. 

----

6. Atribuições: 

Dirigir os trabalhos sob sua responsabilidade. 

Controlar a recepção e a esterilização dos materiais, encaminhando-os ao setor de distribuição de material. 

~·,-· 

Aplicar testes de esterilização para verificar o resultado técnico. 
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Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade, emanadas pela Divisão de Enfermagem. 

Proceder ao controle de todos os materiais existentes no Centro Cirúrgico antes e após as cirurgias. 

Proceder à distribuição dos materiais necessários à realização do ato cirúrgico. 

Proceder ao inventário periódico dos materiais existentes sob sua guarda. 

Colaborar na determinação/descrição de rotinas e procedimentos técnicos afetos ao serviço de CME 

exigindo e zelando pelo seu cumprimento. 

Apresentar mensalmente à Divisão de Enfermagem relatório pormenorizado das atividades do Setor. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7, Escolaridade Necessária: Superior em enfermagem 

8. Experiência Necessária:Mínimo de 1 ano em função similar 

"~-----

DESCRIÇAO DE CARGO 

1-----------···-- ---~ 

1. Cargo: Enfermeiro/Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência de Enfermagem 

Enfermagem Centro Cirúrgico 

3. Area: Centro Cirúrgico 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar todas as atividades inerentes ao Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico. 

--

6. Atribuições: 

Promover a assistência de enfermagem nas cirurgias realizadas no Hospital. 

Contribuir com seu trabalho profissional para o aprendizado dos estudantes da área de Saúde. 

Entrosar~se com os demais serviços do Hospital para que a assistência ao paciente seja a melhor possível. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade, emanadas pela Divisão de Enfermagem. 

Manter plantão permanente de acordo com a escala, fixando as condições para o atendimento ao paciente. 1 

' 
! 

1 
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Elaborar a escala de pessoal de acordo com o movimento de cirurgias. 

Elaborar a programação de cirurgias que permita a preparação prévia das salas. equipamentos e materiais. 

Exigir que sejam feitos com rigor e para cada caso os relatórios de cirurgias e anestesia. 

Requisitar. controlar e registrar os materiais e produtos oriundos do Almoxarifado. 

Apresentar mensalmente à Divisão de Enfermagem e ao Setor de Clínica Cirúrgica, relatório pormenorizado 

das atividades do serviço do Centro Cirúrgico. 

Orientar e supervisionar o pessoal de Serviços Gerais com relação a higiene do Centro Cirúrgico 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade 

7. Escolaridade Necessária: Superior 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 

DESCRIÇAO DE CARGO 

~-
1. Cargo: Enfermeiro/Coordenador de Enfermagem do 2. Subordinação: Gerência de Enfermagem 

Pronto Socorro 

3. Area: Pronto Socorro 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Atender a contento as necessidades técnicas do Pronto Socorro e às de assistência dos clientes / 

acompanhantes em estreito relacionamento coma a Direção de Enfermagem. 

6. Atribuições: 

Dirigir, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de enfermagem do Pronto Socorro. 

Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência 

Cumprir e fazer cumpnr as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade. 

Contribuir para o aperfeiçoamento do ensino de enfermagem, fomentando a aproximação máxima possível 

entre teoria e prática. 

Elaborar as escalas de serviço para atender os diversos setores do Pronto Socorro e apresentar à Direção. 
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Manter ações conjuntas com outros setores. dentro das normas e rotinas estabelecidas. e quando de 

maneira formal, com autorização da Direção do Pronto Socorro. 

Apresentar mensalmente à Direção do Pronto Socorro relatório pormenorizado das atividades do Setor. 

Promover e estimular a educação continuada em serviço do pessoal sob sua responsabilidade 

Auxiliar/ assessorar o corpo médico na prestação de assistência e informações aos clientes e familiares. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Enfermeiro/Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência de Enfermagem 

Enfermagem UTI 

3. Area: UTI 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar todas as atividades inerentes ao Serviço de Enfermagem das Unidades de Terapia 

Intensiva 

6. Atribuições: 

Preparar a escala de serviço do pessoal de enfermagem da UTI 

Promover a assistência intensiva aos pacientes internados, de acordo com as necessidades afetadas. 

Acompanhar a evolução diária dos prontuários médicos dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva -

un 

Controlar os medicamentos, estabelecendo um estoque suficiente para atendimento das necessidades. 

Registrar os medicamentos em livro próprio, remetendo~o nos prazos estabelecidos aos órgãos 

competentes 

Manter ações conjuntas com outros setores dentro das normas e rotinas, e quando de maneira forma! com 

autorização prévia do seu superior hierárquico. 
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Encaminhar, sempre em carâter de urgência, os pedidos de exames 

Orientar e supervisionar o pessoal de Serviços Gerais, com relação à higiene da UH 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

Trabalhar sempre em comum acordo com o(a) coordenador(a) do Setor UH 

7, Escolaridade Necessária: Superior em enfermagem 

8. Experiência Necessária:Mínimo de 5 anos em Unidade de Terapia Intensiva como enfermeiro e 1 ano como 

coordenador desses serviços. 

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Farmacêutico/Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência Administrativa 

Farmácia 

----

3. Area: Farmácia ! 4. Categoria: CH 

' 
' 

5. Objetivo: Coordenar todas as atividades inerentes ao Setor da Farmácia 

6. Atribuições: 

Planejar, organizar e dirigir os serviços sob sua responsabilidade. 

Fazer cumprir as normas e regulamentos do Hospital. 

Promover a manutenção do estoque e guardar em perfeita ordem de armazenamento, conservação. 

registro e prazo de validade dos medicamentos e materiais. 

Receber os medicamentos e materiais do Departamento de Assistência Farmacêutica/SESAU e/ou 

fornecedores, providenciando a conferência das quantidades e espécies recebidas com os documentos de 

entrega e com a solicitação de compra. 

Visar a documentação relativa à entrega dos medicamentos e materiais solicitados. 

Distribuir os materiais e medicamentos, de acordo com as requisições recebidas. 

Receber 

compras. 

solicitação de compras de todos os setores do Hospital e elaborar 
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Proceder ao controle de psicotrópicos, registrando-os em livro próprio, na forma da legislação vigente, 

Proceder ao controle de entrada e saída de medicamentos e materiais. 

Responsabilizar-se mensalmente pelos balancetes de entrada e saida de medicamentos. 

Apresentar mensalmente à Diretoria Administrativa, relatório pormenorizado das atividades do serviço. 

Partíclpar da comissão de elaboração do catálogo de materiais e de padronização de medicamentos 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior em farmácia 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 2 anos em função similar 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Engenheiro /Coordenador do Setor de 2. Subordinação: Gerência Administrativa 

Manutenção 

3. Area: Manutenção 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no setor de manutenção. 

6. Atribuições: 

Planejar. organizar e dirigir os serviços sob sua responsabilidade. 

Fazer cumprir as normas e regulamentos do Hospíta! 

Supervisionar as atividades e avaliar o desempenho de seus subordinados. 

Cumprir nos prazos estabelecidos pelo Setor de Transportes da Secretaria de Estado da Saúde, 

programação de manutenção dos veículos do Hospital. 

a 

Normatizar, organizar e priorizar as solicitações de manutenção, tendo em vista o bom andamento do 

Hospital 

Proceder a manutenção do prédio do Hospital. mantendo-o constantemente limpo dentro dos padrões 

máximos de higiene. 

- -Manter estreito relacionamento com o Serviço de Manutençao terce1nzada, tendo em vista a agil!zaçao do i 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34~ Beia Vista, S&o PC1u!o/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02-Telejone: /11) 31.4J.J128 

www.imed.org.br - projetos@imed,org.br 



IM E D 

atendimento às solicitações internas. 

Manter entendimentos com outros setores do Hospital, tendo em vista o seu funcionamento adequado. 

Apresentar mensalmente à Diretoria Administrativa relatório pormenorizado das atividades do serviço. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade 

7. Escolaridade Necessária: Superior em engenharia 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 3 anos em função similar. 

--·--·--····-
DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Nutricionista/Coordenador do Setor de i 2. SubordínaçãÓ·: Direção Administrativa 
! 

Nutrição e Dietética 
1 

3. Area: Nutrição Dietética 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Coordenar. dirigir, planeJar e supervisionar todas as atividades referentes ao setor de nutrição e 

dietética, estabelecendo normas e diretrizes técnicas ou administrativas avaliando os resultados obtidos. 

6. Atribuições: 

Programar e estabelecer as normas e diretrizes técnica/administrativas de acordo com a instituição: 

Estudar propor e dirigir métodos uniformes de trabalho; 

Planejar, coordenar e controlar a execução dos programas de trabalho do serviço: 

Propor e administrar o quadro pessoal do serviço; 

Orientar e colaborar nos programas de ensino e de educação em serviço: 

Estudar o provimento de gêneros alimentícios e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades 

do serviço; 

Controlar o material e equipamento do serviço: 

Promover a padronízação de dietas e cardápio elaborados: 

Controlar a quantidade e qualidade das dietas preparadas: 
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Providenciar coleta de amostra de alimentos para análise: 

Orientar, supervisionar e avaliar a qualidade dos cuidados dietéticos dispensados aos pacientes: 

Manter relacionamento funcional com as demais áreas do hospital: 

Representar o serviço Intensamente e externamente, quando requerido; 

Convocar e presidir reuniões com seus subordinados: 

Cooperar com as instituições de ensino e pesquisas no que se refere à nutrição e dietética: 

Apresentar relatórios periódicos das atividades do serviço: 

Avaliar os programas de trabalho e o desempenho do pessoal do serviço; 

Cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e regulamentos do hospital. 

7. Escolaridade Necessária: Superior em nutrição 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 2 anos em função similar 

DESCRIÇAO DE CARGO 7 
! 

1. Cargo: Médico lntensivista/Coordenador do Setor da 2. Subordinação: Direção Técnicá 

Unidade de Tratamento Intensivo 

3. Area: Unidade de Tratamento Intensivo 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Planejar, organizar, coordenar e executar atividades técnicas e administrativas do Setor de Terapia 

Intensiva 

6. Atribuições: 

Planejar e coordenar todas as atividades a serem desenvolvidas nas UTl's. 

Manter profissionais especializados em número suficiente para o pleno atendimento, durante as vinte e 

quatro horas do dia. 

Manter o Setor em perfeitas condições de funcionamento para qualquer atendimento de urgência. 

Manter equipe de médícos plantonistas durante as vinte e quatro horas do dia 

~ntrosar os serviços médicos da UTI aos demais serviços diretamente ligados à assistência e tratamento 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefone: (11) 3141-1118 

www.imed,org.br - projetos@itm:d.org.br 

'· ·1 f.' 1 . • !. dj ,, , 1 1) 
.. \ _ _,.,, ¼ u . 



intensivo. 

Colaborar com a CCIH na prevenção de infecções. 

! 

Fornecer informações sobre o estado de saúde de cada paciente. observadas as normas pré- i 

estabelecidas. 

Zelar pela manutenção dos equipamentos e pelas condições de segurança do ambiente, determinar 

critérios para admissão e alta de pacientes da UTI. 

Padronizar os procedimentos e as prescrições para melhor desempenho. 

Contribuir com o seu trabalho profissional para o aprendizado dos estudantes de áreas afins 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em terapia intensiva. 

j ª· Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar. !
1 

c.l -----------------------------------------.-___J 

DESCRIÇAO DE CARGO ---! 
' 

f-1_._c-ª_'_9_º~'-G~e_r_e_n_te-A~d-m-in-is_t_,_ªt_i_vº ____________ ,

1

f-2~·-S~u-b_o_r_d_i"~ª-ç~ã~o~:-D_i_r_e_çª_-º __ G_e_,_ª_i ____ _ 1 

3. Area: Administrativa 4. Categoria: CH 7 
1 

! 

5. Objetivo: Planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades concernentes aos setores 1 

administrativos do HOSPITAL. 

f-~~~~~----------------------------------------------

6. Atribuições: 

Executar as deliberações da Direção Geral do HOSPITAL. na área de sua competência. 

Assegurar a coordenação entre os servíços administrativos e os demais servíços do Hospital 

Expedir instruções sobre o funcionamento dos serviços de que se compõe a Diretoria Administrativa. 

Participar da elaboração de normas e rotinas dos serviços da Diretoria Administrativa, quanto ao 

entrosamento com as demais Díretorias. 

Apresentar à Diretoria Geral do HOSPITAL relatório anual das atividades de sua Diretoria. 

Apresentar ao Diretor Gera!, mensalmente, prestação de conta dos recursos f1nance1ros colocados sob sua 
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responsabilidade. 

Convocar e presidir reuniões de sua Diretoria. 

Executar a aplicação de recursos financeiros repassados ao HOSPITAL. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

Zelar pela eficâcia dos serviços sob sua responsabilidade. 

7. Escolaridade Necessária: Superior em área da saúde ou área administrativa 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função simílar. 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Diretor Clínico 2. Subordinação: Direção Geral 

3. Area: Clínica 4. Categoria:CH 

5. Objetivo: Conduzir e representar todo o corpo médico do HOSPITAL, incÍusive junto ·às entidades de classe. 

--
6. Atribuições: 

Esclarecer as partes interessadas em eventual conflito de posições entre o Corpo Clínico e a Diretoria 

Geral do HOSPITAL. 

Empenhar-se para que os integrantes do Corpo Clínico observem os princípios do Código de Ética Médica. 

as disposições legais em vigor, a ordem interna da instituição e as resoluções baixadas pelos órgãos e 

autoridades competentes em matéria de procedimento ético ou recomendações técnicas para o exercício da 

medicina. 

Propor a admissão de novos componentes do Corpo Clínico, de conformidade com o disposto no 

Regimento Interno do Corpo Clinico. 

Desenvolver o espírito de critica científica e estimular o estudo e a pesquisa. 

Permanecer na instituição no período de maior atividade profissional. fixando horário do seu expediente. 

Tornar conhecimento, para as providências necessárias, de todas as solicitações do Corpo Clínico previstas 

no Regimento Interno. 

Executar e fazer executar a orientação dada pela Assembléia do Corpo Clínico quanto a assuntos médícos. 
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Prestar contas de seus atos ao Corpo Clínico nas Assembléias Gerais. 

Convocar e presidir reuniões da Diretoria Clínica. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

7. Escolaridade Necessária: Superior com residência médica em sua área de especialidade 

8. Experiência Necessária:Mínimo de 1 ano em função similar. 

-------

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Gerente de Enfermagem ! 2. Subordinação: Direção Geral 
, 
! 

3. Area: Enfermagem i 4. Categoria: CH 

i 

5. Objetivo: Dar assistência aos pacientes em suas necessidades e gerenciar os serviços de enfermagem do 

HOSPITAL. 

6. Atribuições: 

Dirigir, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de enfermagem 

Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência. 

Promover a integração com os serviços assistenciais e administrativos do Hospital. 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade, emanadas pela Diretoria Técnica. 

Contribuir para o ensino da enfermagem no campo prático, aproximando o máximo possível a teoria da 

prática. 

Elaborar e aprovar a escala de serviço elaborada pelos diversos serviços integrantes do Setor de 

Enfermagem. 

Encaminhar à Diretoria Geral e Técnica o censo diário. 

Manter ações conjuntas com outros setores dentro das normas e rotinas e quando de maneira forma!. com 

autorização prévia da Diretoria Geral 

Apresentar mensalmente à Diretoria Geral, relatório pormenorizado das atividades do Setor. 

Convocar e presidir reuniões dos serviços e atividades sob sua responsabilidade 
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Promover e estimular a educação contínuada em serviço, do pessoal sob sua responsabilidade. 

Determinar e desenvolver rotinas e procedimentos técnicos, afetos a todos os serviços que compõem a 

Divísão de Enfermagem. exigindo e zelando pelo seu cumprimento. 

Colaborar com a equipe de saúde que atua no Hospital e dela participar 

Requisitar e colaborar no provimento de pessoal de enfermagem em todas as áreas do Hospital. 

Colaborar nos programas de prevenção de doenças e promoção da saúde. 

Manter controle dos materiais e medicamentos utilizados no âmbito da Divisão de Enfermagem. 

Colaborar ativamente com a CCIH. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatívc~is. 

Zelar pela eficâcia dos serviços sob sua responsabihdade, 

7. Escolaridade Necessária: Superíor em enfermagem 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar 

_., ________ 
DESCRIÇAO DE CARGO i 

i 
i 

1. Cargo: Diretor Geral 2. Subordinação: Diretoria operacional da OSS 

.~ 3. Area: Direção Geral 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Gerenciar o HOSPITAL em todas as unidades administrativas e prestadoras de serviços médico-

assístendais. 

6. Atribuições: 

Executar as delíberações da Secretaria de Saúde na área de sua competência. 

Solicitar a rea!ízação de compras, obras e servíços. 

Elaborar a proposta de orçamento - programar e administrar a aplícação e utilização dos recursos 

financeiros postos sob sua responsabilidade. 

Determinar às diretorias respectivas a elaboração de planos. programas e projetos dos recursos postos à 

disposição do HOSPITAL. 

. 
Apresentar mensalmente ao Modulo Central de Saude a prestaçao de contas dos recursos 

IMfD - Instituto de Medicina, Es-tudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Visto, São Paulo/SP 
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repassados ao HOSPITAL. 

Apresentar anualmente ao Módulo Central de Saúde / Secretaria de Estado da Saúde, relatórío 

circunstanciado das atividades do Hospital, indusive os demonstrativos detalhados acerca da aplicação dos 

recursos postos à disposição do HOSPITAL. 

Assessorar tecnicamente o(a) Diretor(a) do Módulo Central de Saúde e/ou ao(á) Secretário(a) de Estado da 

Saúde em assuntos pertinentes às atribuições do HOSPITAL assim como o Diretor Operacional da OSS. 

Zelar pelo cumprimento de normas, métodos e rotinas de trabalho. 

Responsabilizar-se pela segurança e disciplina no trabalho. 

Instaurar inquéritos e sindicâncias, bem como aplicar penas disciplinares. 

Delegar poderes e atribuições de sua competência, cancelando-os no todo ou em parte aos Diretores de 

Pronto Socorro, Clínico, Técnico e Administrativo, conforme a área de sua respéctiva atribuição. 

Administrar a utilização e aplicação de recursos técnicos e equipamentos sob sua responsabilidade. 

Administrar a alocação de pessoas nos vários setores do HOSPITAL, tendo em vista sua eficácia técnica e 1 
1 

administrativa. 

Zelar pela eficiência dos serviços sob sua responsabilidade. 

Autorizar despesas de caráter urgente de acordo com os limites fixados pela legislação vigente. 

Traçar a padronização das normas técnico-administrativas do HOSPITAL e submetê-las à apreciação do 

Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. 

Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. 

7. Escolaridade Necessária: Superior na área de saúde ou administrativa 

L8_._E_x_p_e_r_ie-·n_c_i_a_N_e_c_e_s_s_á_r_ia_:_M_i_n_im_o_d_e_5_a_n_os_e_m_fu_n_ç_ã_o_s_im-i!a_r_. ____ ---------~ 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Diretor Técnico 2. Subordinação: Direção Geral 

3. Area: Direção Técnica 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de assistência à saúde 
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6. Atribuições: 

Assegurar a integração entre ensino, pesquísa e assistência. 7 
Assegurar a integração entre os serviços de saUde e os serviços administrativos do Hospital. 

Expedir instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços de que se compõe a Diretoria Técnica. 

Participar da elaboração de normas e rotinas de serviços do Hospital, em conjunto com a Diretoria 

Administrativa. 

Apresentará Direção Geral do HOSPITAL o relatório mensal das atividades de sua Diretoria 

Estimular e propor atividades de aperfeiçoamento do pessoal 

Convocar e presidir reuniões da Diretoria Técnica. 

Exercer outras atribuições que !he são compatíveis. 

Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 2 anos em função similar. 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Encarregada de Limpeza 2. Subordinação: Coordenação do Setor 

l 
i 

' 

j 
3. Area: Serviços Gerais 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Supervisionar o serviço de limpeza hospitalar garantindo sua qualidade dentro dos 

técnicos adequados. 

6. Atribuições: 

Supervisionar o trabalho dos auxiliares de limpeza; 

Zelar e fazer zelar pela limpeza da unidade. 

Observar as indicações e orientações do Setor de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

IMED - instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

7, Escolaridade Necessária: 1° Grau 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 12 meses em função Similar. 

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Almoxarife 2. Subordinação: Coordenação do Setor 

3. Area: Almoxarifado 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Receber, estocar, conservar e distribuir os materiais, roupas e equipamentos. 

6. Atribuições: 

R ec eber , estoca e r fome r i ni cer mate 1a s confiados a U dade 

Controlar os estoques de mercadorias, mantendo os registros de entradas e saídas atualizados. 

-

-~ 

Verificar a exatidão da mercadoria recebida no que se refere à qualidade e quantidade, conforme as 

especificações exigidas nos pedidos de compra. 

Analisar os documentos recebidos e compará-los com a mercadoria recebida e com os pedidos de compra, 

fazendo as conferências devidas. 

Manter o almoxarifado em perfeita ordem, de acordo com as normas fixadas. 

Providenciar para que os depósitos se conservem limpos. 

Providenciar a higienização periódica dos locais de armazenagem 

Providenciar a distribuição dos materiais requisitados, conferindo sua saída da Unidade. 

Atender às pessoas que procurarem a Unidade. 

Supervisionar os funcionários hierarquicamente menos qualificados acompanhando as tarefas por eles 

executadas. 

Fazer o inventário mensal e participar no levantamento físico e financeiro no final de cada ano, ou de cada 

balancete, das mercadorias existentes sob sua guarda. 

Separar os materiais em mau estado de conservação ou com prazo de validade vencido procedendo a 

baixa das mercadorias, conforme normas pré-estabelecidas. 
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Manter em ordem e atualizadas as fichas de controle de estoques das meíêâctorias sob sua guarda. 

Zelar pela conservação das mercadorias. instalações e equipamentos sob sua guarda. 

Organizar os arquivos e as fichas de controle de estoque. das requisições de materiais e dos demais 

documentos utilizados. 

Preencher mapas, elaborar estatísticas e fazer relatórios de suas atividades 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: 1º Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 12 meses na área 

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Auxiliar de Almoxarifado i 2. Subordinação: Coordenação do Setor 
1 

3. Area: Almoxarifado 4. Categoria: OPA 

1 

5. Objetivo: Executar tarefas de carga e descarga e outras atividades manuais próprias da Unidade. ! 

~-
6. Atribuições: 

Fazer o transporte e distribuição dos materiais e gêneros alimentícios para as Unidades requisitantes. 

conforme pedidos solicitados. 

Auxiliar nas operações de carga e descarga dos materiais nos depósitos. 

Auxiliar na arrumação dos materiais nas prateleiras e armários. 

Auxiliar na limpeza das prateleiras. armários e das áreas comuns da Unidade de Recursos Materiais. 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: 1º Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 12 meses na área. 
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DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Auxiliar de Cozinha 2. Subordinação:Coordenação do Setor 

3. Area: Nutrição e Dietética 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Executar o pré-preparo de carnes, legumes, verduras e cereais para coação, seguindo orientações 

do cozinheiro, bem como auxiliá-lo na preparação das refeições. Efetuar a limpeza de toda área da cozinha e 1 

anexos, como também de utensílios e equipamentos. 

6. Atribuições: 

Lavar e cortar legumes, verduras, carnes e auxiliar o cozinheiro na preparação dos alimentos, seguindo 

programação preestabelecida e orientação superior; 

Preparar saladas e sobremesas, observando cardápios e instruções superiores: 

Operar aparelhos, equipamentos e utensílios para o preparo dos alimentos; 

Colocar alimentos em recipientes apropriados, para distribuição aos pacientes, conforme as prescrições 

médicas; 

Colocar alimentos em recipientes apropriados do refeitório de funcionários e efetuar a distribuição para 

eles: 

Comunicar ao cozinheiro a quebra ou danos sofridos pelos equipamentos, materiais e utensílios: 

.Auxiliar o cozinheiro no levantamento de gêneros a serem requisitados: 

Executar a limpeza da cozinha, refeitório, geladeiras: 

Executar a higienização de panelas, bandejas, pratos, talheres, equipamentos, carros transportadores, 

guardando-os em locais apropriados; 

Recolher restos de alímentação das áreas de preparo, cacção e distribuição, acondicionando-os em sacos 

apropriados e transportando-os para o loca! devido; 

Buscar gêneros na despensa, conforme orientação superior; 

Substituir o cozinheiro, quando necessário: 

Fazer tarefas específicas das copas, quando necessário; 

Cumprir ordens de serviço, portarias e regulamentos do hospital; 

Executar tarefas afins a critério da chefia. 

! 

IMED - Instituto de Medicina? Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltopeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São PauloíSP 

CNPJ: 19.324.17Jí0001-02-Teiefone: /11} 3141-1128 
www.ímed.org.br - projetos@imed.org.br 

Oül4l,5 
I 

/<,' 
\ 



-f"ESC01a-íiCiãde··Nécessáría: 1° Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 12 meses na área 

-
DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Auxiliar de lavanderia 2. Subordinação: Coordenação do Setor 

-
3. Area: Setor de Processamento de Roupas 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Separar, pesar e lavar toda roupa suja do hospital, centrifugar e secar a roupa lavada e passar. 

6. Atribuições: 

Coletar as roupas sujas, acondicionando de forma adequada e transportar até o local para lavagem: 

Contar, separar, pesar, lavar, centrifugar. estocar, fazer reparos e distribuir aos setores determinados: 

Cumprir normas e regulamentos do hospital: 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: 1º grau completo 

8. Experiência Necessária: Mínima de 12 meses na área. 

--

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Auxiliar de limpeza 2. Subordinação: Coordenação do Setor 

-----

3. Area: Serviços Gerais 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Manter limpo o hospital e executar as ações de limpeza conforme definido pela CC!H e supervisor 

díreto. 

6. Atribuições: 

Preparar o material e realizar a limpeza dos diversos setores da unidade. nos horários adequados ou 

seguindo determinação do chefe imediato: 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimenta 

Rua ttapeva, 102 ! Conjunto 34, Bela Visto, São Paufo/5P 
CNPI: 19.324.171/0001-02- Telefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br- projeto5@fmed.org.br 

-··u1" -· ,., U <:1:lO 



19\ .. 1 Ivl E D 
_; .•··•••·· i. 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7, Escolaridade Necessária: 1º grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 06 meses na área. 

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Copeiro 2. Subordinação: Coordenação do Setor de SND 

3. Area: Nutrição e Dietética 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Preparar, distribuir e encaminhar as refeições aos ·comensais 

6. Atribuições: 

Colaborar no preparo de alimentos de acordo com o cardápio; 

Identificar, acondicionar e distribuir as refeições destinadas a pacientes e funcionários: 

Higienizar equipamentos e utensílios utilizados na elaboração das preparações; 

Preparar local, material e alimento necessário a composição das refeições dos pacientes e colaboradores, 

Compor as dietas normais e especiais destinadas a pacientes. de acordo com as instruções do 

nutricionista; 

Transportar às unidades de internação os carros de refeições com a alimentação destinadas aos pacientes: 

Distribuir as refeições aos pacientes nos diversos horários observando rigorosamente as prescrições; 

Recolher os utensílios utilizados na distribuição das refeições e transportá-las para área de higienização. 

Efetuar a higienização e desinfecção de equipamentos e utensílio utilizados na elaboração das preparações 

e término das atividades; 

Manter a ordem e o controle dos materiais, equipamentos e área de trabalho; 

Participar de programas de ensino e treinamentos; 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

' 

7. Escolaridade Necessária: 1° Grau 

- ··----- ---· 
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8. Experiência Necessária: Mínima de 06 meses na área 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Costureira 2. Subordinação: Coordenação do Setor de 

Processamento de Roupas 

··3: Area: Setor de Processamento de Roupas 4. Categoria: CH 

--·· 
5. Objetivo: Confeccionar e conservar as roupas sem rasgo ou furos. 

6. Atribuições: 

Confeccionar uniformes, aventais, lençóis; 

Manter a roupa em bom estado, para uso; 

Confeccionar roupas para uso dos pacientes e médicos, além de uniformes a todos os funcionários do 

HOSPITAL, se tiver indicação. 

7. Escolaridade Necessária:1º Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 12 meses na área. 

·-·--
DESCRIÇAO DE CARGO 

----

1. CarQo: Cozinheiro 2. Subordinação: Coordenação do Setor de SND 

3. Area: Nutrição e Dietética 4. Categoria: OPA 

5. Objetivo: Preparar refeições para a coletividade sadia e enferma, bem como dietas normais e especiais para 

pacientes, observando as técnicas corretas a fim de se obter bons padrões de qualidade. 

6. Atribuições: 

Verificar cardápio de dietas normais e especiais e tomar conhecimento dos pratos a serem preparados: 

eles; 

Receber e conferir os gêneros alimentícios necessârios a confecção dos pratos, 

Executar o preparo prévío dos alimentos; 

Proceder à cacção dos alimentos destinados as dietas normais e especiais: 

IMED - Instituto de Medícina1 Estudos e Desenvolvimento 
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Colaborar com o nutricionista na elaboração de receitas culinárias: 

Executar cacção de alimentos destinados a testes e programas de treinamento: 

Enviar à área de distribuição os alimentos necessários à composição das refeições: 

Notificar o nutricionista sobre a necessidade de consertos, reparos e substituições de materiais, 

equipamentos e instalações; 

Limpar e manter a ordem e controle do material, equipamentos e área de trabalho: 

Participar de programas de ensino e treinamentos; 

Manter relacionamento funciona! com os demais membros do serviço 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

f-~--~~~~-~~-~~----------------------------
7. Escolaridade Necessária: 1° Grau 

8. Experiência Necessária: Mínima de 6 meses na área 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Auxiliar de manutenção 2. Subordinação: Coordenação do Setor de Manutenção 

3. Area: Manutenção 4. Categoria: OPA 

5, Objetivo: Reparar e construir objetos, moveis e utilidades. 

6. Atribuições: 

Reparar portas, janelas, divisórias moveis etc. 

Repor vidros em janelas e ré estofar cadeiras. 

Executar serviços de conservação das superfícies de moveis, divisórias, lambris etc. 

Medir, riscar cortar e unir madeiras na construção de itens variados. 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital. 

-
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Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata. 

7. Escolaridade Necessária: 1° Grau 

8. Experiência Necessária: 12 meses na área de atuação 

~-------------------------------------------~--

DESCRIÇAO DOS CARGOS 

1. Cargo: Fisioterapeuta 2. Subordinação:Gerencia Administrativa 

--~ 
3. Area; Terapia de Suporte 4. Categoria: OPP 

5. Objetivo: Executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar. desenvolver e conservar a 

capacidade tisica do paciente. 

6. Atribuições: 

Planejar, programar, ordenar, coordenar, executar e supervisionar os métodos e técnicas fisioterápicas que 

visem a saúde nos níveis de prevenção primária, secundária e terciária 

Avaliar, reavaliar e determinar as condições de alta do cliente submetido à fisioterapia. 

Direcionar os serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas, bem como a responsabilidade técnica 

pelo desempenho dessas atividades. 

Prescrever, ministrar e supervisionar terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou restaurar 

a integridade de órgão,sistema ou função do corpo humano, por meio de ação isolada ou concomitante, de 

agente termoterápico ou crioterápico, hidroterápico, foterápico, eletroterápico e ainda utilização, com o emprego 

ou não de aparelho.de exercício respiratório, cárdiorespiratório, cardiovascular, de educação ou reeducação 

neuromuscular de regeneração muscular.de relaxamento muscular,de locomoção,de regeneração ósteo-

articular, de correção de vicio postural. de adaptação ao uso de órtese ou prótese de adaptação dos meios e 

materiais disponíveis , pessoais ou ambientais, para o desempenho físico do paciente. 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital: 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

7. Escolaridade Necessária: Superior em fisioterapia 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em ambiente hospitalar 
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DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Nutricionista 2. Subordinação: Gerência Administrativa 

3. Area: Nutrição e Dietética 4. Categoria: OPP 

5. Objetivo: Planejar, orientar e supervisionar toda a área de produção e dietoterapia. seguindo os princípios da 

nutrição. 

6.Atribuições: 

Planejar cardápios e formular dietas normais e especiais: 

Elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e materiais: 

Supervisionar o recebimento e estocagem de gêneros alimentícios e materiais adquiridos; 

Orientar e supervisionar o preparo, a cacção, porcionamento e distribuição de refeições para pacientes e 

funcionários; 

Requisitar, de acordo com o movimento de funcionário e pacientes< o número necessário de refeíções 

normais e especiais; 

Entrevistar pacíentes e familiares, orientandohos sobre a necessidade de observância das dietas; 

Constatar aceitação das dietas, introduzindo possíveis modificações, a fim de atender solicitações dos 

pacientes; 

Acompanhar a evolução do pacíente, pesquisar novas dietas, documentar e apresentar resultados; 

Proceder à orientação dietética e educação alímentar para pacientes internados e de ambulatório: 

Participar de equipes multiprofissionais no atendimento a pacientes internados; 

Colaborar na execução e atualização do manual de dietas do hospital 

Participar dos programas de estágio, treinando e educação em serviço: 

Providenciar conserto e reposição de material e t:quipamentos; 

Zelar pela limpeza, ordem e controle do material, equipamento e área de trabalho: 

Participar de reuniões técnico/administrativas: 

Encaminhar relatórios de atividades: 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 
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Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

7. Escolaridade Necessária: Superior em nutrição 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em ambiente hospitalar 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Assistente Administrativo 2. Subordinação: Coordenador do Setor 

--
3. Area: Administrativo 4. Categoria: TA 

5. Objetivo: Auxiliar o coordenador da área em pequenas tarefas para serem lançados no sistema de custos. 

6. Atribuições: 

Calcular alguns relatórios recebidos; 

Protocolar documentos; 

Encaminhar documentações; 

Digitar documentos de oficio e memorandos, pequenos relatórios; 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

7. Escolaridade Necessária: 2° Grau 

8. Experiência Necessária: Experiência em contabilidade; serviços administrativos e informática 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

1. Cargo: Atendente/ Recepcionista 2. Subordinação: Coordenação do Setor 

3. Area: Gerenciamento de Pacientes 4. Categoria: TA 
1 

1 

5. Objetivo: Recepcionar os pacientes encaminhando-os de acordo com a solicitação médica 

6. Atribuições: 

Prestar informações e esclarecimentos a pacientes e acompanhantes: 

IMED - Instituto de Medicinar Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltopeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vistà, São P"ulo/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02-Teiefone: /11} 3141·1128 

www.imed.org.br- projetos@imed.org.br 
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Verificar se o paciente já esteve internado; 

Verificar a solicitação (exames); 

Verificar se há leitos vagos; 

Dar número de registro (prontuário) caso não tenha: 

Avisar a unidade de enfermagem sobre a internação; 

Acompanhar os pacientes até a unidade de enfermagem: 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia imediata 

7. Escolaridade Necessária; 2' Grau 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano 

Apresentaremos na sequência um quadro resumo contendo o perfil de todos os 

profissionais que irão trabalhar no Hospital. assim como a expressão da carga 

horária semanal distribuída pelos dias de semana conforme solicitado no Subitem 

"e" do Item 3.3.6 do Anexo V - Roteiro para elaboração da proposta de trabalho do 

Edital. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, Súo Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Te!efone: (11) 3141-1128 
www.imed.org,br- proje:tos@imed.org.br 
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Médico Cirurgião CC eletiva dia 12h Sex 

Médico Anestesista CC eletiva dia 1 12h Seg - Sex 

Médico cirurgião CC urgência dia 2 12 Seg- Seg 
Médico Anestesista CC urgência dia 12hs Seg - S~g 
Médico cirurgião CC urgência noite 6hs Se - Seg 
Médico Anestesista CC ur ênc1a noite 12hS Seg - Seg 
Médico Reanimação/ observação do Ps dia 12hs Seg- Seg 

Médico Reanimação / observaçao do Ps noite 12hs Seg - Seg 

Medico porta dia 12hs Seg - Seg 

Médico porta noite 12hs Seg - Seg 

Medico Obstetra porta dia 12hs Seg - Seg 
Médico Obstetra porta noite 1 12hs Seg - Seg 
Medico Ultrason 2 12hs Seg - Seg 
Total 18 
Eofé!'®lt<•>< . i:18ii' 
Enfermeiro c!ass1f1cação dia 40h Seg - Seg 

Enfermeiro cIass1f1cação tarde 40h Seg - Seg 

Enfermeiro classificação noite 40h Seg - Seg 

Enfermeirt":_'-;1..!:_9ência 15 leitos dia 40h Seg - Se 

Enfermeiro urgência 15 leitos tarde 40h Seg - Seg 

Enfermeiro urgência 15 leitos noite 40h Seg - Seg 

Enfermeiro ambulatório 40h Seg - Sex 

Enfermeiro C M 20 leitos dia 1 40h Seg- Seg 

Enfermeiro C M 20 leitos tarde 2 40h Se - Se 

Enfermeiro C M 20 leitos noite 2 40h Seg- Seg 

Enfermeiro C O 19 leitos dia 40h Seg - Seg 

Enfermeiro C O 19 leitos tarde 2 40h Seg -- Seg 

Enfermeiro C O 19 leitos noite 2 40h Seg - Seg 

Enfermeiro Prê Parto 04 / Ser ano 07 leitos dia 1 40h Seg - Seg 

Enfermeiro Pré Parto 04 / Berçano 07 leitos tarde 40h Seg - Seg 

Enfermeiro Pre Parto 04 / Berçario 07 leitos noite 40h Seg - Seg 

Enfermeiro CC 3 leitos dia 40h Seg -:S~ 
Enfermeiro CC leitos tarde 40h Seg - Seg 

Enfermeiro CC leitos noite 40h Seg - Seg 

Enfermeiro CME dia 40h Seg - Seg 

Enfermeiro CME tarde 40h Seg - Seg 

Enfermeiro CME noite 40h Seg - Seg 

Enfermeiro folguIsta 1 40h Seg - Seg 

Total 27 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva, 201 f Conjunto 34, Beta Vista, São Poufo/SP 
CNPi: 19324.171/0001-02-Te!f:'jonc: (11) 3141-1128 

www.imed.org,br - proj1:•tos@ímed.org.br 

0700-1300 

07.00 - 19-00 
01·00 - 19:00 

07.00 - 13.00 
07.00 - 19.00 
19.00 - 07:00 

19 00 - 07:00 
07 00 - 19-00 
19 00 - 07·00 

07 00 - 19:00 
19·00 - 07:00 
19-00 - 07:00 
19 00 - 07·0! 

07.00 - 07.00 

06 20 · 14·40 
14:40- 22-00 

22 oo - 06·20 

06.20 - 14"40 

14.40- 22 00 
22·00 - 06.20 

07 00 - 15:00 
06'20 - 14.40 
14"40 - 22:00 

22 00 - 06.20 
06 20 - 14 40 
14 40 - 22 00 
22 00 - 06'20 

06.20 - 14.40 
14'40- 22 00 

22 00 - 06 20 

06·20- 14 40 

14 40 - 22.00 
22 oo - os-20 

0620-1440 

14.40 - 22 00 

22·00 - 06.20 

Conforme escala 

ÍlfJll '- /: ._, :J.:-'i, 
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Técnico de Enf urgência manhã 3 40h Seg - Seg 
Técnico de Enf urgência tarde 2 40h Seg - Seg 
Técnico de Enf urgência nrnte 3 40h Seg · Seg 
T ecn1co de Enf ambulatório 1 40h Seg - Sex 
Tecn1co de Enf C M 20 leitos dia 3 40h Seg - Seg 
T ecn1co de Enf C. M 20 leitos tarde 3 40h Seg - Seg 
Tecnico de EnfC M 20 leitos noite 3 40h 1 Seg · Seg 
Tecn1co de Enf C O 19 leitos dia 3 40h ! Seg - Seg 
Tecnico de Enf e o 19 leitos tarde 2 40h ' Seg - Seg 

' Tecnico de Enf C. O 19 leitos noite 2 40h Seg - Seg 
Tecn1co de Enf Pre Parto 04 / Berçarío 07 leitos dia 2 40h Seg - Seg 
Tecnico de Enf Pre Parto 04 / Bercano 07 leitos tarde 2 40h Seg - Seg 
Tecrnco de Enf Pré Parto 04 1 Bercario 07 leitos noite 2 40h i SéfÍ - Seg 
Tecn1co de Enf CC 3 leitos dia 1 40h 1 Seg - Seg 
Tecnico de EnfCC leitos tarde 1 40h 1 Seg - Seg 
Tecnico de EnfCC leitos noite 1 40h Seg - Seg 
Técnico lnstrumentador CC dia uraéncia 1 40h Seg - Seg 
Técnico lnst,umentador CC tarde urgência 1 40h Seg - Seg 
Tecnico lnstrumentador CC noite urgência 1 40h Seg - Seg 
Técnico lnstrumentador CC folgwsta urgência 1 40h Seg Seg 
Tecnico de Enf CME dia 2 40h Seg - Seg 
Tecnico de Enf CME tarde 1 40h Seg. Seg 
T ecnIco de Enf CME noite 2 40h 1 Seg - Seg 
Tecnico de Enf folgu1sta 5 40h Seg - Seg 
Tecnico de Enf analise clinica/ manha 1 40h Seg Seg 
Tecnico de Enf analise clinica / tarde 1 40h Seg - Seg 
Tecnico de Enf analise cl1n1ca / noite 1 40h Seg - Seg 
Tecn1co de Enf ultrason 1 40h Seg - Seg 
Total 52 

··. . ·· >.>,>::J, ... · . 
' ,.,. 

~armacéutico Responsável dia 1 40h Seg - Sex 
Farmacéut1co dia 1 40h Seg - Seg 
Farmacêutico tarde 1 40h Seg - Seg 
Farmacéut1co noite 1 40h 

1 Seg - Seg 
Aux1I1ar de farmácia dia 2 40h Seg - Seg 
Auxiliar de farmácia tarde 2 40h Seg - Seg 
Auxiliar de farmácia noite 2 40h Seg - Seg 
AuxIIIar de farmãc1a fo!gu1sta 1 40h Seg- Seg 
Total 11 

'''" ' ,> . 
Supervisor de almoxarifado 1 44hs Seg · Se, 
Aux1l1ar de almoxarifado dia 2 44hs Seg - Seg 
Auxrl1ar de almoxarifado tarde 1 44hs i Seg - Seg 
Auxiliar de almoxarifado noite 1 44hs 1 Seg - Seg 
Aux1I1ar de almoxarifado folauista 1 44hs Seg - Seg 
Total 6 ' 

' i"lôi<>11>rl!' >.<.:<., .... ,,.,,., · ... 

1 F 1s1oterapeuta 3 30hs Seg - Seg 
Total 3 

1 

/MED - Instituto de Medicina, Estudós e Oésenvolvimento 
Rua !topeva, 202 f Conjunto 34, Beia Visto, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001~02--Tefefone: {11} 3141-1128 
www.imed.org, br - projetos@imed.org,br 

"' ' 
06 20 - 14'40 
1440-2200 

22.00 - 06 20 
07·00 - 15 00 
06 20 - 14.40 
14 40 - 22 00 

22 ºº - 06.20 
06 20 - 14 40 

14.40· 22 00 

22 ºº -06"20 
0620-1440 
1.1 40 - 22 00 

........ 

22-00 - 06 20 

06:20- 14:40 

14:40 - 22:00 
22-00 - 06:20 
06.20- 14-40 

1440-2200 

2200-0620 
Conforme escala 

06-20 - 14 40 
14'40 - 22 00 

22 ºº -06:20 
Conforme escala 

0620-1440 
14.40- 22 00 
22.00 - 06 20 
oe-20 - 14 40 

' 
' ,.,,:,: .... , .. 1 

07 ºº · 16 00 _______j 
06 20 - 14 40 ' 
14 40 - 22 00 
22-00 - 06.20 
06 20 - 14-40 

14·40 - 22·00 
~ 

22 ºº -06-20 
Conforme escala 

'<:>::::,{;:\ ·:'.-< --·." .. ,.·. 
o?·oo- 1s-oo 
06.20 - 14:40 

14'40 - 22.00 
22:00 - 06 20 

Conforme escala 

" ''"''· .. ,.·,,~,> 
07.00 - 130011300-1900 1 



Nútrl ;;; 
Nutricionista manhã 
Nutriciornsta tarde 

Nutricionista noite 

Total 
$ét;vlt<><iôiár: . . 
Assistente social manhã 
Assistente social tarde 
Assistente social noite 

Total 
Rêc ,; ,,,' ·; 

Recepcionista manhã 
Recepcionista tarde 

Recepcionista noite 

Recepc1on1sta folgu1sta 
Recepcionista ambulatorio 
Total 
Nlll 
Médico 

Enfermeiro 

Auxiliar Adm1n1strat1vo manhã 
Auxiliar Adm1n1strat1vo tarde 
Aux1l1ar Adm1n1strativo noite 
Aux1l1ar Administrativo folgu1sta 

Total 
'' ' 

Medico 1nfectologista CCIH 
Enfermeiro CCIH 

Tecnico de Enf CCIH 

Total 

lider do S A U 

Posso aJudar manhã 
Posso ajudar tarde 

Posso aJudar noite 

Posso ajudar folgu1sta 

ITota! 
s;«/VJE;'; .,. ,i .. i';_'i'.;p(' 

Aux1l1ar administrativo 

Total 
Fát:Utárhénto .,,, 
Auxiliar de faturamento 
Analista de faturamento 
Total 
L.a:Yatideria/rou 

,, 
Costureiras 

'Auxiliar de lavanderia manhã 
Auxiliar de lavanderia tarde 
Auxiliar de lavanderia noite 
Auxiliar de lavanderia fol9u1sta 
Total 
SêDürâíi ' 
líder de Portaria 

Porteiro manhã 
Porteiro tarde 
Porteiro noite 

Porteiro foigu1:3ta 
Total 

'' ,;;;;•1 ,,,,:,: ; ,,,,,;s; '' .,,;•,; 
' 

,,, ,'' 

1 30hs Seg - Seg 700-1300 
1 30hs Seg - Seg 1300·1900 
1 30hs Seg • Seg 1600-2200 
3 1 

;c.,•;, :: ,, ., ; ;,.. ; . ' ·, ... 
1 40h i Seg. Seg 0620-1440 
1 40h Seg - Seg 14'40 - 22.00 
1 40h Seg - Seg 22 00 · 06 20 

3 

' 
,, .. .. , .. ; 

' 
2 40h Seg - Seg 06 20 - 14 40 
2 40h Seg - Seg 14'40 - 22·00 
1 40h Seg - Seg 22 00 - 06:20 
1 40h Seg - Seg Conforme escala 
1 40h Seq - Sex 07.00-16.00 
7 ,, ·, ;; --. : --> ,- '" ' 
1 12hs Seg - Seg 07·00 - 19.00 

1 40h Seg - Seg i 0700 • 1600 
1 40h Seg- Seg 06.20 - 14:40 
1 40h Seg - Seg 14.40 - 22.00 

,..-

1 ' 40h 
' 

Seg - Seg 22.00 - 06 20 
1 40h Seg - Seg Conforme escala 

6 

" 
,, ' ' ,;,;,:,,e;; [,;;. ; '', 

1 6H Seg - Sex 07 00-16 00 
1 40h 

' 
Seg - Sex 07 00- í6 01 

1 40h Seg - Sex 07:00 - 16:02 
.,-,--

' 3 
•':•'''' ·;,•,,' ,,,, ,,•.•' .,:·:·;••· ,,,,.,. 

1 40h Seg - Sex 07.00 - 16·00 

1 40h Seg - Seg 0620-1440 
1 40h 

' 
Seg - Seg 14 40- 22-00 

1 40h Seg. Seg 22.00 - 06 20 
1 40h Seg - Seg Conforme escala 

5 
•:;,,· «;;_, 

ii:i!!:!l!iH!i: ':i\!/i:'.'.!jtr:i1fü]1), ,;, ' , .. :, ' ' .. · .. :,;y "" ,1n,, 

2 40h Seg - Sex 07.00 - 16:00 

2 1 

.···. .. J j :':·/.<".>:-;:: :<--'" ,.,, ·>>"·''"''; ;''.' '"". ,'.'c'y,"'.',',"",:: , _' ', 

1 40h Seg - Sex 
1 40h Seg. Sex 

2 1 ,,,., .. 
' 

,,,,; ,., 
1 40h Seg . Sex 

2 40h Seg - Seg 
2 40h Seg - Seg 
2 40h Seg - Seg 
2 40h 

-·-~·-------
Seg · Seg 

9 ,,, • ' ,,,,. ,..,., .. ·• 
1 40h Seg - Sex 
3 40h Seg - Seg 
3 40h Seo - Seg 
2 40h Seg- Seg 
2 40h .?~_Q_. Seg 

11 1 

/MED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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07.00 - 16 00 
07 00-16 00 

' ,·,; 

07 00 · 16 00 

06 20 - 14 40 
14 40- 22-00 

22.00 - 06 20 
Conforme escala 

-

.. :::-.:·_·::-'.:-.-.•·. 
07 00 - 16 00 
06 20 - 14.40 

14 40 · 22-00 
2200-0620 

Conforme escala 

i 
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Líder de h191ernzação dia 
líder de h1g1ernzação tarde 
Aux1iaar de h1g1enização manhã 
Auxiliar de h1gienização tarde 
Aux111ar de higienização noite 

Auxiliar de h1g1ernzação folguista 
Total 
Aíi~rila ., 
Cozinheiro manhã 

Cozinheiro tarde 

Coz1nhe1ro noite 
Cozinheiro folgu1sta 
Auxiliar de cozinha manhã 
Aux:l1ar de cozinha tarde 
Auxiliar de cozinha noite 
Auxiliar de cozinha folgu1sta 
Copeira manhã 
Copeira tarde 

Copeira noite 
Copeira folgu1sta 

Total 

Técnico SESMT 

Total =. ,. 
Suporte de TI 

Total 

... 
Coordenador de Manutencão 
Aux1l1ar de manutenção manhã 
Auxiliar de manutencão tarde 

Aux111ar de manutenção folgu1sta 
Total 
Quàlld<de<< 
Enfermeiro da Qualidade 

Tecnn1co de enfermagem 

Total 

Diretor Técnico 
Diretor Geral 
Diretor Adm1rnstrat1vo 

Gerente de Enfermagem 
Supervisor de Enfermagem 

Auxiliar Admin1strat1vo 

Total 

40h 
40h 

9 40h 
8 40h 

7 40h 

40h 

30 

2 40h 
1 40h 

1 40h ! 

1 40h 

2 40h ! 

2 i 40h 
2 40h ! 
1 40h 
1 40h 

1 40h 
1 40h 

1 40h 

16 I 

1 1 1 40h 

1 1 1 

1 I 40h 

1 1 

40h 

40h 
40h 

40h 

4 

40h 

40h 1 

2 

Seg - Sex 
Seg - Sex 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 

Seg - Seg 
Seg- Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 

Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 

Seg - Seg 
Seg - Seg 

Seg - Sex 

Seg - Seg 

Seg - Sex 
Seg - Seg 
Seg - Seg 
Seg - Seg 

' 
Seg - Sex 
Seg - Sex 

6hs Seg- Sex 
44hs Seg - Sex 
44hs i Seg - Sex 
44hs Seg - Sex 
44hs I Seg - Sex 

2 44hs Seg - Sex 

9 
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0620-1440 
14"40 - 22 00 
06 20 - 14 40 

14 40 - 22 00 
22.00 - 06 20 

Conforme escala 

0620-1440 
1440-22·00 

22·00 - 06:20 
Conforme escala 

0620-1440 
14.40 - 22-00 

22 ºº -06 20 
Conforme escala 

0620-1440 

1440·2200 

22 ºº -06:20 
Conforme escala 

07 00-16 00 

0620-1440 

07.00 - 16 00 
0620-1440 
14 40 - 22.00 

Conforme escala 

0700-1600 

07 ºº -16.00 

-.-: __ :-,-.·.:-:-·· ·.-. -·::· 

0700-1600 
or·oo - 15 oo 
07:00 - 16'00 
07·00 - 15·00 

07 00-16 00 
07·00 - 15-00 

i''Ul427 


