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1 -  TÍTULO  

Proposta Técnica para gerenciamento, operacionalização e 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, que assegure assistência universal e 

gratuita à população, conforme Chamamento Público nº 03/2019 – SES/GO.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

PROPOSTA DO MODELO 
GERENCIAL
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2 - PROPOSTA DO MODELO GERENCIAL 

2.1 – O município de Trindade 

Trindade é um município brasileiro do estado de Goiás, região Centro-Oeste do 

país. Pertence à mesorregião do Centro Goiano e à microrregião de Goiânia e localiza-

se a oeste da capital do estado, distando desta cerca de 16km. Com uma área de 

aproximadamente 719km², é o 8º mais populoso do estado goiano, com 125.328 

habitantes segundo estimativas de 2018. 

Localizada no centro de Goiás, Trindade surgiu do extinto município 

de Campinas que, em 1909, tinha como distrito Barro Preto. Após sua fragmentação, em 

1920, muda-se de nome em homenagem à história dos garimpeiros Ana Rosa e 

Constantino Xavier, casal que encontrou uma medalha com a ilustração do Divino Pai 

Eterno, na mesma região em que se situa, atualmente, o Santuário Basílica, templo o 

qual atrai cristãos à cidade durante a Festa do Divino Pai Eterno. 

A cidade tem uma temperatura anual média de 23,2°C e vegetação 

predominantemente de cerrado. Em relação à frota automobilística, em 2012, foram 

contabilizados 40.192 veículos. Com uma taxa de urbanização da ordem de 95,81%, 

seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,699, considerando-se assim como 

médio em relação ao país. 

A área do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é de 710,328km². Situa-se a 16°38'58" de latitude sul e 49°29'20" 

de longitude oeste e está a uma distância de 16 quilômetros a leste da capital goiana, 

fazendo parte da Região Metropolitana de Goiânia, ao lado de vinte outras cidades. Seus 

municípios limítrofes são Caturaí e Goianira a norte, Santa Bárbara de Goiás a 

oeste, Campestre de Goiás a sudoeste, Abadia de Goiás a sul, Guapó a sudeste 

e Goiânia a leste. 

De acordo com a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

vigente desde 2017, o município pertence às Regiões 

Geográficas Intermediária e Imediata de Goiânia. Até então, com a vigência das divisões 
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em microrregiões e mesorregiões, o município fazia parte da microrregião de Goiânia, 

que por sua vez estava incluída na mesorregião do Centro Goiano. 

O município de Trindade acha-se a 780m de altitude. A região 

possui topografia classificada como suave ondulado, tendo uma superfície topográfica 

pouco movimentada, com predominância de declives de 3,9%, no sentido S-N e uma 

diferença máxima de cotas de 24m. As elevações mais destacadas são as serras da 

Taboca, de Trindade. 

A área do município está inserida no bioma Cerrado, que é entendido como 

um complexo de formações vegetativas que vão desde o campo limpo, até o cerradão, 

além da formação denominada campo aberto, representada por gramas nativas, árvores 

e palmeiras de pequeno porte. O Cerrado constitui-se no segundo maior bioma 

do Brasil e da América do Sul, englobando a terça parte de todos os organismos vivos 

do Brasil e 10% dos animais e das plantas que ocorrem no mundo. Entre as árvores mais 

conhecidas estão o Jatobá e o Ipê. 

Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 104.488 habitantes, sendo que 51.445 habitantes eram 

do sexo masculino, correspondendo a 49,24%, enquanto 53.043 habitantes eram do 

sexo feminino, totalizando a 50,76% da população. Ainda segundo o censo brasileiro 

daquele ano, 100.106 pessoas viviam na zona urbana (95,81%), e 4.382 em zona 

rural (4,19%). De acordo com a estimativa para o ano de 2018, a população ampliou-se 

a 125 328 habitantes, sendo o 8º mais populoso do estado e o 249º do Brasil. Apresenta, 

consoante essa estimativa, uma densidade populacional de 147,02 habitantes por km². 

É considerada a capital católica do estado. As novenas têm início nove dias 

antes do primeiro domingo do mês de julho. Nesta ocasião, ocorre uma romaria com 

afluência de milhares de turistas e devotos do Divino Pai Eterno. 

Todavia, o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística constatou 

em 2010 que: 60,22% da população residente era católica romana, 30,45 

era protestante, 5,93% era sem religião, 1,69% espírita e 0,71% de Testemunhas de 

Jeová e 1% eram os membros de todas as demais religiões. O resultado mostra que o 

número de católicos na cidade foi levemente inferior à média nacional naquele ano que 

era de 64,6% e o de protestantes foi superior à média brasileira de 22,2%. 
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Dentro dos 30,45% de protestantes na cidade em 2010, 1.499 pessoas (1,43%) 

da população trindadense era composta por Evangélicos de Missão, dentre os quais os 

maiores grupos foram: 1.105 (1,05%) batistas; 280 (0,26%) presbiterianos e 114 (0,1%) 

de adventistas. 

Os pentecostais contaram 22.427 pessoas (21,46%) da população local, dentre 

os quais destacam-se: as Assembleias de Deus com 12.878 pessoas (12,32%); Igreja 

Universal do Reino de Deus com 1.150 (1,10%); Igreja Pentecostal Deus é Amor com 

1.029 pessoas (0,98%), Congregação Cristã no Brasil com 998 (0,95%) e demais grupos 

pentecostais não nominados pelo censo (que incluem Igreja Internacional da Graça de 

Deus, Igreja Apostólica Fonte da Vida, Igreja Verbo da Vida, entre outras) com 6.214 

pessoas (5,94%). 

Trindade foi a cidade com maior número de islâmicos no último censo residentes 

Estado de Goiás (empatada com Anápolis ), com 105 pessoas, o que corresponde a cerca 

de 0,1% da população da cidade É uma das quatro cidade goianas (juntamente com 

Anápolis, Jataí e Goiânia) com mesquitas ou mussalas. 

Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Trindade 

em 2016 era de R$ 1.943.216,50 bilhão, dos quais R$ 43.676,75 mil da agropecuária, R$ 

523.711,11 mil da indústria , 381.122,80 referente a Administração, defesa, educação e 

saúde públicas e seguridade social. R$ 1.724.470,00 bilhão é referente ao valor 

adicionado bruto a preços correntes. Desse total, R$ 218.746,5 mil eram de impostos 

sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes. O PIB per capita era de R$ 

16.276,89. 

Economicamente, a cidade se destacou na confecção de roupas e na fabricação 

de refrigerantes e bebidas não alcoólicas, impulsionadas a partir da década de 1980, 

com a ascensão de indústrias e investimentos por empresários. A confecção 

representou, em 2000, 20% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços arrecadado pelo município; enquanto a produção de bebidas conquistou 

espaço após a instalação do Grupo Imperial em 1997 e da Refrescos Bandeirantes 

(fabricante da Coca-Cola), em vista da posição geográfica estratégica e o incentivo fiscal. 
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O município possuía, em 2009, 37 estabelecimentos de saúde, sendo deles 27 

públicos municipais (pronto-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos), três 

atendimentos de emergência, três especializados em clínica médica, três em obstetrícia, 

três em pediatria e uma em traumato-ortopedia. 

No ano de 2010, segundo o IBGE, havia na cidade 31.988 domicílios entre 

apartamentos, casas e cômodos, média de 3,24 moradores por res idência. Grande parte 

do município conta com água tratada, energia elétrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia 

fixa e telefonia celular. Naquele ano, 48,2% dos domicílios eram atendidos com 

esgotamento sanitário adequado; 77.1% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 5,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. 

Atualmente, o lixo da cidade é jogado no Aterro Sanitário de Goiânia, localizado no 

quilômetro três da GO-060, fronteira entre Trindade e a capital goiana. 

Em Trindade há dois feriados municipais e oito feriados nacionais, além dos 

pontos facultativos. Segundo a prefeitura, os feriados municipais são: o dia da 

emancipação do município, em 31 de agosto e o Corpus Christi, que em 2019 é 

comemorado no dia 20 de junho. De acordo com a lei nº 9.093 de 12 de setembro de 

1995, os municípios podem ter no máximo quatro feriados municipais de esfera 

religiosa, além da Sexta-feira Santa. 
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2.2 – O Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – 

HUTRIN    

O HUTRIN é uma Unidade de Assistência, Ensino e Pesquisa, tendo como 

prioridade a urgência e emergência obstétrica, especializado em baixa e média 

complexidade em clínica obstétrica, clínica cirúrgica e clínica médica , funcionando 24 

horas, 07 dias da semana, ininterruptamente. 

Construído em 2006, o HUTRIN é uma das nove unidades que integram a 

Rede Estadual de Urgências e Emergências do Estado de Goiás – Rede HUGO, instituída 

em Dezembro de 2013 com o objetivo de otimizar e reorganizar o acesso aos leitos de 

urgência e emergência em Goiás. 

Além de Trindade, o HUTRIN realiza atendimentos para moradores das 

cidades de Abadia de Goiás, Campestre, Caturaí, Goianira, Guapó e Santa Bárbara, mais 

a população de municípios circunvizinhos. 

Realiza assistência de livre demanda para a especialidade Obstetrícia, e 

regulado pelas Centrais de Regulação Estadual / Municipal para as especialidades 

Cirurgia Geral e Clínica Médica. 

O hospital conta com uma capacidade instalada de 42 leitos, distribuídos nas 

especialidades médicas de clínico geral, cirurgia geral e obstetrícia. 

Realiza procedimentos de: consultas médicas e não médicas, 

procedimentos, internações e exames tais como análises clínicas, radiologia digital, 

ultrassonografia, radiologia convencional, inaloterapia. 

O pronto socorro dispõe de 15 box destinados ao atendimento de urgência 

e emergência e observação, além de 02 box para intercorrências cirúrgicas. Possui ainda 

salas de: pequenos procedimentos cirúrgicos, injeção e curativos. O bloco cirúrgico é 

composto por 02 salas cirúrgicas e 02 macas para recuperação pós-anestésica. Também 

possui o setor de ambulatório, composta de 03 consultórios para consultas médicas e 

para atendimento multiprofissional. 

Também compõe a sua estrutura física, 01 enfermaria para pré-parto com 

07 leitos, 01 sala de parto com 01 leito e um Berçário com 04 leitos, composto por 01 

incubadora e 03 berços aquecidos. 
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Nos últimos 12 (doze) meses de Contrato de Gestão, o HUTRIN apresentou 

a produção média de 324 saídas hospitalares/mês, sendo 110 de clínica médica, 103 de 

clínica cirúrgica e 110 de obstetrícia. 

Os atendimentos de urgência/emergência obtiveram a média de 6.480/mês, 

e, o ambulatório uma produção média de 1.483 consultas/mês, 1.208 médicas e 275 

não médicas/mês. 

No mesmo período, a Taxa de Ocupação Hospitalar obteve a mediana de 

59,87%, e o Tempo Médio de Permanência foi de 2,42 dias. 
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2.3 – Estrutura do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN 

O HUTRIN está estruturado como hospital de livre demanda para a 

especialidade de obstetrícia e porta referenciada de entrada de Urgência e Emergência 

do Estado de Goiás, homologada pelo Ministério da Saúde, com atendimento regulado 

pelos Complexos Reguladores Estadual / Municipal para as especialidades de clínico 

geral e cirurgia geral com funcionamento 24 horas, ininterruptamente, realizando 

procedimentos de Baixa e Média Complexidade ambulatorial e hospitalar em Clínica 

Médica e Clínica Cirúrgica, nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral e 

Obstetrícia. Possui 42 leitos, assim distribuídos: 

Internação Clínica Médica 03 

Clínica Cirúrgica 20 

Obstetrícia (ALCON) 19 

Leitos Operacionais Totais 42 

Complementar PS + Box 15 

Box para Intercorrências Cirúrgicas 02 

Salas Cirúrgicas 02 

Recuperação Pós Anestésica 02 

Pré-parto 07 

Parto 01 

Berçário 04 

Os serviços atenderão às políticas nacional e estadual de referência de baixa 

e média complexidade, definidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado 

da Saúde, sendo: 

Assistência Hospitalar: Prestada em regime de hospitalização, compreenderá o 

conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário desde sua admissão no hospital até sua 
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alta hospitalar, pela patologia atendida, incluindo-se todos os atendimentos e 

procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas 

necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.  

Urgência/Emergência: O Hospital deve dispor de atendimento a urgências e 

emergências, atendendo a demanda que lhe for encaminhada, conforme o fluxo 

estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, durante as 24 horas do dia, 

initerruptamente. 

Ambulatório: O Ambulatório do HUTRIN deve atender aos usuários egressos da 

instituição hospitalar de forma referenciada, por meio das Centrais de Regulação 

Estadual / Municipal para as especialidades previamente definidas, respeitando o limite 

da capacidade operacional do Ambulatório. A Unidade contará com 03 consultórios para 

especialidades médicas e não médicas. Especialidades médicas: Cirurgia Geral, 

Ginecologia / Obstetrícia, Pediatria e Urologia. Especialidades não médicas: 

Enfermagem e Psicologia. 

Serviço de Farmácia: Setor responsável por garantir a qualidade da assistência prestada 

ao paciente, por meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, 

adequando sua utilização à saúde individual e coletiva, nos planos: assistencial, 

preventivo, docente e de investigação, devendo, para tanto, contar com farmacêuticos 

em número suficiente para o bom desempenho da assistência farmacêutica.  

Serviço Nutrição e Dietética- SND: O Serviço de Nutrição e Dietética é próprio e presta 

assistência nutricional, fornecendo refeições balanceadas voltadas às necessidades de 

cada cliente, visando a satisfação e recuperação da saúde.  

Lavanderia: Possui lavanderia hospitalar, sendo um dos serviços de apoio ao 

atendimento dos pacientes, é responsável pelo processamento da roupa e sua 

distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada 

à todos setores do Hospital. 

Centro Cirúrgico: O Centro Cirúrgico possui salas equipadas para atender cirurgia geral 

e obstetrícia, com funcionamento ininterrupto nas 24h todos os dias da semana. Possui 

02 salas cirúrgicas e 1 sala de Recuperação Pós-Anestésica – RPA com 02 leitos.  

Central de Material e Esterilização – CME: Área responsável pela limpeza e 

processamento de artigos e instrumentais médico hospitalares. É nessa área que se 



 
P á g i n a  | 16 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

realiza o controle, preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. O 

serviço de lavanderia é realizado por funcionários do próprio hospital. 

Laboratório: O Laboratório realiza o serviço de Análises Clínicas, que será 

disponibilizado aos usuários atendidos em regime de urgência/emergência, internação 

e ambulatorial. 

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT Interno: Entende-se, por SADT 

Interno, a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico para a 

totalidade dos pacientes atendidos em regime de urgência e emergência, internação e 

ambulatorial do próprio Hospital. O SADT compreende os seguintes recursos 

diagnósticos: Radiologia Convencional, Ultrassonografia, Eletrocardiografia, Análises 

Clínicas.  

Ensino e Pesquisa: A certificação do MEC/MS é reconhecida nacionalmente como um 

quesito de excelência em qualidade da instituição de saúde, à semelhança dos 

certificados de acreditação hospitalar. É de fundamental importância a manutenção das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nas unidades da SES. A Unidade deverá 

desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa em parceria com instituições de ensino 

profissionalizante e de ensino superior, oferecendo campos de prática para estágios de 

graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes e tecnólogos para escolas técnicas 

conveniadas com a SES. Essas atividades são fundamentais para a ampliação e 

qualificação da atenção à saúde oferecida aos usuários do SUS. A Unidade será 

responsável por manter atualizada a biblioteca e por disponibilizar a realização de 

pesquisas pelos estudantes/acadêmicos/residentes. Para o desenvolvimento dessas 

atividades, a unidade deverá se adequar às exigências do Ministério da Educação - MEC 

para as devidas certificações. 
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2.4 – Caracterização do Modelo Gerencial Proposto 

A Unidade é uma organização que desenvolve um papel fundamental na vida 

das pessoas. Sua clientela é formada por clientes internos, colaboradores, fornecedores 

e a clientela externa composta pelos usuários do sis tema de saúde. Sua função não é 

apenas restaurativa, ou seja, diagnósticos, tratamento e reabilitação, mas também 

preventiva, além do ensino e da pesquisa. 

O Ministério da Saúde (MS) aponta que os estabelecimentos da saúde 

pública são gerenciados de maneira ineficientes e ineficazes, acarretando problemas 

administrativos e financeiros de toda ordem e que interferem na qualidade dos serviços 

prestados à população. A ausência de planejamento das ações e do seu adequado 

gerenciamento acarreta, entre outras distorções, o desperdício dos recursos técnicos, 

humanos, físicos e financeiros das unidades hospitalares, levando à deterioração e 

crescente da rede de hospitais e ambulatórios. 

Assim sendo, verificou-se ser necessária uma mudança na gestão pública, 

tendo início então em 1995 a Reforma Gerencial da Administração Pública visando a 

modernização, de forma a atender de modo eficiente e democrático às demandas da 

sociedade, sobretudo na área social. O principal documento da reforma gerencial é o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que estabelece diretrizes para 

implantação de uma administração pública gerencial. 

Nesse contexto, foram considerados fundamentais todos os conceitos e 

ferramentas institucionais da Gestão pela Qualidade com a finalidade de internalizar os 

princípios da administração para cidadão, orientada para resultados. Assim, em se 

tratando de reforma administrativa, o principal marco de renovação seria a proposta de 

implementar um novo “paradigma” de organização administrativa, a saber, a 

Administração Pública Gerencial, que vem introduzir a perspectiva do desenvolvimento 

de uma cultura gerencial nas organizações estatais. 

Analisando os impactos e mesmo o grau de novidades e ruptura com o 

modelo de gestão burocrático até então e ainda impregnado na Administração Pública, 

a proposta gerencial visualizada como alternativa reformadora é composta por duas 

bases essenciais: em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à 
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maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e 

deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins). Segundo Paulo 

Modesto, em seu artigo “Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil”, o objetivo 

econômico da reforma consiste em diminuir o déficit público, ampliar a poupança 

pública e a capacidade financeira do Estado de concentrar recursos em área em que é 

indispensável a sua intervenção direta. Já o objetivo social consiste em aumentar a 

eficiência dos serviços sociais oferecidos ou financiados pelo Estado, atendendo melhor, 

o cidadão a um custo menor. Já o objetivo político consiste na ampliação da participação 

da cidadania na gestão da coisa pública, estimulando a ação social comunitária. 

A reforma representa o direcionamento prático da saída da intervenção 

direta estatal do setor de serviços não exclusivos de maneira a transferir para a 

sociedade organizada (a saber, organizações públicas não estatais e privadas sem fins 

lucrativos) a prestação de serviços como saúde. Assim, o terceiro setor (sociedade), 

atuando ao lado do primeiro (estado) e do segundo (mercado), vem tendo um papel 

cada vez mais significativo no amadurecimento da sociedade brasileira. 

Diante das atuais mudanças e tendências do Estado brasileiro, as 

organizações sociais vêm se propagando e assumindo relevantes serviços sociais em 

parcerias estabelecidas com o Estado, através do contrato de gestão. 

Diante do objetivo da administração atual da Secretaria de Estado da Saúde 

/ Governo de Goiás, de estimular e preparar o setor público para a melhoria da 

qualidade da gestão, o INSTITUTO CONSOLIDAR, entende ser importante participar 

desse movimento quando o referido órgão busca observar os princípios e diretrizes da 

qualidade e enfatizar a participação e o envolvimento de todos na busca da melhoria 

contínua, visando a satisfação dos clientes internos e externos das unidades hospitalares 

que integram a Rede Estadual da Saúde. Baseado nisso e consciente da sua 

responsabilidade enquanto Organização Social (OS) e:  

- Considerando que o acesso e acolhimento são elementos essenciais para 

que possa incidir sobre o estado da saúde do indivíduo e da coletividade, favorecendo a 

reorganização dos serviços e a qualidade da assistência prestada; 

O INSTITUTO CONSOLIDAR apresenta sua proposta de trabalho para uma 

atuação integrada de cooperação técnica, visando o alcance de uma gestão eficiente e 
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eficaz, utilizando os meios necessários para o gerenciamento de ações para a 

reestruturação dos serviços e melhoria contínua da qualidade da assistência prestada. 

Para isso assume como responsabilidades: 

1. Dispor dos Recursos Humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com 

quantitativo compatível para o perfil da Unidade e os serviços a serem prestados, 

obedecendo às normas do Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as resoluções dos 

conselhos profissionais; 

2. Manter um responsável técnico (médico), com registro no respectivo conselho 

de classe e exclusivo para a unidade de saúde referente neste contrato; 

3. Assegurar equipe médica em quantitativo suficiente para o atendimento dos 

serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título 

ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho 

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

a atividade assistencial quantificada no Contrato de Gestão; 

4. Implantar rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e 

de atendimentos escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As 

rotinas deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, contemplando 

desde os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos; 

Adotar o Prontuário Único do Usuário, com as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma 

clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo 

atendimento (médicos, equipe de enfermagem, nutrição e demais profissionais de 

saúde que o assistam). Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço 

de Arquivo de Prontuários; 

5. Disponibilizar serviços de informática com sistema para gestão que contemplem 

no mínimo: marcação de consultas, exames complementares, controle de estoques 

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

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

apoio e relatórios gerenciais, que permitam ao Órgão Fiscalizador do 
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Contrato/Secretaria de Saúde acessar via Internet (WEB) e atendam aos indicadores e 

informações especificados no Contrato de Gestão. Caberá, ao INSTITUTO CONSOLIDAR, 

a instalação da rede de informática, bem como a aquisição de sistemas e programas e o 

encaminhamento dos relatórios ao Órgão Fiscalizador do Contrato/Secretaria de Saúde; 

6. Desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as normas da 

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

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

conformidade com a NR nº 32/2005 do MTE; 

7. Respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação exigida; 

8. Dispor de um Núcleo de Manutenção Geral – NMG, que contemple as áreas de 

manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica e elétrica, assim como um Serviço 

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

Núcleo de Engenharia Clínica, para o bom desempenho dos equipamentos; 

9. Prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, de forma 

contínua, nos equipamentos e instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral por 

quadro próprio de pessoal ou por meio de contratos com empresas idôneas e 

certificadas de manutenção predial e de manutenção de equipamentos cujo uso lhe fora 

permitido; 

10. Implantar o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE, que será responsável 

pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no 

âmbito de serviços de saúde, assim como ações relacionadas a outros agravos de 

interesse epidemiológico, conforme as diretrizes da Portaria GM n°.2.529 de 

23/11/2004; 

11. Manter as Comissões exigidas conforme determinadas neste edital e instituir 

outras conforme prática dos padrões de qualidade definidos pelo INSTITUTO 

CONSOLIDAR; 

12. Atender as legislações e normas sanitárias próprias e específicas para o 

funcionamento de serviços de saúde. 

Além disso, o INSTITUTO CONSOLIDAR se propõe a implantar e/ou implementar ações 

de acordo com os seguintes objetivos:  
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- Buscar a melhoria contínua da qualidade da gestão e o atendimento aos critérios 

de excelência: liderança, estratégias, foco no cliente, informação e análise, gestão de 

pessoas, gestão de processos e resultado da organização; 

- Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS, através de uma política de 

humanização do atendimento; 

- Otimizar o uso da capacidade instalada; 

- Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;  

- Implantar um modelo de gerência voltado para resultados; 

- Valorizar os trabalhadores envolvidos no processo, fortalecendo sua motivação 

e o crescimento profissional; 

- Promover a excelência em atendimento visando à satisfação dos clientes no 

âmbito interno e externos;  

- Ser um instrumento para fortalecimento da gestão da Secretaria de Estado da 

Saúde /Governo de Goiás; 

- Implantar Sistema de Comunicação Visual atendendo às regulamentações 

expressas pela SES, até o 2º mês assistencial; 

- Adotar de sistema informatizado de gestão, de acordo com o padrão utilizado 

pela SES; 

- Manter sistema informatizado para acompanhamento das metas pactuadas. O 

quantitativo de todas as metas propostas, sejam qualitativas ou quantitativas, deverão 

estar disponíveis em plataforma informatizada, de forma transparente, até o 2º mês 

assistencial; 

- Garantir requisitos das habilitações existentes e a busca das habilitações 

possíveis ao perfil da unidade junto ao Ministério da Saúde – MS; 

- Buscar eficiência, eficácia e efetividade na formulação do novo modelo de gestão 

na saúde a ser adotado no Estado de Goiás, obedecendo aos princípios e diretrizes do 

SUS, atendendo às políticas públicas definidas para a regionalização da saúde, buscando 

atender os pacientes oriundos da demanda referenciada conforme pactuação com a 

Central Estadual de Regulação, preservando a missão da Secretaria de Estado da Saúde. 

O modelo de gestão a ser implantado no Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN pelo INSTITUTO CONSOLIDAR procurará 
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manter a missão e a visão da organização, entendendo que essa concepção deve nortear 

estratégias e ações que deverão ser levadas à efeito na nova experiência gerencial da 

unidade e respeitando o trabalho e a luta da direção atual e de todos os servidores que, 

em situações muitas vezes não muito favoráveis, possibilitaram o seu funcionamento e 

afirmaram o seu papel enquanto unidade de referência até o momento. 

Este Roteiro para Elaboração de Trabalho descreve os itens solicitados para 

comprovação da Qualificação Técnica do INSTITUTO CONSOLIDAR para a organização 

dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional  do 

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

atenção ao Edital nº 03/2019 – SES/GO. Porém, didaticamente, esses aspectos foram 

distribuídos no corpo da nossa proposta visando uma organização dos conteúdos de 

forma mais sistematizada e objetivando, também, facilitar a compreensão e avaliação 

da mesma. 
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2.4.1 – Filosofia da Gestão / Organograma 

A filosofia de gestão proposta pelo INSTITUTO CONSOLIDAR para o Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN busca 

assegurar uma assistência à saúde pública, gratuita e de qualidade à todos os cidadãos-

usuários que busquem atendimento na unidade. Esta proposta preconiza a assistência 

como dimensão central da gestão, colocando o paciente no foco do cuidado, por meio 

de um atendimento humanizado, integral, realizado por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, guiado por um projeto terapêutico personalizado. O modelo proposto 

preconiza os seguintes princípios: Autonomia do paciente e de seus familiares frente às 

decisões clínicas, resguardando a segurança clínica e respeitando as diferenças 

religiosas, culturas, de raça e de gênero; Capacitação, treinamento e valorização dos 

profissionais como estratégias para se obter adesão aos projetos de mudança 

necessários para aumentar a qualificação da assistência; Visão sistêmica e trabalho em 

equipe buscando estabelecer relações positivas baseadas no respeito mútuo e preza por 

interações consistentes, permanentes e fluidas entre todos os participantes, sejam 

profissionais das equipes técnica, médica ou administrativa, e usuários. 

Para alcançar os princípios propostos pelo modelo gerencial e assistencial, o 

INSTITUTO CONSOLIDAR terá como objetivos: 

a) Geral: 

 Prestar assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo as 

necessidades programadas de assistência à saúde, através do gerenciamento eficiente 

e eficaz da logística dos recursos materiais, financeiros, de informações e de pessoal, 

além da manutenção predial e de equipamentos e a gestão da qualidade em saúde. 

 

b) Específicos: 

 Assegurar a gestão da qualidade dos serviços de saúde no atendimento aos 

usuários, seguindo as diretrizes do SUS e garantindo as boas práticas e a segurança na 

atenção. 

 Favorecer a efetiva redução de formalidades burocráticas e flexibilidade 

administrativa na prestação dos serviços de saúde, sem se descuidar dos princípios que 

regem a administração pública; 
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 Ampliar a capacidade decisória dos gestores dos diversos serviços que compõem 

a unidade de saúde; 

 Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por 

objetivos, onde preponderem os resultados alcançados face às metas pactuadas; 

 Atender a demanda por atendimento médico ambulatorial, serviço de apoio em 

diagnose e terapia (SADT), além dos serviços de logística em assistência.  

 Garantir a humanização da assistência, através de boas práticas de atenção, 

direito a acompanhante e ambientes físico, social, profissional e de relações 

interpessoais, utilizando um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, 

resolutiva e humana dentro dos princípios, dos objetivos e das diretrizes, no âmbito do 

SUS. 

A estrutura administrativa do Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN descrita no organograma apresentado abaixo, foi 

organizada com o intuito de distribuir as responsabilidades, organizar os fluxos 

administrativos e assistenciais dentro da unidade e otimizar os recursos humanos e 

materiais. 
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Proposta de Organograma do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN 
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2.4.2 – Metodologia de Trabalho 

O modelo GERENCIAL adotado pelo INSTITUTO CONSOLIDAR para a gestão, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde para o Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, buscará a modernidade, a 

eficiência e a economia no gerenciamento dos recursos. Na busca pela qualidade 

técnica, o INSTITUTO CONSOLIDAR irá adotar um sistema de metas e indicadores de 

desempenho para aferir, sistematicamente, o padrão da qualidade dos serviços 

prestados nas dimensões de qualidade, custo, atendimento e segurança.  

Para a gestão dos serviços, o INSTITUTO CONSOLIDAR contará com uma 

infraestrutura administrativa bem planejada, visando a garantia da qualidade do 

trabalho desenvolvido nas áreas assistenciais, para isso contará com o apoio de todos 

os setores, integrados através das comissões multiprofissionais, envolvidos no 

planejamento, definição de metas e métodos de melhoria dos resultados a serem 

alcançados.  

A Gestão de Recursos Humanos do INSTITUTO CONSOLIDAR será uma 

ferramenta calçada sob os pilares administrativos de Planejar, Organizar, Dirigir e 

Controlar, promovendo a responsabilidade das tarefas relacionadas com a valorização 

do colaborador, elevando a sua motivação e compromisso com os serviços prestados à 

população.  

Quanto a articulação com a rede de serviços, o INSTITUTO CONSOLIDAR 

desenvolverá ações integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscando garantir a integralidade do cuidado, redirecionando suas ações e 

serviços no desenvolvimento da rede de atenção à saúde para produzir impacto positivo 

nos indicadores de saúde da população. Visando o desenvolvimento e modernização da 

oferta dos serviços oferecidos pelo Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN, o INSTITUTO CONSOLIDAR implantará modelo de gestão 

modernizada, para prestar assistência aos usuários do SUS, atendendo as necessidades 

programadas de assistência à saúde, através do gerenciamento eficiente e eficaz da 

logística dos recursos materiais, financeiros, de informações e de pessoal, além da 

manutenção predial e de equipamentos e a gestão da qualidade em saúde, assegurar a 

gestão da qualidade dos serviços de saúde e garantindo as boas práticas e a segurança 
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na assistência. Devendo, ainda, garantir a humanização da assistência, através de boas 

práticas de atenção à saúde, direito a acompanhante e ambientes físico, social, 

profissional e de relações interpessoais, utilizando um projeto de saúde voltado para a 

atenção acolhedora, resolutiva e humana dentro dos princípios, dos objetivos e das 

diretrizes, no âmbito do SUS.  

Para o controle das Metas de Produção, o INSTITUTO CONSOLIDAR se 

compromete a encaminhar mensalmente, até o 5º dia útil, a documentação informativa 

das atividades assistenciais realizadas pelo HUTRIN. As mesmas serão encaminhadas por 

meio eletrônico (disco gravado/ “CD” e/ou correio eletrônico para endereço específico) , 

bem como preenchimento das atividades realizadas no Sistema Integrado das 

Organizações Sociais - SIGOS e por meio impresso com o devido ofício. As informações 

acima mencionadas serão encaminhadas através de formulários padronizados pelo 

Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e através dos registros no Sistema de 

Informações Ambulatoriais. As metas de produção e os indicadores descritos nessa 

proposta terão apuração mensal, com envio de relatórios trimestralmente, que poderá, 

a seu critério, estabelecer outros indicadores para monitoramento dos serviços 

prestados no HUTRIN. 
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2.5 – Metas de Produção 

QUADRO DE METAS – PARA O 1º ANO DE CG 

1. ATIVIDADE HOSPITALAR 
1º ao 3º mês 4º ao 6º A partir do 

7º mês 

Total 1º ano 

1.1. Internação   

1.1.1. 1.1.1. Clínica Médica 19 19 19 228 

1.1.2. 1.1.2. Clínica Cirúrgica 258 362 517 4.962 

1.1.3. 1.1.3. Clínica Obstétrica 163 230 327 3.141 

2. CIRURGIAS ELETIVAS 
Meta mensal  

2.1. Cirurgias Eletivas 528 6.336 

3. ASSISTÊNCIA À URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Meta mensal  

3.1. Atendimentos de 
Urgência / Emergência 

3.450 41.400 

4. AMBULATÓRIO 
    

4.1. Atividades do 
Ambulatório 

  

4.1.1. Consultas Médicas 730 1.022 1.460 14.016 

4.1.2. Consultas Não Médicas  422 590 844 8.100 

4.1.3. Pequenos 
procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais 

132 185 264 2.535 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS PARA O 1º ANO 75.768 
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QUADRO DE METAS – A PARTIR DO 2º ANO DE CG 

1. ATIVIDADE HOSPITALAR 
Meta Mensal Total Anual 

1.1. Internação   

1.1.1. 1.1.1. Clínica Cirúrgica 517 6.204 

1.1.2. 1.1.2. Clínica Obstétrica 327 3.924 

2. CIRURGIAS ELETIVAS 
  

2.1. Cirurgias Eletivas 528 6.336 

3. ASSISTÊNCIA À URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

  

3.1. Atendimentos de 
Urgência / Emergência 

3.450 41.400 

4. AMBULATÓRIO 
  

4.1. Atividades do 
Ambulatório 

  

4.1.1. Consultas Médicas 1.460 17.520 

4.1.2. Consultas Não Médicas  844 10.128 

4.1.3. Pequenos 
procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais 

264 3.168 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS ANUAIS A PARTIR DO 2º ANO 83.730 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

ÁREA DE ATIVIDADE 
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3 – ÁREA DE ATIVIDADE 

3.1 – Organização de Atividades / Implantação de Fluxos Operacionais 

3.1.1 – RECEPÇÃO E PORTARIA 

A Recepção e Portaria no HUTRIN é a unidade de serviço responsável pelo 

controle dos acessos, circulação e acolhimento dos usuários da unidade, sejam clientes, 

acompanhantes, fornecedores e até mesmo colaboradores.  

A condição de bom funcionamento deste serviço é que define a primeira 

impressão quanto à imagem da instituição, desde que, as pessoas que vão a uma 

unidade de assistência à saúde quase sempre estão fragilizadas diante um problema de 

saúde, seu, ou de familiar, amigo ou dependente, premido por dificuldades que influem 

no seu emocional.  

A impressão do usuário quando interagindo na unidade para atender as suas 

necessidades, sentindo-se ou não apoiado pela estrutura funcional da recepção é que 

se reproduz como a imagem idealizada da instituição na comunidade.  

É fundamental compreender que atender o usuário não se resume apenas a 

tratá-lo bem, com cortesia, mas acrescentar benefícios aos serviços, objetivando 

superar as suas expectativas, com a oferta de informações corretas, completas, 

atualizadas e compreensíveis, de modo que sirvam de referência para que todos falem 

“a mesma língua” e haja a satisfação das necessidades do usuário.  

A implantação de um serviço de Recepção e Portaria orientado para a 

prestação de serviços aos usuários implica em comprometimento da instituição, a 

começar por aqueles que determinam os rumos e as estratégias maiores da instituição. 

Nesse contexto, é necessária a compreensão de como atender ao cliente da unidade 

evitando privilégios e prerrogativas não previstas na Lei, acolhendo-o com respeito e 

dignidade, sem discriminação, atento ao atendimento preferencial para idosos, 

gestantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como àquelas 

acompanhadas por crianças de colo.  

Competências do Serviço de Recepção e Portaria: 

 Informar aos usuários em relação à instituição, missão, valores e serviços;  
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 Direcionar os clientes para os consultórios e serviços de forma humanizada;  

 Assegurar o ordenamento na recepção priorizando no atendimento às gestantes, 

pessoas deficientes e crianças.  

 Fazer articulação entre clientes, profissionais e serviços;  

Procedimentos Gerais da Recepcionista:  

 Receber cordialmente os visitantes;  

 Prestar respeitosamente as informações solicitadas e orientar sobre as normas e 

rotina da unidade;  

 Conferir se os crachás de acompanhantes “presentes” são condizentes com os 

acompanhantes autorizados pelo enfermeiro responsável da unidade. Caso falte algum 

crachá, comunicar imediatamente ao Serviço Social. 

Procedimentos Gerais dos Agentes de Portaria:  

 Somente permitir a entrada de acompanhantes nas dependências da unidade, 

quando devidamente identificados com o crachá adequado e de acordo com a portaria 

correspondente - observar se o crachá está posicionado no peito, em situação visível e 

sem nada para encobri-lo parcial ou totalmente; Conferir o crachá de identificação com 

o seu portador, para verificar a compatibilidade dele com o local que está sendo visitado; 

 Informar aos acompanhantes que a unidade não se responsabilizará pelos 

pertences pessoais (cheque, dinheiro, joias e outros) nas dependências das unidades; 

 Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem drogadas, com 

roupas inadequadas (saia curta, decote grande, bermuda, etc.); 

 Não permitir a entrada de aparelhos eletroeletrônicos, salvo se devidamente 

autorizado formalmente pela Coordenação de Enfermagem, portando a via do 

“documento autorizativo”; 

 Receber correspondências e outros documentos fazendo o devido protocolo de 

recebimento e providenciando encaminhamento;  

 Coibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhado ás instalações, sem 

que este esteja devida e previamente autorizado pela Unidade de Saúde Assistencial;  

 Assumir o posto, devidamente uniformizados, e com aparência pessoal 

adequada;  
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 Comunicar imediatamente à Unidade Assistencial, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias;  

 Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de 

Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental, dos responsáveis pela administração da 

instalação e outros interesses;  

 Operar equipamentos de controle de acesso, inclusive em meios eletrônicos;  

 Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, acompanhantes ou 

pessoas, anotando eventuais irregularidades e comunicando ao estabelecimento 

Assistencial;  

 Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando á 

manutenção das condições de segurança;  

 Colaborar nas ocorrências de ordem policial por fatos ocorridos 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; 

 Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;  

 Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim 

como bens particulares de empregados ou de terceiros;  

 Comunicar à segurança a existência de aglomerações de pessoas junto ao posto;  

 Repassar para os colegas que estão assumindo o posto, quando da rendição, 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas 

instalações.  

 

Perfil desejado para a contratação de Agentes de Recepção e Portaria:  

 Experiência na área de Saúde, ensino médio completo, possuir boa comunicação 

oral, carisma, simpatia, leitura fluente, habilidade para lidar com pessoas, agilidade, 

flexibilidade, raciocínio rápido, capacidade de organização e disciplina.  
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Definição dos postos:  

Os postos de Recepção e Portaria caracterizam-se por serem locais de acesso de 

colaboradores, prestadores de serviço, pacientes, acompanhantes, fornecedores e 

visitantes em geral. O número de postos, seu horário de funcionamento e o número de 

pessoas que ocuparão cada posto serão previamente definidos pela Unidade de Serviço 

e submetido à aprovação do Gerente da Área. 

Recursos Materiais e Técnicos:  

O Serviço de Recepção e Portaria, para atender as funções a que se destina, deverá 

dispor de área física, recursos materiais e tecnológicos, sinalização de segurança, entre 

outros específicos, para os diversos setores e postos de trabalho de recepção e portaria. 

Incluem-se os uniformes e equipamentos de proteção – EPI(s) que serão definidos e 

incorporados a pratica de cada um dos colaboradores, com as devidas orientações e 

capacitações necessárias.   

Fluxos de Atendimento:  
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Movimentação de Correspondências e Documentos Internos: 

 

Ainda se caracteriza como parte da recepção e portaria as atividades de 

registro e movimentação de correspondências e documentos interna e externamente, 

mediante a utilização de sistema para a gestão e controle de informações mínimas como 

remetente, destinatário, data, prioridade e assunto.  

No desenvolvimento dessa atividade observa-se a seleção, cadastro, 

reprodução, arquivamento, distribuição interna e externa de documentos, 

correspondências, encomendas, execução de serviços externos, serviços de correios 

devidamente registrados e autorizados.  

 Documentos recebidos de origem externa: o setor de protocolo geral será o setor 

responsável pelo registro de todos os documentos que chegam à unidade e terá a 

responsabilidade de encaminhar ao setor ou destinatário identificado no documento. 

Este documento será devidamente registrado em protocolo escrito no livro de registro 

de protocolo de documentos constando os seguintes dados: data recebimento; 

destinatário; remetente; assinatura do recebedor. 

 Documentos recebidos de origem interna: os documentos de origem interna 

seguirão fluxo próprio e específico de cada serviço. 

O Serviço de Recepção e Portaria deverá implantar manual de normas e 

rotinas, contendo a descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir 

apresentamos modelo a ser adotado pelo serviço.   
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: Recepção e Portaria 

POP: (RP + nº de ordem) 

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 

ROTINAS OPERACIONAIS  

Objetivo: 

 

Indicações: 

 

Fatores de Risco: 

 

Técnica / Rotina: 

Procedimento em caso de não conformidade: 

 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por  

(nome/função): 

 

Aprovado por  

(nome/função): 
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3.1.2 - AMBULATÓRIO 

A Constituição brasileira consagrou a saúde como direito de todos e dever 

do Estado. A Constituição também estabelece que as ações e serviços de saúde devem 

ser providos por um Sistema Único de Saúde, organizado segundo as seguintes 

diretrizes: descentralização e mando único em cada esfera. 

O Sistema Único de Saúde deve ser capaz de promover e otimizar o 

atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população, por meio de 

assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população, prestado pela 

rede pública e contratada/conveniada. Assim, o Ambulatório do HUTRIN será um dos 

instrumentos de implementação do Sistema Único de Saúde. O atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial inclui a prevenção, tratamento 

e vigilância à saúde da comunidade de forma programada e continuada. O Ambulatório 

do HUTRIN deverá atender aos usuários egressos encaminhados de forma referenciada, 

por meio dos Complexos Reguladores Estadual/Municipal para as especialidades 

previamente definidas, respeitando o limite da capacidade operacional do Ambulatório.  

Horário de funcionamento: 

O atendimento ambulatorial deverá ser programado para funcionar, no 

mínimo, das 07h00 às 19h00, de segunda à sexta-feira, nas especialidades médicas: 

Cirurgia Geral, Ginecologia / Obstetrícia, Pediatria e Urologia. E, também as 

especialidades não médicas: Enfermagem e Psicologia. 

O atendimento ambulatorial compreende: primeira consulta, interconsulta, 

consultas subsequentes (retornos) e procedimentos terapêuticos realizados por 

profissionais não médicos.  

a) Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do usuário a um profissional de 

determinada especialidade, por uma determinada patologia.  

b) Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro 

profissional em outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição, 

tanto no que refere ao atendimento médico quanto ao não médico.  

c) As demais consultas deste cliente (retorno) serão consideradas consultas 

subsequentes, mesmo que atendido por outro profissional que não o inicial, desde que 

dentro da mesma especialidade.  
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Nota: As consultas realizadas pelo Serviço Social serão registradas em separado e não 

configuram consultas ambulatoriais, sendo apenas informadas, conforme as normas 

definidas pela Secretaria de Estado da Saúde. 
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3.1.3 – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT 

Entende-se, por SADT Interno, a disponibilização de exames e ações de apoio 

diagnóstico e terapêutico para a totalidade dos pacientes atendidos em regime de 

urgência e emergência, internação e ambulatorial do próprio Hospital. O SADT do 

HUTRIN disporá dos seguintes recursos diagnósticos: 

- Radiologia Convencional 

- Ultrassonografia 

- Eletrocardiografia 

- Análises Clínicas 

- Nota: Exames solicitados de emergência/urgência em todas as unidades do HUTRIN 

deverão ser realizados imediatamente após sua solicitação para pacientes em situações 

urgentes, em até 30 minutos após sua solicitação, e o resultado não poderá ultrapassar 

duas horas após o horário da solicitação, salvo naquelas condições em que o processo 

mecanizado exija um tempo maior para sua realização.  

- Exames solicitados em caráter eletivo deverão ser realizados no máximo em 24 

horas após sua solicitação, salvo aqueles solicitados em vésperas de feriados e às sextas-

feiras, que deverão ser realizados no primeiro dia útil subsequente. 

3.1.3.1 – RADIOLOGIA 

O Serviço de Radiologia do HUTRIN desenvolverá atividades de radiologia 

convencional e contrastada para fins diagnósticos baseados no princípio da justificação que é 

o princípio básico de proteção radiológica que estabelece que nenhuma prática ou fonte 

adstrita a uma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o 

indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser 

causado. O Serviço de Radiologia desenvolverá suas atividades em conformidade com o 

manual operacional, normas, rotinas e protocolos que estão baseados nas normas 

estabelecidas pela RDC 50/02 Portaria Federal 453/1998, RE 1016 de 3 de abril de 2006 e será 

avaliado a cada 2 anos ou quando houver modificação na legislação. 

Horário de funcionamento: 

 O serviço de Radiologia funcionará de segunda a sexta das 7hs às 17hs para atendimento 

agendado e pacientes internados no hospital; 
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 Os atendimentos de Radiologia em Urgência/Emergência e intercorrências do setor de 

Internação serão disponibilizados 24 horas ininterruptas. 

Fluxo do Atendimento da Radiologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuições da Equipe Técnica: 

Responsável Técnico (Médico Radiologista): 

1. Assegurar que estejam disponíveis os profissionais necessários em número e com 

qualificação para conduzir os procedimentos radiológicos, bem como a necessária 

competência em matéria de proteção radiológica; 

2. Validar os protocolos operacionais de procedimentos; 

3. Prestar cooperação técnica à Comissão de protocolos; 

4. Assegurar que a exposição voluntária de acompanhante, ao ajudar um paciente durante 

um procedimento radiológico, seja otimizada de modo que sua dose seja tão baixa quanto 

razoavelmente exequível, considerando o nível de restrição de dose estabelecido pela Portaria 

Nº. 453 de 01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária; 

  Apoio 

Administrativo 

Sala de Raios-X Sala de Laudo 

Recepção 

Técnico de 

Radiologia 

 

 

 

Raios-X 

Atend. Imediato 

Internação 
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5. Zelar para que as exposições médicas de pacientes sejam as mínimas necessárias para 

atingir o objetivo radiológico pretendido e que sejam consideradas as informações relevantes 

de exames prévios que possam evitar exames adicionais desnecessários; 

6. Assegurar que todos os procedimentos operacionais estejam escritos, atualizados e 

disponíveis à equipe; 

7. Manter um exemplar da Portaria Federal Nº. 453 de 01 de junho de 1998 – Secretaria de 

Vigilância Sanitária em cada serviço de radiodiagnóstico sob sua responsabilidade e assegurar 

que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo. Estabelecer, e assegurar que sejam 

entendidas, as funções e responsabilidades de cada profissional, assim como linhas claras de 

autoridade para tomada de decisão no âmbito do estabelecimento; 

8. Elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica; 

9. Revisar e atualizar periodicamente os procedimentos operacionais de modo a garantir a 

otimização da proteção radiológica; 

10. Assegurar que nos procedimentos radiológicos sejam utilizados as técnicas e os 

equipamentos adequados; 

11. Emitir Laudos para os procedimentos realizados; 

12. Assegurar que sua equipe técnica esteja treinada e ciente dos requisitos de desempenho 

e de segurança dos equipamentos; 

13. Atender aos requisitos de controle ocupacional; 

14. Promover a monitoração do desempenho dos equipamentos e segurança conforme guia 

da ANVISA (RE 1016); 

15. Implantar um programa de treinamento anual, integrante do Programa de Proteção 

Radiológica, contemplando, pelo menos, os seguintes tópicos: 

 Procedimentos de operação dos equipamentos, incluindo uso das tabelas de exposição 

e procedimentos em caso de acidentes; 

 Uso de vestimenta de proteção individual para pacientes, equipe e eventuais 

acompanhantes; 

 Procedimentos para minimizar as exposições médica e ocupacional. 
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16. Desenvolver um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) visando assegurar melhor 

desempenho dos serviços tendo como principais objetivos: 

 Garantia de um diagnóstico de qualidade;  

 Garantia de que as doses sejam as mais baixas possíveis para a realização de um exame 

de qualidade; 

 Custo, que precisa ser reduzido ao menor possível, através do não desperdício de 

energia elétrica, desgaste do equipamento, filmes, químicos e mão-de-obra especializada. 

17. Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados no serviço de Radiologia.  

Técnicos em Radiologia:  

1. Executar suas atividades em conformidade com as exigências da Portaria Nº. 453 de 01 de 

junho de 1998 - Vigilância Sanitária e com as instruções do RT; 

2. Manter as instalações e seus equipamentos de raios-x em boas condições; 

3. Prover as vestimentas de proteção individual para a proteção dos pacientes, da equipe e 

de eventuais acompanhantes; 

4. Prover o serviço de material, de forma a não haver falta de insumos necessários, ao 

funcionamento durante 24hs/dia obedecendo ao fluxo de pedido predeterminado pelo setor 

responsável; 

5. Realizar apenas exposições médicas autorizadas por um médico do serviço; 

6. Manter registro, em livro próprio, de qualquer ocorrência relevante sobre condições de 

operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos; 

7. Registrar em livro próprio os procedimentos radiográficos realizados constando: data do 

exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, indicação do exame, tipo de 

procedimento radiológico realizado, quantidade de filmes utilizados e, quando aplicável, 

tempo de fluoroscopia, número de cortes de CT e intervalo dos cortes; 

8. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame 

radiográfico, em instalações fixas; 

9. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições. A 

sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os procedimentos 

radiológicos; 
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10. Informar imediatamente ao RT qualquer evento que possa resultar em alterações nos 

níveis de dose ou em aumento do risco de ocorrência de acidentes, assim como qualquer 

outra circunstância que possa afetar a conformidade da Portaria Nº. 453 de 01 de junho de 

1998 - Vigilância Sanitária; 

11. Atuar no programa de garantia de qualidade, nas avaliações de doses em pacientes e nas 

avaliações do índice de rejeição de radiografias, segundo instruções do RT; 

12. Submeter-se aos treinamentos de atualização regularmente oferecidos; 

13. Fornecer ao RT informações relevantes sobre suas atividades profissionais atuais e 

anteriores, de modo a permitir um controle ocupacional adequado; 

14. Em caso de exposição acidental envolvendo altas doses, fornecer informações para 

investigação e suporte para acompanhamento médico e tratamento; 

15. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame 

radiográfico, em instalações fixas; 

16. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições. A 

sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os procedimentos 

radiológicos; 

17. Anotar nos registros do paciente/cliente toda repetição de exposição e levar a 

conhecimento do RT. 

Rotinas do Serviço: 

Rotina para paciente oriundo do serviço de urgência /emergência: 

1. Paciente ingressa na emergência do hospital e o médico verifica a necessidade da 

realização de exame radiológico; 

2. Enfermeira/técnico da emergência providencia o encaminhamento do paciente ao Serviço 

de Radiologia para a sua realização; 

3. Técnico de radiologia recebe o paciente, processa o registro de acordo com a requisição; 

4. Técnico Radiologia prepara o paciente, com ajuda do enfermeiro/técnico, para a 

realização do exame; 

5. Técnico de radiologia realiza o exame dentro das normas técnicas pertinentes ao serviço; 
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6. Técnico de radiologia encaminha o resultado, em protocolo próprio, à emergência para a 

avaliação do médico solicitante. 

Rotina para paciente oriundo do serviço de internação: 

1. Enfermeiro/técnico retira a solicitação de exame do prontuário; 

2. Identifica o paciente que deverá ser encaminhado ao serviço de radiologia, certificando-

se do seu preparo, se necessário; 

3. Providencia para que o paciente seja transportado adequadamente até o Serviço; 

4. Paciente em estado grave deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, pelo enfermeiro 

assistencial; 

5. Paciente menor deverá ser encaminhado juntamente com o acompanhante; 

6. Técnico de radiologia recebe o paciente no setor e processa o registro de acordo com a 

guia de solicitação;  

7. Técnico de radiologia prepara o paciente, com ajuda do enfermeiro/técnico, para a 

realização do exame; 

8. Técnico de radiologia realiza o exame; 

9. Enfermeiro/técnico retorna o paciente ao leito; 

10. Técnico de radiologia encaminha o exame, em protocolo próprio, à sala de laudo; 

11. Após o resultado o exame é protocolado e encaminhado pelo auxiliar administrativo ao 

setor de internação; 

12. Enfermeiro/técnico anexa o exame ao prontuário e adota as providências necessárias para 

dar conhecimento ao médico assistente. 

Rotinas para o exame de paciente egresso: 

1. Paciente mediante apresentação de Guia Autorizada do SUS terá o exame radiológico 

previamente agendado e deverá se apresentar no setor de recepção 15 minutos antes do 

horário marcado; 

2. Será solicitada documentação de identificação e cartão SUS paciente é orientado pelo 

recepcionista à sala de espera: 

3. Técnico de radiologia recebe o paciente no setor e processa o registro em prontuário de 

acordo com a requisição;  
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4. Técnico de radiologia prepara o paciente; 

5. Pacientes que irão fazer exames que requeiram preparo serão avaliados anteriormente; 

6. Médico radiologista realiza o exame dentro das normas técnicas pertinentes ao serviço e 

registra em livro próprio; 

7. Técnico de radiologia agenda a entrega do resultado do exame. 

Normas do Serviço: 

1. Não será permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame 

radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado; 

2. Afixar quadro no interior da sala, em lugar e tamanho visível ao paciente, com o seguinte 

aviso: "Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez"; 

3. Deverão ser entregues vestimentas de proteção individual para pacientes, equipe e 

pais/acompanhantes, e todos acessórios necessários aos procedimentos previstos para a sala, 

conforme estabelecido neste manual; 

4. Deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais plumbíferos de modo a 

preservar a sua integridade; 

5. Junto ao painel de controle de cada equipamento de raios-x deve ser mantido um 

protocolo de técnicas radiográficas (tabela de exposição) especificando, para cada exame 

realizado no equipamento, as seguintes informações: 

- Tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente) e respectivos fatores de 

técnica radiográfica; 

- Quando aplicável, parâmetros para o controle automático de exposição; 

- Tamanho e tipo da combinação tela-filme; 

- Distância foco-filme; 

- Tipo e posicionamento da blindagem a ser usada no paciente. 

6. Será garantida as recomendações para uso do Dosímetro Individual (Portaria Nº. 453 de 

01 de Junho de 1998 - ANVISA): 

- Todo indivíduo que trabalha com raios-x diagnósticos deve usar, durante sua jornada 

de trabalho e enquanto permanecer em área controlada, dosímetro individual de leitura 

indireta, trocado mensalmente; 
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- Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na 

região mais exposta do tronco; 

- Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado 

sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para estimar a dose efetiva. Em 

casos em que as extremidades possam estar sujeitas a doses significativamente altas, deve-se 

fazer uso adicional de dosímetros de extremidade; 

- O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário do dosímetro no serviço para o 

qual foi designado; 

- Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em local 

seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados de fontes de radiação ionizante, 

junto ao dosímetro padrão, sob a supervisão do RT; 

- Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado 

para leitura em caráter de urgência.  

 

Protocolos para Realização dos Exames: 

O Serviço deverá implantar em até 30 dias da assinatura do contrato, protocolo 

de boas práticas com a descrição passo a passo de todos os exames Radiológicos a serem 

realizados no serviço, conforme modelo abaixo descrito. 
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3.1.3.2 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA 

 

A ultrassonografia é uma técnica médica, não invasiva, utilizada para e produzir 

imagens dinâmicas - observadas em tempo real - dos órgãos internos, tecidos, rede vascular 

e fluxo sanguíneo, auxiliando, complementando e interagindo com outras especialidades 

médicas. É um método que não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos 

colaterais. O serviço contará com médicos ultrassonografistas especializados, 

comprovadamente habilitado, que assumirá a responsabilidade pela execução dos exames e 

elaboração de laudos. 

 

Horário de funcionamento: 

 

O serviço de Ultrassonografia do HUTRIN funcionará de segunda a sexta das 7h às 

17h para atendimento agendado a pacientes do ambulatório do hospital. Os atendimentos de 

Ultrassonografia de Urgência / Emergência e Internação do HUTRIN será disponibilizado 24 

horas ininterruptas.  
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Fluxo do Atendimento de Ultrassonografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotinas do Serviço: 

 

Rotina para paciente oriundo do serviço de urgência/emergência: 

1. Paciente ingressa na emergência do hospital e o médico verifica a necessidade da 

realização de exame; 

2. Técnico de enfermagem da emergência providencia o encaminhamento do paciente ao 

Serviço de Ultrassonografia para a sua realização; 

3. Técnico de enfermagem recebe o paciente processa o registro de acordo com a requisição; 

4. Técnico de enfermagem prepara o paciente, com ajuda do enfermeiro, para a realização 

do exame; 

5. Médico realiza o exame dentro das normas técnicas pertinentes ao serviço; 

  Apoio 

Administrativo 

Sala de Ultra Sonografia Sala de Laudo 

Recepção 

Enfermagem 

 

 

 

Sala de Ultra-

Sonografia 

Atend. Imediato 

Internação 

Emissão de 

Laudos 

Paciente 

Informação 
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6. Técnico de enfermagem encaminha o resultado, em protocolo próprio, à emergência para 

a avaliação do médico solicitante. 

Rotina para paciente oriundo do serviço de internação: 

1. Técnico retira a solicitação de exame de ultrassonografia do prontuário; 

2. Identifica o paciente que deverá ser encaminhado ao serviço de ultrassonografia, 

certificando-se do seu preparo, se necessário; 

3. Providencia para que o paciente seja transportado adequadamente até o Serviço; 

4. Paciente em estado grave deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, pelo enfermeiro 

assistencial; 

5. Paciente menor deverá ser encaminhado juntamente com o acompanhante; 

6. Técnico de enfermagem recebe o paciente no setor de ultrassonografia e processa o 

registro, em livro próprio de acordo com a requisição constando: data do exame, nome e 

endereço completo do paciente, sexo, idade, tipo de procedimento; 

7. Técnico de enfermagem prepara o paciente para a realização do exame; 

8. Médico realiza o procedimento dentro das técnicas pertinentes ao exame solicitado; 

9. Técnico de enfermagem terminado o exame retorna o paciente ao leito; 

10. Técnico de enfermagem da sala protocola o laudo do exame e encaminha ao setor de 

internação; 

11. Técnico de enfermagem, na enfermaria, anexa o exame ao prontuário e adota as 

providências necessárias para dar conhecimento ao médico assistente. 

Rotinas para o exame de paciente ambulatorial:  

1. Paciente será orientado no momento do agendamento do exame quanto ao preparo, 

caso necessário, e receberá o protocolo de orientação; 

2. Paciente no dia e hora agendado deverá comparecer ao ambulatório do HUTRIN, e no 

setor de SAME/Recepção fará o seu registro de atendimento e será encaminhado à sala de 

espera; 

3. Técnico de Enfermagem recebe o paciente no setor de ultrassonografia e confirma o 

cumprimento do preparo do paciente conforme orientação específica para o tipo do exame a 

ser realizado; 
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4. Técnico de Enfermagem processa o registro, em livro próprio de acordo com a 

requisição constando: data do exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, 

tipo de procedimento; 

5. Técnico de Enfermagem prepara o paciente para a realização do exame; 

6. Médico realiza o procedimento dentro das técnicas pertinentes ao exame solicitado. 

7. O Técnico de Enfermagem após a realização do exame orientará o 

paciente/acompanhante quanto ao dia e horário e local de entrega do laudo do exame. 

Rotinas para o Técnico de enfermagem: 

1. Preparar a sala de ultrassonografia observando a higiene e limpeza da mesma; 

2. Repor materiais necessários para realização dos procedimentos, em quantidade 

suficiente, para o período de atendimento; 

3. Solicitar ao SAME/Recepção a agenda do dia sempre com 24hs de antecedência; 

4. Verificar o pleno funcionamento do equipamento; 

5. Acolher o paciente/acompanhante em clima amistoso gerando confiança; 

6. Preparar o paciente com vestuário próprio expondo a parte do corpo, para o médico, de 

acordo com o exame a ser realizado; 

7. Fazer as anotações necessárias de forma legível em impresso próprio conforme orientação 

do médico examinador; 

8. Após exame limpar o gel no paciente e encaminha-lo ao banheiro; 

9. Fazer a troca de lençol descartável a cada exame concluído; 

10. Preparar transdutor conforme orientação de higienização a cada exame concluído; 

11. Observar com atenção os protocolos de Higiene do equipamento e executá-los com 

habilidade; 

12. Ao final do serviço encaminhar ao SAME/Recepção os registros de atendimento do cliente, 

protocolado. 

Protocolos para Realização dos Exames: 

O Serviço deverá implantar em até 30 dias da assinatura do contrato, protocolo 

de boas práticas com a descrição passo a passo de todos os exames de US a serem realizados 

no serviço, conforme modelo abaixo descrito.  
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3.1.3.3 - ELETROCARDIOGRAMA  

 

Fluxo do Atendimento de Eletrocardiograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de registro do ECG de repouso: 

Posicionamento:  

 O decúbito dorsal horizontal deverá ser o posicionamento padrão para a obtenção do 

registro eletrocardiográfico.  

 Registros obtidos nas posições ortostáticas e sentada não deverão ser adotados como 

traçados de referência para análise do eixo elétrico do QRS (SAQRS) e da repolarização 

ventricular; 

  

  Apoio 

Administrativo 

Sala de ECG Sala de Laudo 

Registro 

 

ECG/ Sala de 

exame  

Emissão de 

Laudos 

Paciente 
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Ambiente:  

 O paciente não deverá estar em contato com partes de metal da maca ou divã; 

permanecendo imóvel e em posição confortável, a fim de evitar tremores musculares.  

 O local deve ser preferencialmente, afastado de aparelhos de ondas curtas, fios de alta 

tensão, motores e outros aparelhos elétricos, pois esses causam interferências no traçado.  

 A tomada de corrente elétrica para ligar o aparelho deve permitir um contato com 

entrada para fio terra; 

Preparo da pele: 

 Limpar com álcool, benzina ou éter, o local da aplicação dos eletrodos, especialmente 

quando se emprega aparelho de amplificação óptica.  

 Após a limpeza da pele, recomenda-se a aplicação de, aproximadamente, 1 cm de 

pasta apropriada. Aplicada a pasta, convém friccionar a pele do local, numa área não superior 

a 1 cm². 

 

Técnica de registro do ECG de repouso em crianças: 

 Usar eletrodo com cola adesiva apropriada, descartável e de tamanho adequado, com 

conformação específica para neonatos ou para uso pediátrico; 

 Posicionar rigorosamente os eletrodos precordiais; 

 Evitar uso excessivo de pasta de contato. A pasta pode facilmente se estender pelo 

precórdio, gerando um campo elétrico homogêneo, o que criará uma morfologia semelhante 

para todos os complexos QRS de V1 a V6; 

 A critério médico, utilizar sedação, quando não for possível obter traçados com 

qualidade técnica satisfatória. 

 

Fatores que podem prejudicar o exame: 

 Fatores relacionados ao paciente: Movimentação que gera artefatos; Conformação do 

tórax; 

 Fatores relacionados ao operador: Posicionamento dos eletrodos; Uso excessivo de pasta 

de contato. 
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 Fatores relacionados ao equipamento: Sistema de calibração: antes de iniciar o 

registro do ECG, deve-se padronizar o aparelho com referência à voltagem. Para isso, existe 

um dispositivo elétrico que introduz uma corrente perfeitamente conhecida (1 mV) no 

circuito; Interferências eletromagnéticas; Filtro; Sistemas de aquisição e processamento do 

sinal. 
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Protocolos para Realização do ECG: 

 

INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: SADT 

POP: (ECG + nº de ordem)  

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 
SETOR: SADT  

PROCEDIMENTO: ECG 

LOCAL DE EXECUÇÃO: SALA DE ECG 

EXECUTANTE: Enfermeiro / Técnico em Enfermagem 

RESULTADOS ESPERADOS: Exame Realizado 

MATERIAL NECESSÁRIO: KIT ECG 
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DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO: 

 Testar o eletrocardiógrafo, assegurando que o mesmo está ligado; 

 Checar a presença e integridade do cabo de força, fio terra e cabo do cliente com cinco 

vias; 

 Seguir as orientações de utilização segundo o fabricante; 

 Cobrir a maca com lençol descartável; 

 Receber o cliente (acompanhante, se necessário) na sala de exame; 

 Solicitar que o cliente retire relógio, correntes, chaves, celulares, ou outros pertences 

com metal; 

 Solicitar ao cliente que exponha o tórax, punhos e tornozelos. 

 Orientar o cliente a deitar, evitar a movimentação, tossir ou conversa, enquanto o ECG 

está sendo registrado, a fim de evitar artefatos; 

 Cobrir o cliente para que o mesmo não fique totalmente exposto; 

 Efetuar a remoção de gordura, com algodão embebido em álcool 70%, das faces 

anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos 

maléolos internos); 

 Colocar os eletrodos no tórax e nos membros conforme determinado, usando eletrodos 

autoadesivos ou gel hidrossolúvel ou ainda, outro material de condução (conforme 

orientação do fabricante); 

 Iniciar o registro no eletrocardiógrafo; 

 Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com o esperado para um 

traçado eletrocardiográfico; 

 Finalizar o procedimento, auxiliando o cliente a levantar-se da maca e vestir-se; 

 Aferir o pulso do cliente, classificando conforme a frequência, ritmo e amplitude; 

 Registrar em livro próprio a identificação da ficha do cliente (nome/registro/ data 

exame...); 

 Identificar a fita registro do eletrocardiograma com: nome do cliente, idade, número do 

registro; 

 Anexar a fita do eletrocardiograma à solicitação do exame protocolar e enviar para 
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laudo; 

 Realizar anotação de enfermagem, na ficha do exame assinar e carimbar; 

 Preparar a sala para o próximo cliente. 

CUIDADOS ESPECIAIS: 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por 

(nome/função): 

 

Aprovado por 

(nome/função): 
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3.1.3.4 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

O laboratório de análises clínicas do HUTRIN visa segurança do pessoal, proteção 

da amostra, precisão dos resultados, eficiência no fluxo de trabalho, assim como a proteção 

do meio ambiente e dos riscos provenientes das atividades realizadas no seu interior, e está 

em condições de atender exames à pacientes oriundos do ambulatório em atendimento. 

 

Horário de Funcionamento: O laboratório da Unidade funcionará 24hs, conforme 

funcionamento da Unidade. 

 

Fluxo de Trabalho:  

O fluxo básico de trabalho do laboratório conforme ANVISA/ MS RDC n.º 50/2002 e ANVISA/ 

RDC n.º 302/2005 será: 

1. Receber ou realizar a coleta de material; 

2. Fazer o preparo de reagentes/soluções; 

3. Fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado; 

4. Fazer a lavagem e preparo do material utilizado;  
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Fluxo do Atendimento do Laboratório de Análises Clínicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica:  

 

 

 

 

 

O laboratório de análises clínicas contará com as seguintes profissionais: 

1. Bioquímico; 

2. Técnico de Laboratório; 

3. Auxiliar Administrativo; 

4. Auxiliar de Higienização. 

 

  

Laboratório de 

A nálise 

  Apoio 

Administrativo 
Coleta Laboratório de Análises 

P reparo dos  

reagentes  e 

soluções  

Des infecção do 

material analisado 

a ser descartado 

Lavagem e 

secagem de 

vidrarias  

A rmazename

nto 

Triagem, 

classificação 

e distribuição 

de amostras 

 

Recebimento 

de amostras/ 

Coleta 

Recepção 

Paciente 

Processo 

Informação 
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Rotinas de Serviço e Atribuições dos Profissionais: 

Bioquímico: 

O bioquímico responsável pelo laboratório de análises clínicas desenvolverá suas atividades, 

com a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, 

incluindo:  

1. A equipe técnica e os recursos necessários para o desempenho de suas atribuições;  

2. A proteção das informações confidenciais dos pacientes;  

3. A supervisão do pessoal técnico legalmente habilitado durante o seu período de 

funcionamento; 

4. Os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados para diagnóstico de uso “in 

vitro”, em conformidade com a legislação vigente;  

5. A utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante (equipamentos e 

produtos) ou com base científica comprovada;  

6. A rastreabilidade de todos os seus processos; 

7. Elaborar instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas e fazer atualizações quando 

for o caso; 

8. Promover treinamento e educação permanente aos seus colaboradores mantendo 

disponíveis os registros dos mesmos; 

9. Avaliar os equipamentos e instrumentos de acordo com a complexidade do serviço e 

necessidade de atendimento de sua demanda; 

10. Manter registros das manutenções preventivas e corretivas; 

11. Registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e ins umos, 

de forma a garantir a rastreabilidade.   

Técnico de Laboratório: 

Profissional qualificado devidamente registrado no conselho de classe tem como atividades 

básicas: 

1. Coletar o material empregando técnicas e instrumentações adequadas para testes e 

exames de Laboratório de Análises Clínicas; 
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2. Proceder ao registro, identificação, separação, distribuição, acondicionamento, 

conservação, transporte e descarte de amostra ou de material; 

3. Preparar as amostras do material para a realização dos exames; 

4. Auxiliar no preparo de soluções e reagentes; 

5. Executar tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica do material 

biológico coletado; 

6. Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos do 

Laboratório de Análises Clínicas; 

7. Organizar o estoque e proceder ao levantamento de material de consumo para os diversos 

setores, revisando a provisão e a requisição necessária; 

8. Seguir os procedimentos técnicos de boas práticas e as normas de segurança biológica, 

química e física, de qualidade, ocupacional e ambiental; 

9. Guardar sigilo e confidencialidade de dados e informações conhecidas em decorrência do 

trabalho. 

Auxiliar administrativo: 

1. Recepcionar o paciente agendado; 

2. Proceder a verificação do agendamento; 

3. Registrar a ficha do paciente; 

4. Encaminhar o paciente a sala de espera; 

5. Organizar arquivos e registrar as cópias dos resultados, preparando os dados para fins 

estatísticos. 

Auxiliar de Higienização: 

1. Realizar limpeza concorrente, diariamente, uma vez ao dia, e quando solicitado pela 

equipe; 

2. Proceder a higienização, limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e esterilização de 

instrumental, vidraria, bancada e superfícies; 

3. Realizar limpeza do chão de acordo técnica descrita no manual; 

4. Realizar limpeza terminal uma vez por semana e quando solicitado; 

5. Observar rotinas determinadas pelo PGRSS; 



 
P á g i n a  | 63 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

6. Observar horário de coleta do lixo geral; 

7. Anotar no checklist atividades diárias realizadas; 

8. Anotar intercorrências do plantão em livro próprio. 
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3.1.4 – Fluxos operacionais para áreas restritivas, externas e internamento 

 

PROCESSO: ACESSO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES  
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PROCESSO: ACESSO PARA VISITANTES NO HOSPITAL 
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PROCESSO: ACESSO DE FORNECEDORES NO HOSPITAL 
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PROCESSO: ACESSO DE FUNCIONÁRIOS AO HOSPITAL 
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PROCESSO: ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIO 
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PROCESSO: ACESSO DE VEÍCULOS OFICIAIS AO HOSPITAL 
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PROCESSO: ACESSO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO HOSPITAL 
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PROCESSO: ACESSO DE PESSOAL EM ÁREAS RESTRITAS 
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PROCESSO: ATENDIMENTO NA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
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PROCESSO: INTERNAÇÃO DE PACIENTES 

 

 

  



 
P á g i n a  | 74 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

PROCESSO: UTILIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO 
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3.1.5 – Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos  

 

Documentos Administrativos: 

 

Documentos recebidos de Origem Externa: 

No que diz respeito aos documentos recebidos de origem externa, utilizaremos o 

sistema de Registro de Protocolo Geral. O setor de protocolo geral será o setor responsável 

pelo registro de todos os documentos que chegam à Instituição e terá a responsabilidade de 

encaminhar ao setor ou destinatário identificando o documento. Este documento será 

devidamente registrado em protocolo escrito no livro de registro de protocolo de documentos 

constando os seguintes dados: 

- Data Recebimento; 

- Destinatário; 

- Remetente; 

- Data de Entrega e 

- Assinatura do Recebedor. 

 

Documentos recebidos de Origem Interna: 

Os documentos de origem interna que irão tramitar internamente na Unidade 

devem seguir o procedimento de registro de protocolo, sendo este, Protocolo de Documentos 

Setorial. Os dados que devem constar neste protocolo devem ser os mesmo do Livro de 

Registro de Protocolo de Documentos. 

 

Documentos de Pacientes: 

Com relação aos documentos que se referem ao paciente, o Código de Ética 

Médica prevê em seus Capítulos e Artigos a garantia e segurança das informações e 

documentos pertinentes ao paciente e todos os atos e procedimentos relacionados aos 

mesmos enquanto clientes e usuários das Instituições de Saúde. Estes documentos serão 
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mantidos inseridos nos prontuários dos pacientes e estarão disponíveis para consultas 

durante todo o acompanhamento do paciente na instituição. 

 

Documentos Assistenciais: 

 

As informações para o funcionamento dos processos do Serviço de Arquivo 

Médico e Estatístico – SAME serão providas por diversos setores da unidade, entre eles : 

a) Núcleo de Informática: mantendo e adaptando o sistema paciente de 

informações sobre os usuários de nossos serviços; 

b) Serviço Social: realização da Pesquisa de Satisfação, monitoramento e 

orientação de acompanhantes e familiares; 

c) Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos; 

d) Profissionais de saúde: através das anotações nos Prontuários, sempre 

buscando a clareza e completude de informações principalmente em Prescrições,  

f) Serviços especializados (Posto de coleta, Farmácia, Nutrição, etc.): através do 

preenchimento dos respectivos relatórios e/ou laudos.  

 

O fluxo de documentos no ambulatório seguirá a seguinte rotina: 

- O usuário ao marcar consulta é encaminhado ao Arquivo para a abertura do seu 

prontuário. O prontuário é, então, encaminhado à Clínica que irá atender o usuário e após a 

consulta o documento volta ao Arquivo. 

- Para retirar um prontuário do arquivo é necessário que o setor Marcação de Consulta 

mande uma listagem em ordem numérica, com o destino dos documentos e com 48 horas de 

antecedência. A documentação volta para o arquivo no mesmo dia. Os médicos poderão 

retirar os prontuários preenchendo uma ficha de solicitação de prontuário. Existirá também 

uma rotina de anexação de documentos ao prontuário feito a partir de uma ficha de 

solicitação para arquivar documentos. 
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- Quando um prontuário for retirado das prateleiras será colocado em seu lugar uma 

espécie de guia-fora, uma capa de prontuário com o nome do Setor para onde o documento 

foi encaminhado. 

 

PROCESSO: EMISSÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO 
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PROCESSO: ORGANIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO USUÁRIO 
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PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA PESQUISAS 

 

 

  



 
P á g i n a  | 80 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA FINS JURÍDICOS 
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PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA CONTINUIDADE 

DE TRATAMENTO 
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PROCESSO: CIRCULAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 
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PROCESSO: CIRCULAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE REQUISIÇÕES DE 

MATERIAIS E NOTAS FISCAIS 
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3.1.6 - FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS 
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- O controle de processos para esterilização adequada de materiais de uso hospitalar e 

ambulatorial deverá ser garantido por meio da implantação de fluxo unidirecional para 

materiais no setor de Central de Material e Esterilização – CME do HUTRIN, cumprindo as 

orientações e exigências para o funcionamento desse setor, que representará um elo entre 

todas as áreas de atendimento no serviço. 

- Com o funcionamento desse fluxo será propiciado o não cruzamento de área suja com 

área limpa, evitando assim que os materiais estéreis se misturem com os não estéreis. O fluxo 

deve ser obrigatoriamente unidirecional, ou seja, não deve haver cruzamento de área suja 

com área limpa. 

- A CME funcionará 24 horas para atender às necessidades do Hospital. O Bloco Cirúrgico 

será abastecido seguindo o cronograma de cirurgias (mapa cirúrgico) que deverá ser enviado 

ao setor com antecedência de 24 horas, para que todo material esteja devidamente 

esterilizado.  

- O material deverá ser encaminhado para o Centro Cirúrgico às 06:00 horas e às 12:00 

horas, em carro fechado de material lavável, por funcionário da central, utilizando protocolo 

de entrega. Posterior ao uso, o Centro Cirúrgico deverá devolver o material sujo, separado por 

caixas, conferido e protocolado para entrega no CME. 

- O material estéril utilizado nas unidades de internamento serão entregues nos 

seguintes horários: 7:00 horas às 9:00 horas, 14:00 horas às 16:00 horas e 21:00 horas às 23:00 

horas, devendo os funcionários estarem munidos com protocolos no CME. 

  



 
P á g i n a  | 86 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

3.1.7 - FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS 

 

 

 

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos 

pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas 

condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades de uma 

unidade hospitalar. É um serviço de suma importância para o bom funcionamento da mesma, 

pois a eficiência de seu funcionamento contribuirá para a eficiência das  atividades 

assistenciais realizadas, como exemplo a redução das infecções hospitalares. A unidade de 

processamento de roupas realiza diversas atividades que envolvem riscos à saúde do 
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trabalhador, usuário e meio ambiente e, por isso, é alvo da ação de regulação da vigilância 

sanitária. 

Assim, a área de Processamento de Roupas do Hospital de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira Santos - HUTRIN terá como finalidade coletar, pesar, separar, processar, 

confeccionar, reparar, e distribuir roupas em condições de uso, higiene, quantidade, 

qualidade e conservação a todas as unidades do hospital. As roupas utilizadas nos diversos 

serviços do hospital incluem lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, colchas, cortinas, roupas de 

pacientes, fraldas, compressas, campos cirúrgicos, máscaras, propés, aventais, gorros, dentre 

outros. 

 

Etapas do Processamento da Roupa: 

1. REMOÇÃO DA ROUPA SUJA DA UNIDADE GERADORA: 

 O processamento da roupa inicia-se com a retirada da roupa suja das áreas onde foram 

utilizadas, unidades geradoras.  

 Na retirada da roupa suja da unidade geradora, deve haver o mínimo de agitação e 

manuseio, observando-se as precauções padrão.  

 A roupa suja deve ser colocada direta e imediatamente no hamper, em sacos de 

tecidos fortes de algodão ou náilon, sendo que para roupas contaminadas devem ser usados 

sacos plásticos.  

2. COLETA E TRANSPORTE DA ROUPA SUJA: 

 A coleta geralmente é realizada em horários preestabelecidos, uma vez que a roupa 

suja deve permanecer o menor tempo possível na unidade.  

 Após fechado, o saco de roupas sujas é retirado do hamper e colocado em carro 

próprio que, completada sua capacidade, transporta a roupa até a recepção da lavanderia.  

 Os carros usados na remoção dos sacos de roupa suja nunca devem ser utilizados para 

o transporte de roupas limpa. Igualmente, deve ser evitado o cruzamento da roupas suja com 

a limpa.  

 A roupa suja deverá ser transportada por meio de carro exclusivo para esse fim (leve, 

de fácil higienização, com dreno para eliminação de líquido), devidamente identificado. 
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 O percurso e o elevador usados na remoção dos sacos de roupas não devem ser 

utilizados simultaneamente por carro de roupas limpa ou de comida. 

 Para a coleta e transporte da roupa suja, o trabalhador da unidade deve estar 

paramentado com luvas de borracha cano longo, gorro, óculos, bota cano longo, avental 

impermeável e máscara com filtro de carvão ativado.  

3. RECEPÇAO PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA SUJA: 

 Na área de recepção, a roupas é retirada do carro de coleta, a fim de ser separada e 

pesada; 

 Na área suja da unidade de processamento, a roupa deve ser classificada e pesada 

antes de iniciar o processo de lavagem. 

o Pesagem: A pesagem da roupa poderá ser realizada em duas etapas distintas: no 

momento do recebimento na unidade de processamento, para fornecer dados para o controle 

de custos, e após a separação e classificação, para dimensionar a carga do processo de 

lavagem de acordo com a capacidade da lavadora. 

o Separação e Classificação: A qualidade da lavagem começa na separação da roupa 

suja, quando esta é classificada de acordo com o grau de sujidade, tipo de tecido e cor. A 

separação da roupa suja terá como objetivos:  

 Agrupar as roupas que podem ser lavadas em conjunto, de acordo com o grau de 

sujidade e as suas características;  

 Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar presentes junto com a roupa. 

 A classificação por cor tem o objetivo de evitar manchas. Considera-se também o tipo 

de tecido, uma vez que o processo de lavagem varia conforme a origem e composição do 

tecido. 

4. PROCESSO DE LAVAGEM:  

 Após pesagem e classificação da roupa suja, a mesma é colocada dentro da lavadora 

na área suja e no final do processo de lavagem, é retirada por meio da abertura voltada para 

a área limpa.  

 O processo de lavagem da roupa consiste na eliminação da sujeira, deixando-a com 

aspecto e cheiro agradáveis, além do nível bacteriológico reduzido ao mínimo.  



 
P á g i n a  | 89 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 São aspectos importantes dessa etapa: a restituição da maciez e elasticidade dos 

tecidos e a preservação das fibras e cores, de forma a propiciar conforto para o uso. 

 A roupa é desinfetada durante o processo de lavagem, tornando-se livre de patógenos 

vegetativos, mas não torna-se estéril.  

 A lavagem consiste numa sequência de operações ordenadas, que leva em 

consideração o tipo e a dosagem dos produtos químicos, a ação mecânica produzida pelo 

batimento e esfregação das roupas nas lavadoras, a temperatura e o tempo de contato entre 

essas variáveis. O perfeito balanceamento desses fatores é que define o resultado final do 

processo de lavagem. 

Ciclos e fases do processo de lavagem: 

 Não existe um processo único e ideal para a lavagem de todas as roupas do serviço de 

saúde. As fases de um ciclo completo de lavagem consistem em: umectação, enxague, pré-

lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues, acidulação e amaciamento.  

 Um ciclo completo de lavagem geralmente é aplicado para roupas com sujidade 

pesada. Para roupas com sujidade leve, dispensam-se as etapas de umectação, primeiros 

enxágues e pré-lavagem, sendo que o ciclo inicia-se na etapa de lavagem. 

5. PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA LIMPA: 

 Após a operação de lavagem, a roupa passa por processos de centrifugação, secagem 

e/ou calandragem e/ou prensagem, que são efetuados na área limpa da unidade. Ao retirar a 

roupa limpa da lavadora, deve-se evitar que as peças caiam no chão e sejam contaminadas. 

 A centrifugação tem o objetivo de remover o excesso de água presente na roupa. Esse 

processo é realizado em centrífuga ou em lavadora extratora. Após a centrifugação, a roupa 

deve ser classificada levando-se em consideração o tipo de tecido, peça de roupa e a fase do 

processo de acabamento que a mesma será submetida. 

 A secagem é a operação que visa retirar a umidade das roupas que não podem ser 

calandradas, como uniformes de centro cirúrgico, toalhas, cobertores e roupas de tecido 

felpudo. 
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 A calandragem é a operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa 

como lençóis, colchas leves, uniformes, roupas de linhas retas, sem botões ou elástico, à 

temperatura de 120ºC a 180ºC. 

 A prensagem é efetuada em uniformes e outras peças que não devem ser processadas 

na calandra ou que tenham detalhes como pregueados e vincos. 

 A passadoria a ferro é usada apenas eventualmente ou para melhorar o acabamento 

de roupa pessoal, como jalecos dos profissionais. 

 Após as etapas de calandragem, prensagem ou passadoria, a roupa limpa é dobrada, 

podendo ser armazenada embalada ou não. Sacos plásticos ou de tecidos podem ser utilizados 

para embalar roupas separadamente ou em forma de kits. 

6. ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DA ROUPA: 

 A rouparia é um elemento da área física, complementar à área limpa, responsável pelo 

armazenamento e distribuição da roupa limpa.  

 O local onde as roupas serão armazenadas deve ser limpo, livre de umidade e exclusivo 

para esse fim.  

 O carro usado para estocar a roupa limpa no setor de internação deve ser fechado 

durante o transporte e a sua permanência na mesma, além disso, não pode ser deixado em 

local de circulação de pessoas. 

7. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA ROUPA LIMPA: 

 O sistema de distribuição e suprimento de roupas nos setores dos serviços de saúde 

depende do seu volume e do tempo de estocagem na rouparia central. A maior parte da troca 

de roupa nas unidades de internação ocorre nas primeiras horas da manhã. Por essa razão, o 

recebimento pontual da roupa facilita o trabalho da enfermagem e o conforto do cliente. 

 A distribuição de roupa limpa é feita pelo pessoal da unidade de processamento de 

roupas e pode ser realizada em carros de transporte fechados ou, no caso da roupa embalada 

em sacos de plásticos ou tecido, em carros abertos, exclusivos para esse fim.  

 É imprescindível que sejam verificadas rigorosamente as condições de higiene do carro 

de transporte de roupa limpa para evitar a contaminação da mesma. 
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 Cada unidade receberá uma cota de roupa para reposição de estoques nas rouparias 

setoriais. Geralmente o cálculo das quantidades de roupas segue a seguinte ideia: Uma muda 

fica no leito do paciente, uma outra fica na estante ou carro-prateleira, na unidade de 

enfermagem, como estoque de reserva para apenas um dia, enquanto tem outra peça na 

lavanderia em processamento. É comum existir uma cota fixa de roupa para cada unidade, 

preestabelecida em função da necessidade estimada. 

Observação: 

 As peças de roupas danificadas e aproveitáveis serão reparadas e recolocadas em uso. 

O conserto precoce amplia a vida útil da roupa. 

 As peças danificadas não aproveitáveis receberão baixa no estoque, porém algumas 

podem ser transformadas em outras peças úteis, como por exemplo uma toalha estragada 

que pode ser transformada em piso, um lençol de adulto em lençol de criança, ou outras.  

 Após o conserto, a roupa voltará a ser lavada. 

 O Serviço de Processamento de Roupas deverá implantar manual de normas e rotinas, 

contendo a descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir apresentamos modelo 

a ser adotado pelo serviço.   
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: Processamento de Roupas 

POP: (SPR + nº de ordem) 

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 

ROTINAS OPERACIONAIS  

Objetivo: 

 

Indicações: 

 

Fatores de Risco: 

 

Técnica / Rotina: 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento em caso de não conformidade: 

 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por  

(nome/função): 

 

Aprovado por  

(nome/função): 
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3.1.8 - FLUXO UNIDIRECIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

Os resíduos de serviços de saúde tem requerido especial atenção dos gestores da 

área, uma vez que sua coleta e destino inadequados podem provocar graves impactos à saúde 

da população. Dessa forma, o tema assume lugar de destaque entre as políticas públicas e na 

legislação brasileira, tendo como foco principal a sustentabilidade ambiental e a manutenção 

da saúde e da vida. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA têm assumido a função de orientar, definir regras e 

regular a conduta dos diferentes agentes, no que diz respeito à geração e manejo dos resíduos 

dos serviços de saúde, com o objetivo de preservar a meio ambiente, para garantir a sua 

sustentabilidade ambiental. Os principais marcos normativos deste movimento são a 

Resolução CONAMA nº. 005/93 e a RDC ANVISA nº. 306/04 e 358/05, que definem a 

obrigatoriedade dos serviços de saúde na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos.  

Considerando os princípios do INSTITUTO CONSOLIDAR, que adota ações 

responsáveis na área da saúde como a melhor maneira de melhorar a realidade brasileira, 

essa proposta assume o compromisso social e ambiental de contribuir com a administração 

pública nesta empreitada, através da adoção de um modelo de gestão responsável no que diz 

respeito ao controle dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.  

Assim, o gerenciamento dos RSS do HUTRIN, será caracterizado por um conjunto 

de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando 

à proteção dos usuários e trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS 

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS do HUTRIN 

constará de instruções e rotinas escritas que obedecerão a critérios técnicos e sanitários, 

contemplando, assim, os aspectos de minimização na geração, acondicionamento, 

identificação, coleta, transporte interno, armazenamento temporário e externo, e será um 

documento integrante do processo de licenciamento ambiental da Organização. O PGRSS será 

elaborado em conjunto pelos responsáveis pelo serviço de higienização, profissionais 

responsáveis pelas unidades assistenciais, CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 

Segurança do Trabalho, e Representantes dos serviços de apoio geradores de resíduos, 

contemplando todos os grupos de resíduos gerados no estabelecimento (Grupos A, B, C e D), 

e atenderá integralmente ao roteiro da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29 de junho 

de 1998, RDC 306 ANVISA 2004 e CONAMA 358/2005.  

Objetivo Geral: 

 Descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas 

características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem 

como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.  

 Atender as disposições contidas na legislação vigente, de acordo com a especificidade 

de cada serviço do HUTRIN; 

 Atender as orientações e regulamentações estaduais, municipais no que diz respeito 

ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;   

 Adotar as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e 

roedores; 

 Estabelecer as rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço;    

 Descrever em protocolos operacionais as ações a serem adotadas em situações de 

emergência e acidentes; 

 Estabelecer ações referentes aos processos de prevenção da saúde do trabalhador;  
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 Registrar as informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com 

a periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados em 

documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos; 

 Desenvolver e implantar programas de capacitação abrangendo todos os setores 

geradores de resíduos, os setores de higienização e limpeza, a CCIH e Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA. 

Atribuição e Responsabilidade: 

 Será de responsabilidade da Unidade o gerenciamento dos resíduos obedecendo a 

critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de 

limpeza urbana, através de um planejamento e implementação do processo, sob a 

responsabilidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS, que será criado 

sob a orientação da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde;  

 A Responsabilidade Técnica do PGRSS deverá ser assumida pelo enfermeiro 

responsável pelo Serviço de Higienização, que será o Coordenador da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS, com registro ativo junto ao seu Conselho de 

Classe, com apresentação de Certificado de Responsabilidade Técnica; 

 Atendendo a legislação vigente, a Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – 

CGRS será criada e nomeada por ato próprio do Diretor Geral que norteará a periodicidade 

das reuniões, e registro das atividades através de atas. Os membros da citada equipe serão:  

1. Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Higienização; 

2. Farmacêutico Responsável pelo Serviço de Farmácia; 

3. Médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 

4. Enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 

5. Representante da CIPA; 

6. Representante do Posto de Coleta (Laboratório). 

 Caberá ao Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS a elaboração do 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos – PGRSS, o qual deverá ser apresentado ao Diretor 

Geral até o terceiro mês após assinatura do contrato de gestão.  

 O PGRSS deverá atender aos seguintes tópicos: 
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1. Nome do estabelecimento 

2. Responsável pelo estabelecimento 

3. Caracterização do estabelecimento 

4. Planta do estabelecimento 

5. Comissão Responsável pelo PGRSS 

6. Fluxograma 

7. Manejo 

8. Segregação e identificação 

9.  Acondicionamento 

10.  Coleta 

11. Armazenamento temporário 

12. Tratamento 

13. Armazenamento externo 

14. Coleta e transporte externos 

15. Disposição final 

16. Cronograma de implantação 

17. Estudo: Unidade de saúde x resíduos gerados x quantidade 

18. Avaliação e controle: construção de indicadores 

19. Mapa de resíduos, incluindo o fluxo percorrido pelo resíduo 

20. Rotinas de emergência 

21. Cronograma de treinamento dos funcionários 

  



 
P á g i n a  | 97 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

Definições e Conceitos:  

 Resíduos: Os resíduos serão recolhidos conforme legislação vigente e o estabelecido 

no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do HUTRIN e demais exigências 

legais nos termos da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29 de junho de 1998, que 

aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e aprovação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde. O recolhimento dos resíduos de 

serviços de saúde observará as etapas de segregação, coleta interna, armazenamento, 

transporte interno, com vistas ao transporte externo, tratamento e disposição final, sempre 

obedecendo às normas da ABNT e legislação regente.  

 Manejo: O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus 

aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final.  

 Segregação: Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos.  

 Identificação: Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

RSS. A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de 

coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de 

armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, 

cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7500 da ABNT, além 

de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada 

grupo de resíduos. A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de 

transporte poderá ser feita por adesivos, ou outros, desde que seja garantida a resistência 

destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes.  

o O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 

da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.  

o O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 

7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.  
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o O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO 

RADIOATIVO.  

o O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR 7500 

da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição 

de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo. 

 Manuseio e Acondicionamento: Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, 

em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A 

capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária 

de cada tipo de resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído 

de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da 

ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou 

reaproveitamento. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. Os resíduos 

líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o 

líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.  

 Coleta Interna I: Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local 

destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta. O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo 

roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, 

alimentos e medicamentos, períodos de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser 

feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada 

grupo de resíduos. 

Cada unidade deverá especificar o horário e dia da remoção do RSS. Os recipientes para 

transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido 

de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e 

serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de 

acordo com este regulamento técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de material 
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que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de 

dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga 

permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Abrigo Interno: Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos 

já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro 

do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado 

à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com 

disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em 

recipientes de acondicionamento. 

 Coleta Interna II: Consiste na remoção dos containers da sala de utilidade para o abrigo 

externo. É realizado conforme a necessidade do serviço. Ao termino da coleta os recipientes 

são lavados com água e detergente e desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% na área 

externa próximo ao abrigo externo.  

 Abrigo Externo: Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da 

etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores.  

 Coleta Externa e Tratamento: Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se 

técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 

orientações dos órgãos de limpeza urbana.  

 Embalagem: Embalar o resíduo em saco plástico específico padronizado, branco 

leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 

7500, observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191 – Devem constar em saco 

individualmente, a identificação do fabricante e o símbolo da substância infectante, 

posicionando a um terço da altura de baixo). O fabricante do saco deverá deter o registro no 

órgão de Vigilância Sanitária competente do Ministério da Saúde, conforme Lei 6360/76, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 79.094/77 e, ainda, possuir comprovante de registro 
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ou certificado de isenção do produto; Trocar o saco plástico (embalagem) por outro da mesma 

cor, nunca despejando o conteúdo da lixeira em outro recipiente, utilizando-o até o limite de 

80% de sua capacidade. Armazenar o resíduo, devidamente embalado, no depósito de 

resíduos indicado pela Contratante; e proceder à lavagem e desinfecção dos contêineres ou 

similares e da área reservada aos expurgos.  

Classificação dos RSS (conforme RDC 306 e CONAMA 358): 

Os resíduos serão tratados atendendo os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação 

dos locais de geração e fluxos são de responsabilidade da Unidade Assistencial.  

 

Grupo A:  

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.  

Grupo A1: Resíduos que necessitam de tratamento específico como:  

 Culturas e estoques de microrganismos;  

 Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados;  

 Meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura 

de culturas; 

 Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos; 

 Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.  

Conduta: 

 Acondicionar para tratamento em sacos brancos leitosos revestidos por sacos 

vermelhos.  

Tratamento: 

 Processo que garanta Nível III de Inativação Microbiana e desestruturação das 

características físicas;  

 Acondicionamento para descarte: sacos brancos leitosos.  
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Grupo A2: 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 

suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos 

de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.  

Grupo A3: 

 Resíduos que necessitam de tratamento específico; 

 Produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura 

menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor 

científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar.  

Conduta:  

 Acondicionar em sacos brancos leitosos revestidos por sacos vermelhos identificados 

com o símbolo de risco biológico e a inscrição “Peça  Anatômica / Produto de Fecundação” e 

encaminhar ao necrotério.  

 Comunicar o SCIH para preenchimento do formulário de autorização para 

encaminhamento adequado.  

Grupo A4: Resíduos que não necessitam de tratamento: 

 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 

 Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada;  

 Membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros 

similares; 

 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções; 

 Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

Conduta: 

 Acondicionamento para descarte sem necessidade de tratamento: lixeiras brancas 

identificadas com o símbolo de risco biológico revestidas com sacos brancos leitosos. 
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Grupo B: 

 Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente como os antimicrobianos, hormônios sintéticos, quimioterápicos e 

materiais descartáveis por eles contaminados.  

 Medicamentos vencidos, contaminados, interditados, parcialmente utilizados e 

demais medicamentos impróprios para consumo.  

 Objetos perfuro cortantes contaminados com quimioterápico ou outro produto 

químico perigoso;  

 Mercúrio e outros resíduos de metais pesados. Saneantes e domissanitários;  

 Líquidos reveladores e fixadores de filmes (centro de imagem); 

 Efluentes de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

 Quaisquer resíduos do grupo D, com risco de estarem contaminados por agente 

químico.  

Conduta:  

 Os resíduos do grupo B devem ser acondicionados em embalagens rígidas, com tampa 

rosqueada ou na própria embalagem de origem, devidamente identificadas com o símbolo de 

substância química e a identificação da substância nelas contidas.  

 

Grupo C:  

 Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radio 

nuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; 

 São enquadrados neste grupo, todos os resíduos dos grupos A, B e D contaminados 

com radio nuclídeos, provenientes de laboratório de análises clínicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia.  

Conduta: 

 Estes resíduos quando gerados, devem ser identificados com o símbolo internacional 

de substância radioativa e separados de acordo com a natureza física do materia l, do 

elemento radioativo presente e o tempo de decaimento necessário para atingir o limite de 

eliminação, de acordo com a NE 605 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  
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 Devido as suas características de periculosidade, é aconselhável que os resíduos sejam 

manejados por pessoal capacitado.  

 

Grupo D:  

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente. Suas características são similares às dos resíduos domiciliares.  

 Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos; 

 Peças descartáveis de vestuário; 

 Resto alimentar de pacientes; 

 Material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises – punção; 

 Equipo de soro e outros similares não classificados como A1 ou A4; 

 Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde; 

 Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

 Resto alimentar de refeitório; 

 Resíduos provenientes das áreas administrativas; 

 Resíduos de varrição, flores, podas de jardins.  

Conduta: 

 Os resíduos do grupo D não recicláveis e/ou orgânicos devem ser acondicionados nas 

lixeiras cinza devidamente identificadas, revestidas com sacos de lixo preto ou cinza.  

 Os resíduos recicláveis devem ser acondicionados nas lixeiras coloridas, identificadas.  

 

Grupo E: São os materiais perfuro cortantes ou escarificantes:  

 Objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e 

agudas, capazes de cortar ou perfurar; 

 Lâminas de barbear, agulhas, escalpes brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, tubos capilares, lancetas, ampolas de vidro, micropipetas, 

lâminas e lamínulas, espátulas; 

 Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos, de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 
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Conduta:  

 Devem ser descartados separadamente em recipientes rígidos, resistentes à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente proibido 

o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento;  

 Os perfuro cortantes, uma vez colocados em seus recipientes, não devem ser 

removidos por razão alguma; 

 É importante observar o limite máximo permitido para o preenchimento de cada 

recipiente, para evitar acidentes; 

 As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando 

descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente” (ANVISA, 

2004). 
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Fluxo Unidirecional de Resíduos de Saúde 
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS POTENCIALMENTE INFECTANTE  
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FLUXOGRAMA DE DESCARTE DE BOLSAS DE HEMODERIVADOS 
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

 

Substâncias que devem ser segregadas separadamente: 

1. Líquidos inflamáveis; 

2. Ácidos; 

3. Bases; 

4. Oxidantes; 

5. Compostos orgânicos não halogenados; 

6. Óleos; 

7. Mercúrio; 

8. Formaliona ou formaldeído; 

9. Resíduo fotográfico;  

10. Venenos; 

11. Carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas; 

12. Sensíveis ao choque; 

13. Criogênicas. 
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OBSERVAÇÕES: 

1. Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos: esgoto (Sistema 

de Tratamento de Esgoto); 

2. RSS de produtos hormonais e antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais: tratamento ou 

disposição final específicos; 

3. Os reveladores utilizados em radiologia: processo de neutralização para alcançarem 

pH entre 7 e 9; 

4. Os fixadores usados em radiologia: recuperação da prata ou Aterro de Resíduos 

Perigosos; 

5. Pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e 

Mércurio (Hg): Resolução CONAMA nº 257/1999; 

6. RSS contendo Mércurio (Hg): acondicionar em recipientes sob selo d’água e 

encaminhar para recuperação. 
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS RADIOATIVOS 

 

Materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de eliminação especificados na Norma CNEN-NE-6.02 e/ou 

todo RSS que tenha sido contaminado. RSS que tenha sido contaminado. 
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS COMUNS 

 

São todos os resíduos semelhantes aos resíduos domésticos e que não 

mantiveram contato com os resíduos classificados nos grupos anteriores. 
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 

 

Horário da Coleta dos RSS:  

O horário da coleta (transporte interno no Hospital) será definido em protocolos 

internos do serviço, em acordo com os respectivos coordenadores das  áreas assistenciais do 

HUTRIN. 

O Serviço de Gerenciamento RSS deverá implantar manual de normas e rotinas, 

contendo a descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir apresentamos modelo 

a ser adotado pelo serviço.   
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NSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: GRSS 

POP: (GRSS + nº de ordem) 

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 

ROTINAS OPERACIONAIS  

Objetivo: 

 

Indicações: 

 

Fatores de Risco: 

 

Técnica / Rotina: 

 

 

 

 

 

 

Procedimento em caso de não conformidade: 

 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por  

(nome/função): 

 

Aprovado por  

(nome/função): 
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3.2 – Organização de Atividades / Implantação da Gestão 

3.2.1 – IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

Um dos maiores desafios da gestão pública, nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, é ofertar à população serviços de saúde com qualidade, segurança e no tempo 

certo demandado pelo cidadão. Suprir as unidades de saúde atendendo aos princípios da 

legalidade, qualidade, economicidade e rapidez, na hora certa e na quantidade certa, para 

efetivamente salvar vidas, é o grande desafio. 

Os cenários que envolvem as organizações estão voltados para custos cada vez 

mais elevados, demandam cada vez mais por maior qualidade, bons serviços e pressão por 

produtividade, ou seja, é preciso prestar o melhor atendimento possível a um número cada 

vez maior de usuários com os recursos disponíveis. 

Na área da Saúde Pública os processos logísticos, devido às suas características 

muito específicas, precisam ser encarados com uma abordagem orientada não só para a 

racionalização de custos, mas também como elemento fundamental de apoio à prestação de 

cuidados de saúde aos pacientes. 

Para tanto, é necessário que haja um eficiente esquema de planejamento das 

atividades de compras, armazenagem e gerenciamento de materiais em estoque, bem como 

na distribuição desses materiais destinados ao uso em atividades hospitalares, uma vez que a 

falta de um mecanismo eficiente de controle impede a apuração das reais necessidades de 

abastecimento. 

A falta de gestão dos fluxos de materiais dentro das unidades hospitalares gera 

desperdício. Geralmente, a distribuição do material para as unidades é feita por critérios 

empíricos e sem controle real do consumo, causando excesso de disponibilidade de materiais 

e migração de produtos entre as áreas, o que causa a perda da rastreabilidade destes, não só 

dentro das unidades, mas também no sistema de saúde como um todo. 

Para atender a um número maior de cidadãos, adequando maior produtividade 

com menor custo, torna-se imprescindível conhecer a composição dos custos como um 

processo norteador das decisões gerenciais, no que diz respeito à saúde financeira das 

unidades hospitalares. 
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Objetivo: 

O Projeto tem como grande objetivo uma gestão eficiente da logística do fluxo dos 

materiais e medicamentos hospitalares do HUTRIN, envolvendo compras, armazenagem, 

manuseio, movimentação e distribuição no âmbito da rede pública de saúde, visando o fim do 

desperdício, a redução de custos e a excelência no atendimento ao usuário-cidadão. 

 

Objetivos Específicos: 

 Um fluxo mais dinâmico, racional e eficiente dos materiais e medicamentos no âmbito 

das áreas e Unidades da rede pública de saúde; 

 A interface dos Sistemas de Internação e Logística, que permite a precisão dos 

investimentos, considerado pelo profissional da logística como um centro de custos; 

 Rastreabilidade dos materiais e medicamentos para um controle real do consumo; 

 Racionalização de recursos; 

 Redução de custos; 

 Eliminação do desperdício de materiais e medicamentos; 

 Níveis satisfatórios de estoque para o abastecimento regular da rede de 

Serviços; 

 Unidades de saúde melhor assistidas, com estoques bem gerenciados, melhor 

controlados, mais eficientes e seguros; 

 Padronização de custos, materiais e medicamentos. 

 

Dessa forma, para se ter a garantia daquilo a que se propõe, o Prestador dos 

Serviços deverá, necessariamente, desenvolver as atividades de recebimento e distribuição 

dos materiais e medicamentos, com os devidos controles e dentro das especificações e 

quantidades licitadas e contratadas pelo CONTRATANTE, com fornecimento da infraestrutura 

de armazenagem e distribuição, equipamentos de automação e manutenção, sistema 

operacional de gerenciamento de estoques e mão-de-obra especializada, bem como o 

desenvolvimento do projeto integral de implementação necessário, considerando todos os 
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layouts, fluxos, adaptações e instalações, visando à obtenção dos níveis de serviço adequados, 

garantindo a integridade das informações e seu devido armazenamento. 

 

Nesse contexto, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e ações pelo HUTRIN: 

1. Apoio ao Órgão Gestor Central no levantamento das necessidades de compras de 

materiais e medicamentos dos hospitais da rede pública de saúde. 

 

2. Recebimento 

2.1 Recebimento e controle dos materiais comprados e consignados, conferindo com as 

Ordens de Compra e Nota de Empenho emitidas e aprovadas, incluindo controle específico 

para cada modalidade de compra; 

2.2 Conferência dos produtos recebidos a fim de garantir quantidades corretas, 

integridade física e visual das embalagens, especificações técnicas dos produtos e validade;  

2.3 Etiquetagem dos produtos para controle de movimentação, incluindo lote e validade, 

via código de barras; 

2.4 Entrada, no sistema operacional de gerenciamento de estoques, dos produtos 

recebidos via leitores de código de barras ou equipamentos conectados on-line com o sistema, 

disponibilizando o material de forma segura para uso imediato ou solicitação imediata das 

unidades componentes da rede pública de saúde; 

2.5 Devolução ao fornecedor, registrada em sistema, de produtos em não-conformidade; 

2.6 Controle de pendências e prazos de entrega, seguindo os critérios definidos pelo Órgão 

Gestor Central no ato da compra; 

2.7 Subsidiar a gestão com a avaliação da capacidade dos fornecedores no que diz respeito 

ao fornecimento de produtos, de acordo com os requisitos de segurança, prazos de entrega, 

acuracidade e integridade dos produtos, por meio de relatórios ou consultas via sistema; 

2.8 Oferecer relatórios de consumo e pesquisas com informações necessárias aos setores 

responsáveis pelas aquisições e abastecimentos das Unidades de Saúde; 
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3. Armazenagem 

3.1 Armazenagem e controle, com uso de tecnologia homologada, segura e de ponta e em 

condições de conformidade com as exigências das autoridades competentes, dos produtos 

adquiridos ou consignados, gerando visibilidade de todos os estoques; 

3.2 Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para caixas, unidades, 

doses (drágeas e líquidos), kits, produtos re-esterilizados e outros; 

3.3 Administração e guarda dos estoques próprios ou consignados; 

3.4 Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo 

devidamente organizados e conservados; 

3.5 Alocação dinâmica de estoque, baseada nas características físico-química dos produtos 

para otimização das áreas e atendimento das exigências dos órgãos competentes; 

3.6 Controle de movimentação das posições de estoque através de código de barras com 

ponto de controle duplo; 

3.7 Identificação total do volume de estoques distribuídos por toda a rede, com 

rastreabilidade total dos mesmos; 

3.8 Ressarcimento das diferenças de estoque por inventário físico, seguindo o seguinte 

critério: a partir de inventário físico total, executado com acompanhamento e critérios 

aprovados pelo Órgão Gestor Central; 

3.9 A contagem de inventário poderá ser solicitada a qualquer momento ao HUTRIN. 

 

4. Separação 

4.1 Apontamento no “sistema operacional de gerenciamento de estoques” e etiquetagem 

com código de barras das unidades de produtos a serem dispensados; 

4.2 Controle de produtos em unitarização com armazenagem parcial nas unidades de 

saúde; 

4.3 Padronização e criação de catálogos de produtos por área ou programas; 

4.4 Manutenção constante dos catálogos de produto referentes a mudanças e valores de 

produtos; 
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4.5 Separação dos materiais pelos sistemas de dispensação coletiva, para abastecimento 

da área de dispensação nas unidades, com controle de lote, validade e rastreabilidade. 

 

5. Distribuição 

5.1 Cronograma de distribuição para área de dispensação nos postos, com transferência 

de material dentro dos dias e horários previamente acordados e definidos pela administração; 

5.2 Controle de atendimento de requisição de produtos para respectiva dispensação e 

distribuição; 

5.3 Transferência de material em emergência para unidades hospitalares, assim como 

internamente nos hospitais em prazo acordado; 

5.4 Recuperação do material não utilizado na Unidade, computando, através de rotina do 

Sistema, materiais de devolução que deverão retornar para o estoque; 

5.5 Processamento de logística reversa de materiais, disponibilizando produtos para 

consumo imediato; 

5.6 Relatórios assinados de recebimento dos produtos, quando da entrega; 

 

6. Gerenciamento de Estoque 

6.1 Captura da demanda dos produtos na área de dispensação, gerando requisições 

automáticas dos produtos que atingiram o estoque mínimo; 

6.2 Legenda na requisição de produtos que sinalizem, para o usuário que está fazendo a 

requisição, se determinado produto existe no estoque ou não; 

6.3 Contagem física semanal dos itens rotativos indicados e randômicos; 

6.4 Requisição automática através de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido 

parametrizado para as áreas; 

6.5 Visualização de todo o material, com rastreabilidade de lote e validade, do 

recebimento até a dispensação ou utilização do paciente; 

6.6 Manutenção dos níveis de serviço acordados e medidos nos indicadores de 

performance; 
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6.7 Geração de informação para o Órgão Gestor Central dos itens que se encontrarem 

abaixo do estoque mínimo para compra; 

6.8 Controle do giro do estoque; 

6.9 Apontamentos de produtos parados no estoque durante um longo prazo; 

6.10 Otimização dos estoques máximos e ideais; 

6.11 Padronização dos materiais, para minimizar estoque e processos de compra através do 

sistema operacional de gerenciamento de estoques; 

6.12 Desenvolvimento de “kits” para processos cirúrgicos, procedimentos de emergência e 

dispensação ao paciente; 

6.13 Inventário mensal de todos os itens ou inventários cíclicos, por produto ou por área, 

com registros no sistema de todos os controles e divergências encontradas; 

6.14 Elaboração de relatórios gerenciais e de custos de consumo, por unidade, por área, por 

tipo de programa, por paciente ou centro de custos; 

6.15 Elaboração de relatórios de valorização de estoque em conjunto com o setor 

responsável; 

6.16 Manutenção do histórico de informações; 

6.17 Auditoria dos processos de trabalho e rotinas; 

6.18 Controles de acesso no sistema no nível do usuário; 

6.19 Rastreabilidade no nível do usuário de qualquer inclusão, alteração ou exclusão 

realizada no sistema; 

6.20 Fornecimento de relatório para o Órgão Gestor Central dos produtos a vencer. 

 

Equipe necessária: 

- Auxiliares de Logística (Almoxarifado e Farmácia): Profissionais técnico operacionais para 

atuarem nas Unidades Hospitalares e Almoxarifados, além de outras unidades, a fim de 

executar todos os processos logísticos de recebimento, armazenagem, separação, 

movimentação, expedição, distribuição, produção de kits, exceto dispensação de produtos a 

pacientes; 
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- Instrutor de Treinamento e Implantação Logística: Profissional de Logística com capacitação 

para o uso de equipamentos específicos destinados à movimentação de material, controle de 

estoque e captura de demanda das áreas, tecnologia e gestão de materiais, que 

corresponderá diretamente pelo treinamento continuado de todas as pessoas envolvidas nos 

processos do fluxo de materiais para manter a qualidade do serviço, visando sempre o 

aumento da produtividade e aprendizado constante, além de ser o coordenador técnico de 

todas as atividades referentes ao período de implantação dos serviços; 

- Supervisores / Operadores de Logística e Planejamento: Pessoal especializado em 

processos logísticos e operações de planejamento de sistemas de saúde que estará locado nas 

unidades centrais de abastecimento e nas unidades de saúde. Esses profissionais terão a 

responsabilidade de supervisionar a execução de todos os processos logísticos de 

recebimento, armazenagem, separação, movimentação, expedição, distribuição, produção de 

“kits”, incluindo o fornecimento de informações necessárias à elaboração dos processos de 

compras, programação de insumos e suprimentos de almoxarifado; 

-  Administrador de Rede: Terá a responsabilidade de coordenar as atividades ligadas à 

manutenção de toda a rede lógica, do processo de integração física entre o sistema 

operacional de gerenciamento de estoques e os sistemas de gestão do Órgão Gestor Central, 

além de ser o responsável por manter alto nível de acessibilidade e disponibilidade de links e 

sistema aos usuários. Deverá manter todos os planos necessários de contingenciamento das 

operações críticas de wardware e software; 

- Analista de Suporte: Será responsável pelo suporte aos usuários do Sistema Operacional de 

Gerenciamento de Estoques, sendo desta função a obrigação de criar as condições de 

acessibilidade e manutenção da mesma, definição de hierarquia de acesso por função e 

gerenciamento de chamadas da unidade onde estará locado; 

- Gerente de Planejamento e Logística: Será responsável por planejar toda a atividade 

necessária para manutenção dos serviços, desde o recebimento dos produtos até a utilização 

pelos pacientes, incluindo as operações de transporte, armazenagem, separação e expedição 

de produtos.  
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3.2.2 – POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS A SER IMPLEMENTADA 

 

O Setor de Recursos Humanos tem como atribuições a promoção de ações de 

incentivo ao crescimento do profissional, favorecendo para a melhoria do clima organizacional 

e consequentemente a retenção de talentos. 

Será o responsável por programas idealizados pelo Núcleo da Qualidade, como 

também, pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Gerir pessoas é entender que nelas está a maior conectividade entre os desafios e 

as superações na organização hospitalar. Portanto, o conhecimento da missão do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, seus objetivos e estratégias, reconhecimento, a delegação de autoridade e a 

educação continuada contribuirão para fortalecer a equipe de profissionais que atuarão nos 

setores do HUTRIN.  

A administração será centrada na busca da melhoria continuada privilegiando o 

trabalho em equipe, a confiança nas pessoas e em suas capacidades produtivas, a relação de 

parceria de corresponsabilidade, buscando sempre manter os seus colaboradores. O grande 

diferencial da Política de Recursos Humanos do INSTITUTO CONSOLIDAR, estará centrado na 

qualidade pessoal e no desempenho profissional de seus recursos humanos.  

O modelo de gestão estará focado na busca pela qualidade, na compreensão e 

aplicação de informações, na formação e manutenção de grupos de planejamento e 

gerenciamento das ações envolvendo o pessoal da linha operacional nas discussões para 

formulação e avaliação dos planos, tendo como objetivo uma contínua melhora da qualidade 

no setor. 

A unidade terá uma dinâmica no cotidiano, que operará em ritmo intenso de 

atividade, sustentada pelo trabalho no seu cotidiano. O trabalho não será uma categoria 

isolada do contexto produtivo e relacional. Ganhará dimensão ativa na realidade a partir da 

ação dos sujeitos e se estruturará não como ato congelado no espaço-tempo desta instituição 

hospitalar, mas sim como processo, que será dinâmico em torno da produção do cuidado.  
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PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO CONSOLIDAR PARA O 

HUTRIN: 

São baseados em princípios norteadores do INSTITUTO CONSOLIDAR e que 

primam pela ética, competência, valorização e qualificação do colaborador, compromisso, 

socialização, inovação, qualidade, humanização e respeito aos princípios do SUS, como o da 

integralidade, universalidade, equidade e resolutividade. Tais princípios possibilitam o 

desenvolvimento dos processos que permitem que se agregue, integre, incentive, desenvolva, 

mantenha e acompanhe as pessoas desde o seu ingresso na Instituição.  

 

 

 PRINCIPIOS DE AGREGAR PESSOAS:  

Os critérios de inclusão de novos colaboradores se darão por competência, 

técnica, perfil e experiência dos candidatos para com as atividades propostas. Todos os 

critérios serão isonômicos e pontuados nas competências elencadas acima, tendo ainda a 

política de agregar pessoas para exercerem suas atividades na Unidade, pautada nos seguintes 

princípios e ações: 

1. Os processos de recrutamento, seleção, contratação e lotação serão baseados no 

princípio ético da transparência e do livre acesso a todos os interessados; 
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2. O INSTITUTO CONSOLIDAR deverá instituir um processo de dimensionamento de 

pessoal, considerando as necessidades, a ampliação dos serviços e a realidade epidemiológica; 

3. A definição dos cargos deverá retratar o desenho organizacional contemplado num 

manual de cargos e atribuições com atualizações periódicas; 

4. A lotação do colaborador se dará de acordo com a necessidade institucional e, sempre 

que possível, conciliando com a experiência do mesmo; 

5. A área de pessoal deverá auxiliar a coordenação no que concerne ao dimensionamento 

de pessoal, de acordo com as especificidades de cada setor; 

6. O departamento de pessoal, ou setor correspondente disponibilizará à Coordenação 

seus relatórios gerenciais atualizados, com quantitativos reais; 

7. O processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores obedecerá a rotinas 

estabelecidas em programas específicos. 

 

 PRINCIPIOS DE INTEGRAR PESSOAS:  

A política de Integrar pessoas está pautada nos seguintes princípios e ações: 

1. O processo de integração, ambientação e socialização dos colaboradores deverá ser 

realizado junto com as direções e gestores imediatos, fazendo a inserção do novo colaborador 

no ambiente de trabalho, com programas intensivos de treinamento inicial destinados aos 

novos membros, para familiarizá-los com a linguagem usual da organização, com os usos e 

costumes internos (cultura organizacional), a estrutura de organização (as áreas ou 

departamentos existentes), os principais produtos e serviços, a missão e os objetivos 

organizacionais; 

2. Todo colaborador passará por um programa visando a sua integração e adaptação à 

Instituição, podendo o mesmo passar por sua remoção, remanejamento, readaptação e 

reintegração, a critério da instituição, atendendo a legislação pertinente. 

3. A área de pessoal ou setor competente estabelecerá um programa de readaptação 

funcional, buscando-se definir os papéis e limites de autoridade e responsabilidade dos 

diferentes agentes responsáveis por este processo, bem como definindo critérios para o 



 
P á g i n a  | 124 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

remanejamento interno dos colaboradores, buscando aproveitar as competências de cada 

um. 

 

 PROPOSTA PARA INCENTIVAR PESSOAS:  

Abraham Maslow estabelece necessidades e se refere a uma pirâmide que 

representa uma divisão hierárquica a respeito das necessidades humanas. Na base da 

pirâmide estão as necessidades de nível mais baixo, sendo que, apenas quando satisfeitas 

escala-se em direção às hierarquias mais altas para atingir a autor realização que é o nível 

mais alto.  

Segundo este, muito do comportamento do ser humano pode ser explicado pelas 

suas necessidades e pelos seus desejos. Quando uma necessidade, em particular se torna 

ativa, ela pode ser considerada um estímulo à ação e uma impulsionadora das atividades do 

indivíduo. Essa necessidade determina o que passa a ser importante para o indivíduo e molda 

o seu comportamento como tal. Na teoria de Maslow, portanto, as necessidades se 

constituem em fontes de motivação. 

O comportamento motivado pode ser encarado como uma ação que o indivíduo 

se obriga a tomar para aliviar a tensão (agradável ou desagradável) gerada pela presença da 

necessidade ou desejo. A ação é intencionalmente voltada para um objeto ou objetivo que 

aliviará a tensão interior. O comportamento humano é explicado por Maslow através de cinco 

níveis de necessidades. 

Estas necessidades são dispostas em ordem hierárquica, desde as mais primárias 

e imaturas (tendo em vista o tipo de comportamento que estimulam) até as mais civilizadas e 

maduras. Na base da pirâmide, encontra-se o grupo de necessidades que Maslow considera 

ser o mais básico e reflexivo dos interesses fisiológicos e de sobrevivência. Este é o nível das 

necessidades fisiológicas, que estimulam comportamentos caracterizados pelo verbo ter.  

O segundo nível da hierarquia é constituído por uma série de necessidades de 

segurança. Uma vez atendidas as necessidades fisiológicas, a tendência natural do ser humano 

será a de manter. Na sequência, quando a segurança é obtida, surgem as necessidades de 

pertencer a grupos, associar-se a outras pessoas, ou seja, de se igualar. Estas necessidades 
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são chamadas de sociais ou de associação. O passo seguinte na escala de necessidades é o da 

estima ou de “status”. Neste ponto, as necessidades de destaque, proeminência, 

reconhecimento e admiração por parte do grupo são manifestadas por ações que buscam 

diferenciar. 

Embora as necessidades de estima sejam difíceis de serem superadas, dada sua 

dependência à receptividade de terceiros, Maslow sugere que em alguns cas os elas podem 

ser adequadamente satisfeitas, liberando assim os indivíduos para atingir o nível mais alto da 

hierarquia.  

Quando isto ocorre, as necessidades de maximizar as potencialidades e de testar 

a própria capacidade farão com que as ações do indivíduo sejam dirigidas em busca do vencer. 

Este é o nível das necessidades mais maduras e construtivas da hierarquia de Maslow, 

conhecidas como necessidades de autor realização. 

Assim, o incentivo é uma ferramenta que visa garantir a motivação do colaborador 

em todos os projetos administrados pelo INSTITUTO CONSOLIDAR. As necessidades e desejos 

humanos são motivações que nos levam a agir e a incentivar pessoas. A proposta está pautada 

nos seguintes princípios e ações: 

1. O Setor de Pessoal / Gerência de Recursos Humanos deverá articular-se, no sentido de 

buscar soluções às situações específicas dos colaboradores, garantindo procedimentos 

isonômicos e impessoais aos processos de incentivos, que deverão ocorrer por meio de 

critérios técnicos e conforme avaliação de desempenho e capacitação do colaborador. As 

normas e regulamentações deste processo serão pontuadas pela Diretoria da Unidade e pelas 

Coordenações do INSTITUTO CONSOLIDAR, conforme peculiaridades e especificidades das 

ações a serem empreendidas na Unidade; 

2. O Incentivo de colaboradores proposto pelo INSTITUTO CONSOLIDAR não se resume 

somente a remuneração destes de acordo com o mercado laboral, mas também é 

incrementado pela aplicação e satisfação de outras necessidades dos mesmos.  
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Núcleo de Valorização e Avaliação de Pessoas: será dada atenção especial ao bem estar, 

reconhecimento, lazer e motivação dos colaboradores através de ações como: comemoração 

dos aniversários do mês; atendimento e acompanhamento por Serviço de Medicina 

Ocupacional; eleição de funcionário do mês, dentre outros. Será elaborado e divulgado o 

calendário anual de datas comemorativas, contemplando os eventos que serão realizados na 

Unidade, bem como mapas de produção de serviços e satisfação do usuário, que serão 

afixados em mural localizado na área de maior circulação de pessoas na  Unidade. 

 

Sobre a cessão de colaboradores efetivos da SES/GO: 

1. A SES/GO disponibilizará colaboradores públicos efetivos para atuar na unidade 

hospitalar, ficando o INSTITUTO CONSOLIDAR responsável pela gestão operacional dos 

colaboradores cedidos.  

2. A SES/GO deverá providenciar, no prazo de até 90 dias, o processo de remoção dos 

servidores efetivos que optarem por não permanecer no HUTRIN. 

3. O INSTITUTO CONSOLIDAR não poderá ceder seus empregados, bem como os 

colaboradores efetivos que estiverem à sua disposição a qualquer instituição pública ou 

privada. 

4. A capacitação dos colaboradores efetivos colocados à disposição do INSTITUTO 

CONSOLIDAR será promovida e custeada pelo mesmo, de acordo com a necessidade.  

5. O INSTITUTO CONSOLIDAR a qualquer tempo, poderá devolver o colaborador público que 

lhe foi cedido, desde que justificadamente, hipótese em que será promovida pela SES/GO a 

abertura de Processo Administrativo Disciplinar, não constituindo quaisquer intercorrências 

relativas ao pessoal cedido justificativa para eventual descumprimento das metas e/ou dos 

indicadores pactuados. 

6. Após esse período, as solicitações de cancelamento da cessão, seja pelo servidor público 

seja pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, deverão observar o art. 25 do Decreto 2484-R, de 09 de 

março de 2010. 
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3.2.3 – PROPOSTA PARA REGIMENTO INTERNO DO HUTRIN 

CAPÍTULO I – DA MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Art. 1º - O Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 

tem como Missão: Prestar assistência aos usuários com qualidade, segurança e humanização 

promovendo a satisfação dos clientes;  

Como Visão: Ser reconhecido através da gestão eficiente de processo, segurança e qualidade 

alcançando a excelência na assistência no estado de Goiás; 

Como Valores: Humanização; Segurança; Ética; Qualidade e Comprometimento. 

CAPÍTULO II – DAS FINALIDADES 

Art. 2º - O HUTRIN tem por finalidade prestar assistência à saúde da população, por meio da 

coordenação e execução de ações desenvolvidas nos níveis ambulatorial e apoio ao 

diagnóstico e terapêutica, dentro das especialidades de sua competência, com qualidade e 

atendimento aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos cabe à unidade: 

a) Estimular e promover o ensino e a pesquisa, servindo-lhes de campo de atividades e 

desenvolvimento; 

b) Desenvolver atividades assistenciais de prevenção e tratamento da doença, bem como 

de proteção e recuperação da saúde; 

c) Colaborar com as instituições de ensino no desenvolvimento de tecnologias 

assistenciais, educativas e operacionais. 

Art. 4º - São de responsabilidade administrativa, suas instalações, equipamentos, valores e 

demais recursos ou bens que lhe sejam destinados. 

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º- Composição do HUTRIN: 

a) Diretoria Geral; 

b) Diretoria Técnica; 

c) Diretoria Administrativa/Financeira; 

d) Gerência de Enfermagem. 

Art. 6º - A Diretoria Geral compreende: 
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a) Diretoria Técnica; 

b) Diretoria de Administração e Finanças; 

Art.7º - A Diretoria Técnica (médica) compreende: Coordenação Médica, Coordenação de 

Farmácia, Coordenação de Serviços Assistenciais e Gerência de Enfermagem. 

Art. 8º - A Gerência de Enfermagem compreende: Coordenações dos Setores: Unidades de 

Internação; Bloco Cirúrgico e CME; Unidade de Atendimento Externo (Emergência e 

Ambulatório);  e a Coordenação de Serviços Assistenciais: Fisioterapia; Psicologia; Serviço 

Social; Nutrição. 

Art. 9º - A Diretoria de Administração e Finanças compreende duas coordenações: A 

coordenação de Serviços Administrativos e Coordenação de Apoio Operacional. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: A Coordenação de Serviços Administrativos compreende: 

a) Recursos Humanos; 

b) Tecnologia da Informação; 

c) SAME; 

d) SAC; 

e) Compras; 

f) Financeiro; 

g) Faturamento. 

PARAGRÁFO SEGUNDO: A Coordenação de Apoio Operacional compreende: 

a) Recepção e Portaria; 

b) Manutenção; 

c) Transporte. 

CAPÍTULO IV - DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 10º - Ao Diretor Geral compete: 

a) Planejar, programar, coordenar e acompanhar as atividades a serem cumpridas no 

HUTRIN; 

b) Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções específicas da unidade, como as 

legislações aplicáveis e expedir ordens e instruções de serviços;  
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c) Comparecer às reuniões de Diretoria, na qualidade de elemento esclarecedor dos 

assuntos relacionados com os problemas administrativos; 

d) Assinar a documentação referente a unidade; 

e) Prestar anualmente à Superintendência do INSTITUTO CONSOLIDAR, contas 

detalhadas da sua gestão, incluindo a demonstração orçamentária e o relatório das atividades 

desenvolvidas pela unidade; 

f) Delegar aos Diretores competência para resolver assuntos passíveis de delegação; 

g) Desenvolver tarefas correlatas necessárias ao desenvolvimento da Unidade como 

órgão Didático, Científico e de Assistência Médico-Social. 

Art. 11º - A Diretória Técnica compete:  

a) A promoção da melhoria da qualidade da saúde da população, por meio da 

coordenação e execução de ações de média e alta complexidade, desenvolvidas nos seguintes 

níveis: ambulatorial, urgência/emergência, internamento hospitalar, UTI e apoio ao 

diagnóstico e terapêutica. 

Art.12º - Ao Serviço de Contas Médicas compete: 

a) Preparar e controlar a relação dos serviços prestados pelo HUTRIN aos integrantes do 

Sistema Único de Saúde/SUS; 

b) Conferir e classificar as notas de despesas realizadas nos diversos segmentos da 

unidade; 

c) Organizar e manter arquivos de documentos que contenham valor probatório. 

Art. 13º - Ao Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos compete: 

a) Manter o cadastro dos pacientes da unidade. 

b) Registrar os pacientes novos. 

c) Controlar a movimentação de fichas utilizadas no prontuário do paciente e por toda a 

equipe multidisciplinar. 

d) Organizar mapas, boletins e relatórios necessários, encaminhando-os aos órgãos 

competentes. 

e) Pesquisar novas técnicas de arquivo, tendo em vista o aperfeiçoamento do serviço. 

Art. 14º - Ao Serviço de Anestesia compete: 
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a) Ministrar anestesia apropriada possibilitando intervenções cirúrgicas. 

b) Proporcionar as condições anestésicas necessárias para que o ato de intervenção 

cirúrgica ocorra com total segurança, para o paciente e a equipe médica. 

c) Apoiar as atividades acadêmicas. 

d) Conceber e propor métodos, procedimentos e rotinas operacionais referentes à 

organização e funcionamento do serviço. 

Art. 15º - Ao Serviço de Laboratório de Análises Clínicas compete: 

a) Realizar análises clínicas para os pacientes do Sistema Único de Saúde/SUS e apoiar as 

atividades acadêmicas das unidades de ensino. 

b) Executar análises clínicas para os pacientes atendidos no ambulatório. 

c) Responsabilizar-se pela coleta, identificação e encaminhamento do material biológico 

a ser analisado. 

d) Realizar as dosagens e registrar resultados. 

Art. 16º - Ao Serviço de Diagnóstico por Imagem compete: 

a) Realizar em tempo hábil os exames de imagem, solicitados para os pacientes do 

Sistema Único de Saúde/SUS e apoiar as atividades de ensino. 

b) Realizar exames de imagem solicitados para os pacientes hospitalizados, e os 

atendidos no ambulatório e na emergência. 

c) Promover cursos de treinamento em serviço, orientando e responsabilizando-se pela 

qualidade dos serviços dos técnicos e a adequada utilização dos equipamentos. 

d) Programar racionalmente o atendimento normal e o de emergência, tentando 

neutralizar acúmulos, bem como ociosidade de horários. 

Art. 17º - Ao Serviço de Farmácia compete: 

a) Prestação de assistência medicamentosa a pacientes integrantes do Sistema Único de 

Saúde/SUS, por meio do corpo clínico. 

b) Apoiar as atividades acadêmicas desenvolvidas na unidade. 

c) Preparar pedidos para aquisição de medicamentos, quando os limites de estoques 

atingirem o ponto de ressuprimento. 
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d) Exercer rígido controle sobre o estoque sob sua guarda direta e os estoques de pronto 

atendimento existentes nos postos. 

e) Promover de forma articulada com o corpo clínico, a padronização de medicamentos, 

considerando vantagens técnicas e qualitativas dos produtos, bem como as vantagens 

financeiras da unidade. 

f) Controlar os prazos de validade dos medicamentos, realizando a distribuição pela 

ordem de recebimento/prazo de validade, responsabilizando-se pela sua utilização em tempo 

hábil. 

g) Organizar e programar os pedidos de aquisição de medicamentos, fundamentando-se 

na fixação dos limites de estoque. 

Art. 18º - Ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) compete: 

a) Atender aos procedimentos legais vigentes, com o objetivo de estabelecer a causa da 

morte. 

b) Prestar colaboração aos setores de patologia. 

c) Fornecer declaração de óbitos nos casos de morte natural.  

d) Realizar registro de óbito em cartório, decorrido o prazo de quinze dias em relação aos 

cadáveres não reclamados por familiares. 

e) Proceder a comunicação à autoridade policial e adotar medidas cabíveis para a 

localização dos familiares. 

f) Expedir guia de sepultamento para corpos necropsiados e não reclamados. 

g) Remover para o IML com notificação à autoridade policial os cadáveres confirmados 

ou suspeitos de morte por causas externas, verificados antes ou no decorrer da necropsia, em 

estado avançado de decomposição e os decorrentes de morte natural com identidade 

desconhecida. 

Art. 19º - Ao Serviço de Enfermagem compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do HUTRIN e o Regimento de 

Enfermagem; 

b) Supervisionar e Coordenar as atividades que lhe são subordinadas; 

c) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 
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d) Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática de 

enfermagem; 

e) Definir, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem 

aos pacientes; 

f) Descrever o histórico de Enfermagem, exame físico, diagnóstico de Enfermagem e a 

prescrição de Enfermagem dos pacientes atendidos; 

g) Garantir que o prontuário de cada paciente seja preenchido de forma clara e objetiva, 

de modo que a investigação diagnóstica, possa justificar a requisição de exames 

complementares e/ou o encaminhamento a especialistas; 

h) Planejar as ações para atingir os propósitos da unidade; 

i) Acionar o Diretor Assistencial quando existirem irregularidades relacionadas à sua 

competência; 

j) Solucionar eventuais problemas de ordem legal; 

k) Assegurar que as informações necessárias fluam para a equipe de trabalho; 

l) Prover as condições necessárias ao trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem; 

m) Zelar e ressaltar, na equipe de trabalho, o sentimento de responsabilidade profissional; 

n) Desenvolver o espírito de crítica científica; 

o) Elaborar o Regimento específico de cada área assistencial sob sua subordinação divulgá -lo 

e que sejam cumpridos com o necessário rigor; 

p) Disciplinar a liberação de informações ao público em relação aos cuidados de enfermagem 

prestados aos pacientes, consultando, se necessário, a Comissão de Ética de Enfermagem. As 

informações de caráter legal deverão ser encaminhadas ao Departamento Jurídico do 

INSTITUTO CONSOLIDAR; 

q) Participar das reuniões da Diretoria Geral; 

r) Apresentar a Diretoria Técnica relatório anual, e quando se fizer necessário, das atividades 

dos núcleos subordinados; 

s) Levar à Diretoria Técnica as questões que, por motivo de complexidade, dificuldade ou 

responsabilidade, necessitem do parecer de uma instância superior; 
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t) Manter-se atualizado em relação às atividades científicas desenvolvidas dentro da 

Instituição, e submetê-las, sempre que necessário, à avaliação da Comissão de Ética de 

Enfermagem; 

u) Fiscalizar a atuação profissional sob sua subordinação, de modo a coibir eventuais 

transgressões éticas ou técnicas. 

v) Fiscalizar a organização de cada Departamento ou Serviço, sob sua subordinação, através 

de avaliação dos seus regulamentos ou regimentos internos. 

w) Promover reuniões com as lideranças dos setores subordinados com o objetivo de 

harmonizar os interesses das diferentes áreas, acompanhar as atividades realizadas, 

elaborando plano de ação preventiva e ou corretiva, quando necessário, visando melhor 

atendimento aos pacientes. 

Art. 20º - Ao Serviço de Ambulatório compete: 

a) Prestar assistência a pacientes em tratamento externo, integrantes do Sistema Único 

de Saúde/SUS e apoiar as atividades acadêmicas de ensino. 

b) Recepcionar, orientar e encaminhar os pacientes para as diversas clínicas 

especializadas. 

c) Executar atividades assistenciais ao paciente, ao nível de promoção e proteção da 

saúde, diagnóstico e recuperação. 

d) Encaminhar pacientes para consultas especializadas e exames complementares. 

Art. 21º - Ao Serviço de Emergência compete: 

a) Acolher os pacientes em situação de emergência e realizar a classificação de risco 

atendendo, as orientações da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. 

b) Ministrar os primeiros cuidados conforme a classificação de risco. 

c) Executar prescrições médicas e tratamentos. 

d) Manter o material, equipamento e medicamentos de emergência com estoque 

suficiente e em condições que possibilitem uso imediato. 

e) Registrar as atividades realizadas. 
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Art. 22º - Ao Departamento de Nutrição compete: 

a) Definir, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos 

pacientes. 

b) Realizar acompanhamento dietético individualizado aos pacientes nas diversas 

patologias. 

c) Promover a educação nutricional para pacientes e familiares. 

d) Viabilizar estudos e pesquisas na área de alimentação e nutrição. 

Art. 23º - Ao Serviço de Fisioterapia compete: 

a) Prestar atendimento fisioterapêutico em todos os níveis de atenção à saúde, 

integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação 

da saúde. 

b) Atuar de forma multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com produtividade 

na promoção da saúde baseada nas melhores evidências científicas, além de apoiar e 

desenvolver atividades de ensino e pesquisa. 

Art. 24º - Ao Departamento de Serviço Social compete: 

a) Prestar orientação social aos pacientes e familiares. 

b) Realizar atendimento individualizado utilizando como instrumentos a entrevista social 

e o parecer social. 

c) Registrar em prontuário a história social e o parecer social. 

d) Implantar programa de esclarecimentos, através da realização de reuniões com grupos 

de usuários; desenvolver trabalho em conjunto com a equipe interdisciplinar.  

e) Manter articulação com instituições e movimentos sociais. 

f) Desenvolver pesquisas, projetos, e programas sociais. 

g) Elaborar, coordenar e realizar palestras, congressos, seminários e cursos voltados aos 

profissionais e usuários. 

Art. 25º - Ao Serviço de Psicologia compete: 

a) Prestar assistência em todos os níveis de atenção à saúde tanto ambulatorial como em 

regime de internação. 

b) Acompanhar as atividades de ensino a estudantes, profissionais e residentes. 
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Art. 26º - Ao Departamento de Nutrição compete: 

a) Definir, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos 

pacientes. 

b) Avaliar o estado nutricional dos pacientes. 

c) Estabelecer as dietas. 

d) Registrar em prontuário a prescrição dietoterápica e a evolução nutricional.  

e) Orientar e supervisionar o preparo, rotulagem, estocagem, distribuição e 

administração de dietas. 

f) Preparar, fracionar e distribuir fórmulas lácteas e dietas enterais. 

g) Realizar acompanhamento dietético individualizado aos pacientes nas diversas 

patologias. 

h) Promover a educação nutricional para pacientes e familiares. 

i) Prever e requisitar gêneros não perecíveis (cereais, enlatados, etc.), dietas enterais e 

materiais de limpeza, e descartável, ao setor de compras. 

j) Cotar e comprar gêneros perecíveis (carnes, frios, polpas) e hortifrutigranjeiros.  

k) Apurar, confeccionar e distribuir refeições a pacientes, funcionários e acompanhantes.  

l) Elaborar dietas atendendo as reais necessidades dos pacientes (hipossódicas, 

hipocalóricas, hipolipídicas, isenta de glúten etc.). 

m) Colaborar na formação de profissionais. 

n) Viabilizar estudos e pesquisas na área de alimentação e nutrição. 

Art. 27º - À Diretoria de Administração e Finanças e às Coordenações de Serviços 

Administrativos e Apoio Operacional compete: 

a) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades administrativas e 

financeiras. 

b) Administrar a concessão, implementação e consolidação das previsões e execuções 

orçamentárias.  

c) Examinar projetos e propostas feitos pelos diversos setores, no que se refere à 

disponibilidade de recursos e seu impacto sobre os custos de serviços de saúde. 

d) Desenvolver plano de trabalho integrado com as demais diretorias.  
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e) Planejar, coordenar e controlar a administração dos materiais, patrimônios e de 

serviços auxiliares. 

f) Desenvolver estudos e projetos de organização hospitalar, métodos e procedimentos 

para racionalização de rotinas referentes às atividades administrativas executadas  em apoio 

às demais áreas da unidade. 

g) Planejar os recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos da Instituição.  

h) Proceder aos contratos necessários à administração dos recursos financeiros 

movimentados. 

i) Manter o registro e controle das receitas e despesas realizadas. 

j) Acompanhar os contratos, observando as normas legais, técnicas e administrativas 

vigentes. 

k) Elaborar demonstrativos de execução e custos dos contratos. 

l) Manter arquivo de toda documentação comprobatória dos contratos. 

m) Analisar e validar a documentação pertinente aos contratos. 

n) Emitir pareceres sobre a continuidade ou cancelamentos dos contratos. 

o) Manter cadastro das pessoas jurídicas contratadas. 

Art. 28º - Ao Departamento de Recursos Humanos compete: 

a) Realizar ações de incentivo do corpo diretivo e funcional, promovendo a satisfação e 

manutenção dos recursos humanos da unidade. 

b) Planejar e executar medidas que visem a manter o quadro de pessoal em condições 

normais de saúde. 

c) Integrar física e mentalmente os profissionais em suas funções. 

d) Implantar e aplicar na unidade a legislação, rotinas e procedimentos referentes à 

Administração de Pessoal, Medicina e Segurança do Trabalho. 

e) Realizar programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

f) Desenvolver e manter um programa de comunicação interna com os funcionários.  

g) Recrutar e selecionar novos funcionários. 

h) Lavrar documentos. 

i) Prestar informações sobre a situação funcional dos funcionários. 
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Art. 29º - Ao Departamento de Tecnologia da Informação compete: 

a) Implantar e regulamentar as ações de tecnologia da informação da unidade, 

direcionadas aos sistemas de informação e informática em saúde. 

b) Incorporar novas tecnologias objetivando a disseminação das informações. 

c) Definir os padrões para captação operacional das bases de dados dos sistemas 

desenvolvidos e implantados no âmbito da Instituição. 

d) Gerenciar o acervo e manutenção de equipamentos. 

Art. 30º - Ao Departamento de Materiais compete: 

a) Promover uma gestão de excelência de aquisição de material para a Instituição. 

b) Assessorar a diretoria propondo estratégias para a aquisição de material. 

c) Assegurar o cumprimento das premissas básicas estabelecidas para os processos de 

trabalho inerentes à sua área de atuação. 

d) Assegurar o provimento e a manutenção dos estoques de material, medicamentos e 

correlatos, para garantir o funcionamento dos diversos setores da unidade. 

e) Assegurar a qualidade dos materiais adquiridos. 

f) Desenvolver, implantar e manter as ações necessárias ao suprimento de materiais.  

g) Planejar, organizar, controlar e avaliar as atividades das equipes de trabalho sob sua 

subordinação. 

h) Cobrar a atualização do cadastro de fornecedores junto a ANVISA. 

i) Assegurar a permanente atualização da padronização de processos de trabalho no 

âmbito da diretoria, com vistas ao alcance dos resultados esperados. 

j) Propor, participar e colaborar com as ações da Comissão de Padronização. 

Art. 31º - Ao Departamento de Apoio Operacional compete: 

a) Exercer atividades referentes à manutenção, adaptação, recuperação de bens móveis 

e imóveis, circulação e guarda de documentos. 

b) Supervisionar o controle da utilização dos bens móveis e imóveis da unidade. 

c) Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências constantes dos contratos de 

manutenção firmados pela unidade. 
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d) Controlar rigorosamente os prazos de garantia e revisões fornecidos pelos fabricantes 

de máquinas, equipamentos e veículos, responsabilizando-se pela execução e 

acompanhamento dos respectivos serviços. 

e) Manter atualizado o cadastro de prestadores de serviço e fornecedores específicos de 

manutenção. 

f) Implantar plano de manutenção preventiva e corretiva e de administração patrimonial. 

g) Monitorar serviços elétricos, hidráulicos e telefônicos; administrar serviços de 

segurança e limpeza patrimonial. 

Art. 32º - São atribuições comuns aos dirigentes ou responsáveis por serviços ou 

departamentos da unidade, observadas as respectivas áreas de atuação: 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as decisões dos órgãos 

superiores, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades 

hierarquicamente superiores. 

b) Divulgar para os seus subordinados a estratégia a ser adotada no desenvolvimento dos 

trabalhos. 

c) Estimular o desenvolvimento profissional do seu grupo de trabalho. 

d) Avaliar o desempenho da sua área e responder pelos resultados alcançados. 

e) Providenciar a instrução de processos de expedientes que devam ser submetidos à 

consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a respeito das matérias. 

f) Propor ao superior imediato a indicação do respectivo substituto, obedecidos aos 

requisitos inerentes à função. 

g) Apresentar relatórios mensais sobre os serviços executados pelo órgão que dirige.  

h) Diligenciar para que a programação dos trabalhos seja obedecida. 

i) Controlar a frequência diária do pessoal subordinado. 

j) Decidir sobre pedidos de abono e justificação de faltas ao serviço. 

k) Conceder férias aos subordinados, quando decorrente de escala estabelecida. 

l) Requisitar material de consumo e material permanente, necessário ao uso do órgão 

que dirige. 

m) Praticar outros atos decorrentes da legislação vigente, normas ou ordens superiores. 



 
P á g i n a  | 139 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33º- Os pacientes e seus familiares no âmbito do HUTRIN devem submeter-se às Normas 

da Unidade. 

Art. 34º - Todo o pessoal que trabalhar ou exercer atividades profissionais dentro do HUTRIN 

ficará subordinado ao presente Regimento, devendo: 

a) Cumprir o horário de trabalho, bem como as escalas de serviço aprovadas. 

b) Manter-se em seu local de trabalho, somente se ausentando por motivo de serviço 

devidamente autorizado ou em casos de notória necessidade. 

c) Executar os trabalhos determinados pelos seus chefes imediatos. 

d) Tratar com civilidade os colegas de serviço, os pacientes e demais pessoas que 

procurem a unidade. 

e) Respeitar e acatar as ordens superiores e cumprir as normas e legislações cabíveis.  

Art. 35º - É vedado a qualquer membro do Corpo Clínico e Administrativo fornecer certidões 

ou declarações, usando o nome da Unidade, sem prévia autorização do Diretor Geral.  

Art. 36º - Na ausência do Diretor Geral e de seu substituto, o Chefe de Plantão solucionará os 

problemas administrativos que venham ocorrer. 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Diretor Geral, ouvido o 

Superintendente do INSTITUTO CONSOLIDAR. 

Art. 38º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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3.2.4 – PROPOSTA PARA REGIMENTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

Este regimento é o reflexo da estrutura diretiva do Serviço de Enfermagem do 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN e retrata, em 

linhas gerais, os aspectos diretivos, estruturais e políticos da Enfermagem e institui as normas 

gerais do funcionamento do Serviço. 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E OBJETIVO 

Art. 1º – O Serviço de Enfermagem tem por finalidade desenvolver com segurança e qualidade 

as atividades de assistência, ensino, pesquisa e administração, na perspectiva de uma 

assistência científica, participativa e humanizada, enaltecendo as potencialidades individuais 

e coletivas, tanto de quem presta o cuidado, como do sujeito de suas ações. 

Art. 2º - O Serviço de Enfermagem terá como objetivos: 

1. Prestar atendimento de enfermagem em regime de internação, utilizando-se de 

método assistencial. 

2. Ser campo de ensino, pesquisa e extensão, em cooperação com as unidades de ensino 

e saúde com as quais o HUTRIN for conveniado; 

3. Buscar a valorização do trabalho e do trabalhador, através de estratégias e programas 

voltados à pesquisa, a formação continuada e a organização profissional.  

4. Desenvolver o seu processo de trabalho de forma participativa e interdependente. 

5. Assistir o paciente, integralmente, visando o ser humano como um todo, a fim de 

reintegrá-lo à sociedade, o mais rápido possível. 

6. Promover e colaborar em programas de ensino, treinamento em serviço e no 

aperfeiçoamento da equipe de enfermagem. 

7. Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º – O Serviço de Enfermagem, será subordinado diretamente à Diretoria Técnica, 

possuirá administração própria e autonomia profissional, sobre as quais manterá autoridade 

e responsabilidade. Será liderado exclusivamente por Enfermeiro, com experiência 

comprovada em liderança e gerenciamento. 
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Art.4º - O Serviço de Enfermagem tem a seguinte estrutura: 

1. Setor de Internação 

2. Setor de Urgência / Emergência 

3. Ambulatório Geral 

4. Lavanderia e Higienização 

5. Bloco Cirúrgico 

 Centro Cirúrgico – CC 

 Central de Material e Esterilização – CME 

 Centro de Recuperação Pós-anestésica - RPA 

Art. 5º - O quadro funcional para andamento do Serviço de Enfermagem está assim 

classificado:  

1. Gerência Geral de Enfermagem 

2. Coordenador de Setor 

3. Enfermeiros Assistenciais 

4. Técnicos de Enfermagem 

5. Estagiários de Enfermagem 

Art. 6º - A Gerência de Enfermagem será a instância máxima administrativa na organização da 

Enfermagem, possui caráter executivo, sendo responsável ainda, pelo planejamento, 

coordenação e avaliação da assistência de enfermagem do HUTRIN. 

Art. 7º - O Gerente Geral de Enfermagem será o representante do Serviço de Enfermagem 

perante as demais lideranças, será o elo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

nele desenvolvidas. 

Art. 8º - A Gerência de Enfermagem será ocupada por enfermeiro com experiência mínima de 

02 (dois) anos em gerenciamento e liderança em enfermagem, devendo exercer suas funções 

em regime de 8 horas diárias até o limite de 44 horas semanais. 

Art. 9º - O Gerente Geral de Enfermagem em seus impedimentos será substituído por um dos 

Enfermeiros Coordenadores de Setor, por ele indicado.  
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Parágrafo Único - Os impedimentos a que se refere este artigo são os seguintes: Férias; 

Licenças regulamentadas em Lei, não superior a seis meses; Participação em eventos; Viagens 

a serviço. 

Art. 10º - Serão constituídas comissões de assessoramento e/ou auditoria do Serviço de 

Enfermagem, podendo ser de caráter permanente ou temporário. 

Parágrafo Único - As comissões de caráter temporário serão designadas pela Diretoria Técnica, 

por tempo determinado para atuarem em situações específicas. 

Art. 11º - A Comissão Permanente do Serviço de Enfermagem é a Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

Art. 12º - A Comissão de Ética de Enfermagem tem finalidade educativa, opinativa, consultiva, 

fiscalizadora e de assessoramento nas questões éticas do exercício profissiona l, nas áreas de 

assistência, ensino, pesquisa e administração. Possui regimento próprio devidamente 

legitimado pelo Serviço de Enfermagem e aprovado pela Direção Técnica. 

CAPÍTULO III - DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 13º - A Gerência de Enfermagem compete: 

1. Desenvolver uma metodologia administrativa capaz de gerar recursos diversos que 

viabilizem planejamento, organização, supervisão, controle, orçamento e provimento de 

pessoal de Enfermagem necessário para atender às necessidades organizacionais do Hospital, 

do próprio serviço, satisfazer as necessidades básicas dos clientes que estiverem sob seus 

cuidados. 

2. Promover o desenvolvimento da equipe e da assistência de Enfermagem, através de 

pesquisas científicas, implantação de programas de educação continuada, com o objetivo de 

preparar o pessoal não habilitado e promover a atualização dos profissionais em serviço.  

3. Avaliar continuamente as atividades e a qualidade da assistência de enfermagem 

prestada aos pacientes e à comunidade.  

4. Implantar e implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

5. Administrar os recursos humanos de Enfermagem de acordo com as necessidades 

técnicas de cada unidade. 
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Art. 14º - Compete ao Setor de Internação: 

1. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, levantando as necessidades 

básicas dos pacientes, planejando as atividades de enfermagem de forma integral, 

personalizada e humanizada atendendo, assim, suas necessidades biopsicossomática s. 

2. Recuperar, manter e promover a saúde através do ensino do autocuidado, tornando o 

paciente o mais independente possível dessa assistência. 

3. Oferecer segurança e condições ambientais que facilitem e agilizem a recuperação do 

paciente. 

4. Documentar todos os eventos observados e cuidados ministrados de forma a oferecer 

subsídios para a atuação dos demais profissionais da área de saúde e uma assistência baseada 

no cumprimento de princípios éticos e legais. 

5. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

no hospital. 

6. Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

 

Art. 15º - Compete ao Centro Cirúrgico - CC: 

1. Oferecer assistência de enfermagem a todos os pacientes no período transoperatório 

e pós-operatório imediato. 

2. Garantir o êxito do procedimento, atendendo às necessidades da equipe cirúrgica 

durante o ato operatório. 

3. Preparar as salas para procedimentos cirúrgicos, observando e cumprindo 

rigorosamente os princípios de higiene e assepsia, de modo a assegurar a prevenção de 

infecção hospitalar. 

4. Assegurar recursos humanos e materiais necessários à realização do ato cirúrgico.  

5. Proporcionar transporte seguro dos pacientes cirúrgicos dos setores para as 

dependências do centro cirúrgico e vice-versa. 
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6. Registrar atos cirúrgicos realizados e os dados necessários para levantamento 

estatístico. 

7. Manter o setor em condições de atendimento normal e de emergência com pessoal, 

material e equipamento adequados. 

8. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

no hospital. 

9. Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

 

Art. 16º - Compete à Central de Materiais e Esterilização - CME: 

1. Receber, preparar, esterilizar, guardar e distribuir material esterilizado, roupas 

cirúrgicas e instrumentais utilizados em todos os setores do hospital. 

2. Fazer o controle quantitativo e qualitativo de todos os materiais encaminhados aos 

setores. 

3. Realizar testes de segurança de esterilização. 

4. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

na unidade. 

5. Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

 

Art. 17º - Recuperação Pós-Anestésica - RPA: 

1. Avaliar atentamente o estado de consciência e as condições hemodinâmicas do 

paciente no período de recuperação pós-anestésica, com o objetivo de detectar 

precocemente os sinais de complicações pós-operatórias. 

2. Promover assistência adequada para recuperação da consciência e estabilidade dos 

sinais vitais do paciente. 
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3. Documentar todos os eventos observados e cuidados ministrados de forma a oferecer 

subsídios para a atuação dos demais profissionais da área de saúde e uma assistência baseada 

no cumprimento de princípios éticos e legais. 

4. Encaminhar o paciente à unidade de origem ou outra unidade indicada pela equipe 

médica, após avaliação e alta assinada pelo anestesista. 

5. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

no hospital. 

6. Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

 

Art. 18º - Compete ao Setor de Urgência e Emergência: 

1. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, levantando as necessidades 

básicas dos pacientes, planejando as atividades de enfermagem de forma integral, 

personalizada e humanizada atendendo, assim, suas necessidades biopsicossomáticas. 

2. Prestar assistência de enfermagem especializada e integral aos pacientes em estado 

crítico e semicrítico. 

3. Assegurar recursos humanos e materiais necessários à assistência aos pacientes.  

4. Manter preparada a unidade e o pessoal para atendimento de rotina diária e qualquer 

emergência. 

5. Manter, preservar e controlar todos os materiais e equipamentos e mantê-los em 

perfeitas condições de uso, bem como dispor medicamentos e drogas necessárias ao uso nas 

emergências. 

6. Interagir com a equipe médica e outros profissionais, de forma a melhor atender o 

paciente e criar ambiente de trabalho em equipe. 

7. Orientar e apoiar psicológica e moralmente os familiares dos pacientes em estado 

grave. 
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8. Documentar todos os eventos observados e cuidados ministrados de forma a oferecer 

subsídios para a atuação dos demais profissionais da área de saúde e uma assistência baseada 

no cumprimento de princípios éticos e legais. 

9. Preparar e orientar o paciente / família sobre a transferência para outro setor do 

hospital. 

10. Executar prescrições médicas e de enfermagem pertinentes às suas atribuições. 

11. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

no hospital. 

12. Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

13. Monitorar a revisão dos equipamentos pelos técnicos responsáveis para mantê-los em 

condição de uso, junto ao setor de manutenção. 

14. Prever, prover e controlar os materiais e medicamentos necessários ao seu 

funcionamento. 

15. Proceder ao preparo do paciente no pré-operatório, observando a prescrição médica, 

bem como as normas e rotinas do setor. 

16. Observar rigorosamente os pacientes em pós-operatório com objetivo de detectar 

precocemente suas complicações. 

17. Oferecer segurança e condições ambientais que facilitem e agilizem a recuperação do 

paciente. 

 

Art. 19º - Compete ao Setor de Higienização: 

1. Preparar o ambiente para suas atividades. 

2. Manter a ordem do ambiente. 

3. Conservar equipamentos e instalações. 

4. Assegurar recursos humanos e materiais necessários a higienização do ambiente.  

5. Interagir com a equipe multidisciplinar, de forma a melhor atender o paciente. 
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6. Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e com o SCIH 

(Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes 

na Unidade. 

7. Monitorar a revisão dos equipamentos pelos técnicos responsáveis para mantê-los em 

condição de uso, junto ao setor de manutenção. 

8. Prever, prover e controlar os materiais e saneantes necessários ao seu funcionamento. 

9. Oferecer segurança e condições ambientais que facilitem e agilizem a recuperação do 

paciente. 

 

Art. 20º - Compete à Comissão de Ética de Enfermagem (CEEn): 

1. Constituir-se obrigatoriamente de acordo com a Resolução COFEN – 172 (1994), que 

normatiza a criação da Comissão de Ética de Enfermagem nas Instituições de Saúde.  

2. Representar o COREN-GO na instituição, com funções educativas, consultivas e 

fiscalizadoras do Exercício Profissional e Ético dos profissionais de enfermagem.  

3. Garantir a conduta ética dos profissionais na unidade. 

4. Zelar pelo exercício ético dos profissionais de Enfermagem na unidade, combatendo o 

exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. 

5. Notificar ao COREN-GO as reivindicações, irregularidades, sugestões e as Infrações 

éticas. 

 

CAPÍTULO IV - DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS 

Art. 21º - Classificação das categorias profissionais: 

1. Enfermeiro RT /Gerente Geral de Enfermagem 

2. Enfermeiros Coordenadores de Setor 

3. Enfermeiros Assistenciais  

4. Técnico de Enfermagem 

5. Estagiários de enfermagem  
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Art. 22º - Requisitos necessários aos cargos discriminados acima. 

1. Enfermeiro RT / Gerente do Serviço de Enfermagem: Registro profissional no COREN-

GO como enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe; Possuir Certidão negativa; 

Enfermeiro do quadro permanente com Experiência profissional comprovada em 

gerenciamento e liderança em enfermagem. 

2. Enfermeiro Coordenador de Setor: Possuir registro profissional no COREN-GO como 

enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe; Conhecimento específico comprovado para 

liderança do Setor. 

3. Enfermeiros Assistenciais: Possuir registro profissional no COREN-GO como 

enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe, Certidão Negativa e Perfil para trabalhar em 

equipe. 

4. Técnico de Enfermagem: Registro profissional no COREN-GO como técnico de 

enfermagem; Estar regularizado com o Órgão de Classe; Certidão Negativa e Perfil para 

trabalhar em equipe. 

5. Estagiário de Enfermagem 

- Nível Médio: Comprovação de aprovação na disciplina Introdução à Enfermagem ou 

Fundamentos de Enfermagem. Declaração da Escola Técnica constando a previsão de 

conclusão do curso. 

- Nível Superior: Comprovação de conclusão do 6º semestre do curso de graduação em 

Enfermagem. Declaração da Universidade constando a previsão de conclusão do curso.  

 

CAPÍTULO V - DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 23º – São atribuições do pessoal: 

Enfermeiro RT/ Gerente do Serviço de Enfermagem: 

1. Assegurar a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as unidades da 

instituição, em perfeita conformidade com o regulamento do exercício da Enfermagem. 

2. Estruturar, organizar e dirigir os serviços sob a sua responsabilidade, assegurando a 

qualidade da assistência, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os processos 

de qualidade. 
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3. Organizar, dirigir e supervisionar os serviços executados pela equipe de Enfermagem, 

assegurando assistência contínua e eficiente aos pacientes nas vinte e quatro horas.  

4. Colaborar no planejamento dos objetivos, estratégias e políticas operacionais da 

unidade. 

5. Elaborar, propor e executar o plano de atividades da sua área de responsabilidade, 

inclusive normas quando necessárias. 

6. Aprovar os planos, dirigir e controlar as atividades das áreas subordinadas, a saber: 

 Urgência / Emergência 

 Unidades de Internação 

 Ambulatório 

 Bloco Cirúrgico 

- Centro Cirúrgico – CC 

- Recuperação Pós-anestésica – RPA 

- Central de Material e Esterilização - CME 

 Higienização 

7. Acompanhar problemas administrativos diversos (falta de pessoal, manutenção e 

outros). 

8. Autorizar trocas de plantões na área de sua responsabilidade que exceda uma carga 

horária normatizada. 

9. Aprovar e/ou elaborar os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) das áreas de sua 

responsabilidade. 

10. Dar sugestão das alterações em Protocolos e Instruções de Trabalho que possibilitem 

a melhoria contínua. 

11. Prever com os Enfermeiros Coordenadores de Setor materiais e equipamentos 

necessários ao funcionamento das diversas áreas sob sua responsabilidade. 

12. Realizar controle mensal de: custo com medicamentos, custo com material médico-

hospitalar; desempenho em relação aos registros de enfermagem; percentual de profissionais 

que participaram do programa de treinamento; percentual de funcionários novos treinados. 

13. Propor medidas de redução / eliminação de custos e ampliação de receitas. 
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14. Realizar com os Enfermeiros Coordenadores a programação anual da capacitação para 

a equipe de enfermagem.  

15. Colaborar na execução do treinamento da área de sua responsabilidade. 

16. Colaborar com o Comitê Técnico de Gerenciamento de Resíduos (GTRSS) e com o 

serviço de Recursos Humanos na capacitação de profissionais da unidade. 

17. Analisar a avaliação de desempenho semestral. 

18. Analisar e avaliar qualitativa e quantitativamente os serviços realizados pela equipe 

das áreas sob sua responsabilidade. 

19. Participar das reuniões da CCIH e do CTGRSS. 

20. Zelar pelo patrimônio e imagem do hospital. 

21. Tratar de assuntos específicos, de acordo com as qualificações e conhecimentos 

pessoais. 

22. Elaborar com a coordenação responsável a necessidade de materiais e equipamentos 

para uso na assistência de sua responsabilidade. 

23. Manter a Diretoria Técnica informada sobre todos os problemas operacionais, técnicos 

e administrativos relacionados com as áreas de sua responsabilidade. 

24. Propiciar uma dinâmica de trabalho adequada à satisfação do paciente, de seus 

familiares e da própria equipe de trabalho das áreas sob a s ua responsabilidade. 

25. Motivar a equipe para uma visão holística do paciente, mantendo cuidados de forma 

integral e individualizada. 

26. Visitar as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com os integrantes da equipe.  

27. Convocar e presidir reuniões com as enfermeiras coordenadoras; 

28. Manter uma integração com os demais serviços para facilitar e agilizar o atendimento 

ao paciente. 

 

Enfermeiro Coordenador de Setor: 

1. Conduzir a passagem de plantão na unidade de internação, no período da manhã, com 

a participação do Enfermeiro Assistencial e Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.  Observar: 

 Evolução clínica dos pacientes 
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 Medicações pendentes (observar as justificativas) 

 Materiais em falta 

 Problemas administrativos diversos (falta de pessoal, manutenção, problemas com 

acompanhantes e outros) 

 Supervisionar o horário da passagem do CME 

2. Observar os funcionários presentes, conferindo com a escala diária e ajustando 

conforme necessidades. 

3. Observar o livro de ocorrências da Enfermeira e dos Técnicos (Assinar e registrar o 

número do COREN). 

4. Observar as solicitações de exames e encaminhá-las. 

5. Solicitar diariamente os materiais e medicações necessárias.  

6. Realizar uma ronda na unidade, avaliando a dinâmica do trabalho. 

7. Com o Enfermeiro Assistente, avaliar a assistência de Enfermagem prestada aos 

pacientes, identificando as necessidades e dando as orientações necessárias.  

8. Supervisionar a realização da evolução dos pacientes, pela (o) enfermeira (o) 

assistencial. 

9. Verificar os equipamentos da unidade: funcionamento, os que estão em uso, os 

emprestados, a limpeza e conservação dos mesmos. 

10. Verificar a validade do material em estoque do CME. 

11. Observar as necessidades de ajustes na escala mensal: solicitações de trocas, atestado 

médico, atestado de comparecimento, folgas, justificativas de faltas. 

12. Elaborar distribuição dos técnicos no período da tarde. 

13. Viabilizar exames: marcação, cobrar resultados, observar preparo. 

14. Orientar os pacientes sobre o preparo dos exames. 

15. Conduzir a passagem de plantão (manhã para a tarde). 

16. Observar os funcionários presentes, conferindo com a escala diária e ajustando 

conforme a necessidade. 

17. Controlar entorpecentes e carro de emergência. 

18. Observar os encaminhamentos de: exames, cirurgias, retornos. 
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19. Realizar reposição dos impressos. 

20. Dirigir-se a sala do (a) Gerente Geral de Enfermagem: 

 Passar o plantão 

 Registrar as ocorrências em livro reservado para este fim 

21. Realizar treinamento em serviço. 

22. Elaborar a escala mensal dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem e encaminhá-las 

para conferência do (a) Gerente Operacional de Enfermagem e posterior aprovação. 

PARAGRÁFO ÚNICO: São atribuições do enfermeiro Coordenador do Setor de Lavanderia / 

Higienização: 

1. Distribuir diariamente as tarefas a serem realizadas. 

2. Observar problemas administrativos diversos. 

3. Autorizar trocas de plantões no serviço de higienização. 

4. Realizar rondas nos diversos setores da unidade. 

5. Realizar auditoria do serviço de higienização, utilizando para este fim impresso 

apropriado. 

6. Planejar e programar atividades diárias, semanais, quinzenais e mensais do serviço.  

7. Programar, providenciar e controlar os materiais, equipamentos e saneantes utilizados 

no serviço. 

8. Provisionar, controlar e orientar sobre o uso dos EPI’s. 

9. Dimensionar recursos humanos necessários para o serviço. 

10. Dimensionar área física do hospital e enxoval. 

11. Dimensionar equipamentos e materiais utilizados no serviço de higienização e na 

lavanderia. 

12. Elaborar os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) do serviço de higienização. 

13. Enviar relatórios administrativos mensalmente à liderança de enfermagem contendo: 

atividades realizadas, movimentação de pessoal, sugestões de compra de materiais e 

equipamentos, áreas que devem ser reparadas, e número atualizado de funcionários do 

serviço. 

14. Realizar programação anual da capacitação para as equipes da higienização. 
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15. Realizar treinamento da equipe de higienização. 

16. Colaborar com o CGRSS e com o serviço de Recursos humanos na capacitação de 

profissionais da unidade no que diz respeito a higienização. 

17. Realizar controle mensal de: custo com material de limpeza por m2, média mensal de 

bombonas de resíduos infectantes geradas, índice de acertos, percentual de colaboradores 

que participou do programa de treinamento, volume de roupa processada, custo por o quilo 

de roupa processada. 

18. Lançar no Sistema os indicadores citados no item 17. 

19. Participar diretamente do processo seletivo dos futuros funcionários do serviço de 

higienização realizando curso de atualização e aplicando prova de seleção. 

20. Realizar avaliação de desempenho semestral. 

21. Participar das reuniões da CCIH quando o assunto pertinente for higienização. 

22. Participar das reuniões do CGRSS. 

23. Participar do processo de padronização dos saneantes. 

24. Realizar reuniões trimestrais com a equipe, a fim de comunicar mudanças de rotinas, 

ouvir críticas e sugestões. 

 

Enfermeiro Assistencial: No período da manhã (de 07:00 às 13:00 horas) 

1. Realizar histórico de enfermagem durante a admissão do paciente. 

2. Realizar diagnóstico de enfermagem dos pacientes pertencentes ao setor sob sua 

responsabilidade. 

3. Evoluir os pacientes pertencentes ao setor sob sua responsabilidade. 

4. Fazer as prescrições de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade. 

5. Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes mais graves. 

6. Identificar e tomar condutas rápidas diante das situações fora da rotina da unidade.  

7. Participar da passagem de plantão no início do turno. 

8. Realizar visita aos pacientes, conferindo a permanência dos mesmos, com o censo 

eletrônico impresso pela enfermeira do SN. 
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9. Passar para o próximo enfermeiro as necessidades relacionadas aos pacientes 

internados. 

10. No início do período, iniciar o relatório de enfermagem. 

11. Realizar curativos de grande extensão. 

12. No final do período, fechar o relatório e realizar o registro das ocorrências. 

13. No final do período, participar da passagem de plantão; 

14. Emitir novo censo da unidade. 

15. Repor o carro de emergência, quando necessário, e diariamente realizar a conferência 

do lacre no impresso apropriado. 

 

Enfermeiro Assistencial: No período da tarde (de 13:00 às 19:00 horas) 

1. Realizar histórico de enfermagem. 

2. Evoluir os pacientes. 

3. Realizar prescrições de enfermagem dos pacientes sob a sua responsabilidade. 

4. Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes  mais graves. 

5. Identificar e tomar condutas rápidas diante das situações fora da rotina da unidade.  

6. Participar da passagem de plantão no início do período. 

7. Visitar os pacientes, conferindo os mesmos com o censo eletrônico impresso no 

período da manhã com o Relatório de enfermagem e fazer os registros necessários no 

impresso Observação de enfermagem: paciente que retornou ou que será encaminhado para 

o CC; encaminhamentos e pendências em relação a exames e intercorrências: 

8. Repor o carro de emergência quando necessário e diariamente realizar a conferência 

do lacre, registrando no impresso apropriado. 

9. Realizar uma ronda na unidade. 

10. Atualizar o censo eletrônico. 

11. Fechar o relatório de enfermagem. 

12. Registrar as ocorrências em livro apropriado. 

13. Conferir com a ajuda do auxiliar/técnico de enfermagem ou auxiliar administrativo as 

medicações liberadas pela farmácia. 
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14. Realizar passagem de plantão para o enfermeiro (a) que irá trabalhar no próximo 

turno. 

 

Enfermeiro Assistencial: No período do Serviço Noturno - SN (de 19:00 às 07:00 horas). 

1. Realizar diagnóstico de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade que 

agravaram no seu período de trabalho ou que foram admitidos. 

2. Anotar a evolução dos pacientes sob sua responsabilidade que agravaram no seu 

período de trabalho ou que foram admitidos. 

3. Providenciar prescrições de enfermagem dos pacientes sob a sua responsabilidade que 

agravaram no seu período de trabalho ou que foram admitidos. 

4. Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes mais graves. 

5. Identificar e tomar condutas rápidas diante das situações fora da rotina da unidade. 

6. Estar presente na passagem de plantão no início do período. 

7. Realizar uma ronda nas unidades que está escalado, atendendo as necessidades e 

intercorrências, executando registros quando necessário no impresso de observação de 

enfermagem. 

8. Conferir todos os prontuários: medicações prescritas e administradas, exames 

realizados, preparo de exames e cirurgias. 

9. Encaminhar as prescrições pendentes para a farmácia. 

10. Realizar as admissões conforme rotina da unidade. 

11. Realizar nova ronda nas unidades, executando registros quando necessário, no 

impresso de observação de enfermagem. 

12. Atender intercorrências e supervisionar a assistência. 

13. Repor o carro de emergência quando necessário e diariamente realizar a conferência 

do lacre, registrando no impresso apropriado. 

14. Realizar a movimentação eletrônica: Altas e óbitos. 
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Técnico de Enfermagem 

1. Tomar conhecimento da evolução e estado dos pacientes pela passagem de plantão. 

2. Executar o plano de assistência elaborado pela enfermeira. 

3. Prestar assistência de enfermagem sob a supervisão da enfermeira. 

4. Fazer o registro das anotações de enfermagem e das atividades executadas. 

 

Estagiário de Enfermagem - Nível Superior 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os estagiários de enfermagem de nível superior deverão desempenhar 

suas atividades sob a orientação direta e supervisão do Enfermeiro da unidade que o 

estudante estiver lotado, significando que os registros do graduando de enfermagem no 

prontuário do paciente e outros impressos deverão conter a assinatura e registro do COREN-

GO de um Enfermeiro.   

1. Realizar histórico de enfermagem durante a admissão do paciente. 

2. Fazer diagnóstico de enfermagem. 

3. Fazer as prescrições de enfermagem dos pacientes. 

4. Evoluir os pacientes. 

5. Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes acompanhados por um 

Enfermeiro. 

6. Participar da passagem de plantão no início do turno. 

7. Passar para o Enfermeiro as necessidades relacionadas aos pacientes. 

8. Conferir com a ajuda do auxiliar/técnico de enfermagem ou auxiliar administrativo as 

medicações liberadas pela farmácia. 

9. No final do período participar da passagem de plantão. 

 

Estagiário de Enfermagem - Nível Médio 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os estagiários de enfermagem de nível médio deverão desempenhar as 

suas atividades sob a orientação direta e supervisão do Enfermeiro Principal da unidade que 

estiver lotado, significando que os registros do estudante no prontuário do paciente e outros 

impressos deverão conter a assinatura e registro no COREN-GO de um Enfermeiro.   
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1. Orientar os pacientes na unidade. 

2. Executar os cuidados de enfermagem planejados. 

3. Proporcionar conforto ao paciente por meio dos cuidados de higiene. 

4. Preparar os pacientes para exames complementares. 

5. Comunicar à enfermeira as alterações observadas no estado geral dos pacientes. 

6. Fazer registro, anotação de enfermagem, das atividades executadas. 

 

CAPÍTULO VI - Do Horário de trabalho 

Art.24º - O Serviço de Enfermagem da instituição manterá plantão durante 24 horas, sendo 

que os plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas vigentes.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na elaboração da escala mensal de serviço as folgas consecutivas não 

deverão ultrapassar a 04 (quatro), sem autorização escrita do Gerente Geral de Enfermagem.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - As escalas de serviço, do próximo mês, deverão ser encaminhada 

para o Recursos Humanos (RH) até o dia 10 (dez) do mês em curso.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - As trocas na escala de serviço durante o mês deverão ser realizadas  

com 48 horas de antecedência, salvo por necessidade do serviço. 

PARÁGRAFO QUARTO - Só serão permitidas 04 (quatro) trocas mensais. Uma quinta troca 

implicará na autorização por escrito do Coordenador Geral de Enfermagem. 

PARÁGRAFO QUINTO - As faltas representam um comprometimento no planejamento da 

assistência e na avaliação do funcionário faltoso, passível de medidas disciplinares.  

PARÁGRAFO SEXTO - As faltas nos feriados e nos finais de semana sem justificativa 

comprovada, significam “falta grave”, uma vez que a escala de serviço foi elaborada em 

condições que oferecem segurança e continuidade da assistência prestada aos pacientes e o 

funcionário estará sujeito à suspensão de suas atividades por 01 (um) dia de trabalho.  

 

CAPÍTULO VII - Das Disposições Gerais 

Art.26º - Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devem apresentar-se ao 

trabalho no horário determinado em escala, devidamente uniformizados, portando a Cédula 

de Identidade do COREN-GO. 
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Art.27º - Anualmente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devem apresentar, 

ao Setor de Recursos Humanos (RH), comprovante de quitação da anuidade do COREN-GO. 

Art.28º - Os profissionais do Serviço de Enfermagem não poderão receber de clientes ou 

familiares, pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada normal de 

trabalho. 

Art.29º – Este Regimento passa a vigorar a partir da data de assinatura, que deverá ser 

lavrada, pela Direção Técnica do HUTRIN e pelo Gerente Geral de Enfermagem. 

  



 
P á g i n a  | 159 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

SAE – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem representa a base científica para a 

organização da assistência prestada aos pacientes e, por isso, deverá ser embasada em uma 

teoria de enfermagem que dará sustentação a sua prática.  A Teoria de Enfermagem a s er 

implantada no Serviço de Enfermagem do HUTRIN terá como base legal a Resolução 358 de 

2009 do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e como base científica os referenciais 

teóricos de Wanda de Aguiar Horta, por conter elementos conceituais que se identi ficam com 

a prática do cuidar nesta unidade assistencial, uma vez que define como razão de ser da 

enfermagem o uso da ciência e da arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades humanas básicas, visando o resgate de sua capacidade para auto cuidar-se, em 

colaboração com outros profissionais da equipe multiprofissional.     

O Processo de Enfermagem a ser implantado constará das seguintes fases: 

I – Coleta de dados de Enfermagem (anamnese e exame físico) – processo deliberado, 

sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas (técnicas 

propedêuticas: observação, palpação, percussão e ausculta), que tem por finalidade a 

obtenção de informações sobre o indivíduo e sobre suas respostas ao processo saúde e 

doença. Deverá subsidiar a análise de sinais e sintomas físicos, social, psicológicos e culturais 

para a definição dos Diagnóstico de Enfermagem.  

II – Diagnóstico de Enfermagem – é o julgamento das reações do indivíduo a problemas reais 

ou potenciais de saúde. É um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados 

na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os problemas de enfermagem 

que requerem intervenções de enfermagem. Deverá utilizar como base o sistema de 

classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA I. 

III – Planejamento de Enfermagem – É a determinação dos resultados que se espera alcançar; 

e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas visando a obtenção dos 

resultados esperados. 

IV – Implementação – É a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem. Traduz-se, na prática, pelas definição dos itens da Prescrição 
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de Enfermagem, fundamentadas a partir do(s) diagnóstico(s) previamente definidos, com o 

objetivo de estabelecer uma assistência individualizada e de qualidade. 

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação 

de mudanças nas respostas do indivíduo sobre as ações ou intervenções de enfermagem e de 

verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de 

Enfermagem, com vista a obtenção dos resultados esperados.  

A SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente, uma vez que os registros 

dos profissionais de enfermagem são fontes de informações relevantes e imprescindíveis para 

o acompanhamento dos níveis de qualidade e segurança da assistência de enfermagem. Os 

registros de enfermagem no prontuário do paciente serão estruturados a partir de um padrão 

previamente estabelecido, dentro das normas requeridas pela legislação, utilizando 

terminologias de enfermagem, de modo a contribuir com a construção de indicadores de 

qualidade para uma maior segurança dos cuidados prestados. São registros de Enfermagem: 

 

 Evolução de Enfermagem: Registro privativo do enfermeiro, feito após avaliação do 

estado geral do paciente, a cada 24 horas ou após intercorrências. São de fundamental 

importância para elaborar o plano de cuidados e para comparar as evoluções durante o tempo 

de permanência do paciente. Deve ser feito pelo enfermeiro com data, horário, assinatura e 

nº COREN-GO. 

 

 Anotação de Enfermagem: Visa fornecer informações a respeito da assistência 

prestada, assegurando a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantindo a 

continuidade das informações. Deve conter assinatura e COREN-GO do profissional que 

efetuou o registro. 

 

Para o registro da assistência deverão ser utilizados os modelos abaixo descritos: 
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

SERVIÇO ENFERMAGEM HUTRIN 

Histórico de Enfermagem 

 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
NOME E SOBRENOME:    Nº PRONTUÁRIO:  Nº LEITO:  DATA:  
RELIGIÃO:  IDADE:  GRUPO SANGÜÍNEO:       SIC      NÃO SABE 

INFORMAR HISTÓRIA ATUAL 
QUEIXA PRINCIPAL:  INÍCIO:      SÚBITO        

PROGRESSIVO 
SINAIS E 

SINTOMAS 

 PALIDEZ     CIANOSE       MAL ESTAR    FRAQUEZA    SUDORESE     

 DISPNÉIA     ICTERÍA 

 NÁUSEA      VÔMITO,  Nº VEZES               OUTROS:  

ANTECEDENTES 
 HAS  

 DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

 CARDIOPATIA 

 

 DIABETES 

 NEFROPATIA  

 DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA 

 ASMA 

 

HEPATOPATIA 

 DOENÇA 

MENTAL 

  

CONVULSÃO 

 TÓXICO 

 

NEOPLASIA 

 

OUTROS: 

 

 

INTERNAMENTO ANTERIOR:       SIM     

 NÃO 

DATA:  MOTIVO:  

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA ANTERIOR:       SIM       NÃO     

NÃO SABE INFORMAR 

REAÇÕES:      SIM      

NÃO ALERGIAS:       NÃO      SIM   –   CITAR:  

 

 

MEDICAÇÕES EM USO:        NÃO        SIM   –   CITAR:  

 
EXAME FÍSICO 
SINAIS VITAIS PA=   P=   FR =    T=    

NÍVEL DE 

CONSCIÊNCIA 

 LÚCIDO     ORIENTADO   DESORIENTADO     INCONSCIENTE     

SONOLENTO     AGITADO           PUPILAS   ISOCORIA      ANISOCORIA      MIOSE        MIDRÍASE      

PARALÍTICAS     FOTOREAGENTE NUTRIÇÃO PESO  52 kg ALTURA 1.72m   BAIXO PESO        SOBREPESO        

 OBESO HIGIENE  

CORPORAL 

 LIMPO        SUJIDADE CORPORAL VISIVEL 

PELE NDN   MANCHAS    TURGOR DIMINUÍDO  ELASTICIDADE 

DIMINUÍDA LESÃO:  
MUCOSA / 

ESCLERÓTICA 

  NORMOCROMICA     HIPOCROMICA      HEMORRÁGICA       

ICTÉRICA CAVIDADE 

ORAL 

  NDN     LÍNGUA SABURROSA    HALITOSE      OUTROS: 

CABEÇA 

PESCOÇO 

 NDN     ALTERAÇÃO:  

  NDN      ESTASE DE JUGULAR       RIGIDEZ DE NUCA     

ALTERAÇÃO: 
TÓRAX   SÍMETRICO      ASSIMÉTRICO      ALTERAÇÃO: 

PADRÃO 

VENTILATÓRIO 

 EUPNÉICO    DISPNÉICO     SIBILOS         CREPTOS       RONCOS       

  OUTROS: MAMAS  NDN     ALTERAÇÃO: 

ABDOME  PLANO     ESCAVADO    GLOBOSO     ASCÍTICO       FLÁCIDO     

 TENSO      DOLOROSO   

 

GENITÁLIA / 

ÂNUS 

  NDN    ASSADURA     HIPEREMIA   OUTROS:  

MMSS 

MMII 

 NDN    PLEGIA     PARESIA    EDEMA   DOR (MSD)   OUTRO: 

 NDN    PLEGIA     PARESIA  

 EDEMA (MID)   DOR (MID)    OUTRO:  

 

NECESSIDADES PSICO BIOLÓGICAS 
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SONO E REPOUSO:    SEM ALTERAÇÃO       ALTERAÇÃO:   

ALIMENTAÇÃO/HIDRATAÇÃO:    SEM ALTERAÇÃO       ALTERAÇÃO:   

DIURESE:    SEM ALTERAÇÃO       RETENÇÃO      INCONTINÊNCIA      OUTROS:   
EVACUAÇÃO:        SEM ALTERAÇÃO       ALTERAÇÃO:  
OUTRAS INFORMAÇÕES 

USO DE PRÓTESE:    NÃO     SIM  – TIPO:     
USO DE MARCAPASSO:    

NÃO     SIM       

Ass./COREN  
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

SERVIÇO ENFERMAGEM HUTRIN 

Avaliação de Risco 

 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
NOME E SOBRENOME:    Nº PRONTUÁRIO:  Nº LEITO:  DATA:  
RISCO DE QUEDA 
 

Considerar existência de risco de queda quando assinalado “X” em um ou mais itens.  

 

anos 

confusão 

neurológico (ex.: 

Convulsão, etc.) 

 

sedação 

 

Fonte: BORK, A.M.T., Enfermagem de Excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 1ª ed, 2003 
RISCO DE FLEBITE 
 

 Idade > 65 anos 

 

 

 

 

Claritromicina, Amiodarona) 

 

internação; proced. invasivo) 

membro 

emergência 

 

 

< 72h 

Fonte: BORK, A.M.T., Enfermagem de Excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 1ª ed, 2003 
RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO – UPP  
Cada item marcado tem o valor correspondente à sua coluna, devendo ser referência para 

a obtenção do score total de avaliação de risco 
 1 2 3 4 

SENSÓRIO 

Completamente 

limitado 

 

limitada limitação 
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UMIDADE 

úmida úmida ocasionalmente 

úmida 

 

ATIVIDADE  

rodas ocasionalmente frequentemente 

MOBILIDADE 

Completamente 

imobilizado 

 

limitado limitação 

NUTRIÇÃO  

Provavelmente 

inadequada 

  

FRICÇÃO 

constante mínima problema 

 

5 a 10 pontos: ALTO RISCO  16 a 19 pontos: BAIXO RISCO TOTAL DE 

PONTOS: 
11 a 15 pontos: MODERADO 

RISCO  

20 pontos: SEM RISCO 
Fonte: Adaptada da escala de Braden 
RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO  

FATORES DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS 
anos 

 

 

dias 

 

 

 

 

alimento em cavidade oral 

 

Elevação de cabeceira 

Desligar dieta para banho e 

fisioterapia 

Fixação da sonda 

Limpeza oral 

Medicação para diminuição da 

produção salivar 

Fonoterapia 

Mudança de Consistência 

Alimentar 

 

 

 

OUTROS RISCOS  
 

ENFERMEIRO (COREN) 
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

SERVIÇO ENFERMAGEM HUTRIN 

Diagnóstico e Prescrição de Enfermagem 

 
NOME: Prontuário: 

Idade: Sexo: [   ] M  [   ] F Data: 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM  
 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM APRAZAMENTO 

  

  

  

  

  

  

  

ENFERMEIRO (COREN) 

 

  



 
P á g i n a  | 166 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

SERVIÇO ENFERMAGEM HUTRIN 

Registros de Enfermagem 

 
NOME: Prontuário: 

Idade: Sexo: [   ] M  [   ] F  

OBSERVAÇÃO / EVOLUÇÃO ASS.:/COREN 
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Observações: 

1. Além da implantação da SAE, todos os procedimentos técnicos e rotinas 

administrativas estarão definidos em protocolos padrões de boas práticas, e estarão 

disponibilizados, a partir do 3º mês da assinatura do contrato, e acessíveis a todos os 

profissionais, atualizados e revisados a cada dois anos, assinados pelo respectivos RTs 

(Responsável Técnico). 

2. São exemplos de protocolos a serem implantados pelo Serviço de Enfermagem: 

 Protocolo de Técnicas Básicas de Enfermagem 

 Protocolo de Preparo e Administração de Medicamentos e Soluções 

 Protocolo de Transporte de Pacientes 

 Protocolo de Prevenção de Queda de Pacientes 

 Protocolo de Prevenção de Sepse 

 Protocolo de Preparo de Pacientes para Exames 

 Protocolo de Preparo de Pacientes para Cirurgias 

 Protocolo de Atendimento a Pacientes em PCR (Parada Cardiorrespiratória) 

 Entre outros 

 

A seguir apresentamos o modelo de POP – Protocolo Operacional Padrão a ser adotado pelos 

profissionais de enfermagem para confecção de seus manuais e protocolos assistenciais e 

administrativos. 
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: Enfermagem 

POP: (ENF + nº de ordem)  

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 SETOR: 

PROCEDIMENTO:  

LOCAL DE EXECUÇÃO: 

EXECUTANTE: 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO: 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS ESPECIAIS: 

 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por 

(nome/função): 

 

Aprovado por 

(nome/função): 
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3.2.4 – PROPOSTA PARA REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO 

 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º - O Corpo Clínico do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN é representado pelo conjunto de médicos que atuam na instituição e, como 

unidade técnica-administrativa, é responsável pela coordenação das atividades médicas, 

diagnósticas e terapêuticas, em seus objetivos de assistência à saúde, ensino e pesquisa.  

PARAGRÁFO ÚNICO: O Corpo Clínico do HUTRIN possui autonomia e responsabilidade técnica, 

profissional, científica, política e cultural, devendo zelar pela conduta técnica, ética, moral e 

humanitária dos seus profissionais, assim como o bom desempenho e imagem institucional. 

 

Art. 2º - Os médicos do Corpo Clínico do HUTRIN se representam nas seguintes categorias: 

Membros Celetistas: são aqueles médicos que trabalham formalmente na unidade em vínculo 

trabalhista de CLT, independente da carga horária contratada, seja ela em regime de diarista 

e/ou plantonista. 

Membros Credenciados: são os médicos que exerçam suas atividades profissionais por meio 

de vínculo com empresas médicas contratadas ou cooperativas que prestam serviços à 

unidade, assim como os que estiverem ligados a outras instituições. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Outras modalidades poderão ser criadas conforme a demanda da 

Instituição. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS DO CORPO CLÍNICO 

Art. 3º - São objetivos do Corpo Clínico: 

a) Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica do Estado de Goiás, as Resoluções 

do Conselho Federal de Medicina, o Estatuto do HUTRIN, seu Regimento Interno e suas 

Normas Técnicas, assim como este instrumento regimental normativo. 

b) Contribuir para o desenvolvimento do trabalho em equipe com o objetivo de atingir 

toda a potencialidade resultante em benefício dos usuários do HUTRIN. 
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c) Contribuir para o bom desempenho do profissional médico e da equipe de saúde, 

inclusive no que se refere à colaboração na assistência a pacientes sobre responsabilidade de 

outros profissionais médicos. 

d) Assegurar a melhor assistência aos usuários do Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, garantindo o atendimento global ao paciente 

em regime ambulatorial, de emergência e internação, bem como o suporte emocional e 

informativo aos familiares e/ou responsáveis. 

e) Colaborar para o aperfeiçoamento dos médicos em aprendizado e demais discentes 

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

f) Produzir e estimular a pesquisa médica no âmbito da Instituição. 

g) Cooperar com a administração do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN, objetivando a melhoria da assistência prestada. 

h) Revisar anualmente, ou conforme necessidade, as rotinas assistenciais existentes, 

objetivando a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. 

i) Propor diretrizes de atuação em assuntos que propiciem melhoria na qualidade do 

produto ofertado nas áreas de atuação do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN. 

j) Participar de programas de promoção e manutenção da saúde adequada às 

necessidades de demanda do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN. 

k) Estimular e promover estudos com o objetivo de identificar melhorias da assistência 

prestada, inclusive no que se refere à participação efetiva nas diversas comissões hospitalares. 

l) Primar pela qualidade da relação médico-paciente e equipe de saúde, promovendo 

estudos que possam ampliar o conhecimento do perfil comportamental do paciente e seus 

familiares, necessário ao estímulo de suas participações no processo terapêutico.  

m) Oferecer as condições necessárias à absorção de novos recursos tecnológicos e 

científicos pela equipe de saúde do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira 

dos Santos - HUTRIN. 
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n) Zelar pela qualidade do prontuário do paciente, fazendo as evoluções e prescrições de 

forma legível, assinando, datando e identificando o responsável. 

o) Colaborar e participar ativamente nos programas e projetos de ensino e pesquisa do 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN. 

p) Promover o desenvolvimento das atividades de recuperação e manutenção da saúde 

dos pacientes do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN. 

q) Promover intercâmbio com instituições que possam contribuir para a melhoria da 

qualidade da assistência médico-hospitalar. 

r) Proporcionar e viabilizar as funções de ensino, pesquisa e extensão objetivando a 

formação e capacitação de recursos humanos na área de saúde. 

s) Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho e/ou de suporte às atividades 

desenvolvidas. 

t) Desenvolver outras atividades correlatas na sua área de atuação. 

u) Assumir a responsabilidade civil, criminal e ética sobre os atos que tenha praticado no 

exercício da medicina. 

v) Comunicar aos órgãos diretivos, e ao Conselho Regional de Medicina da Goiás, quando 

for indicação, falhas na organização, nos meios e na execução da assistência prestada na 

Instituição. 

w) Orientar-se pelo Código de Ética Médica, manter com os demais colegas e funcionários 

um relacionamento cordial e respeitoso. 

 

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Art. 4º - A composição do corpo clínico do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN deve ser exclusivamente de profissionais médicos devidamente 

regularizados no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e que exerçam suas 

funções nesta instituição: 

O corpo clínico encontra-se organizado nas seguintes clínicas:  

 Urgência / Emergência 
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 Clínica Médica 

 Clínica Cirúrgica 

 Clínica Obstétrica 

 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 

PARAGRÁFO ÚNICO - Cada clínica que compõe a estrutura organizacional médico-assistencial 

terá um coordenador. 

Art. 5º - São atribuições do coordenador de clínicas assistenciais: 

a) Supervisionar e coordenar as atividades de sua clínica. 

b) Organizar a escala de férias e indicar substituições em sua área de responsabilidade, 

conjuntamente com o Coordenador Médico. 

c) Coordenar a elaboração de rotinas e protocolos relativos à sua área de 

responsabilidade. 

d) Promover reuniões gerenciais e assistenciais de forma regular e periódica, com o 

objetivo de organizar as atividades assistenciais, estimular o ensino e o conhecimento 

científico, assim como a gestão da unidade. 

 

CAPÍTULO IV - DA REPRESENTAÇÃO E PROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 6º - O Corpo Clínico é coordenado e representado pelo Coordenador Médico e, na(s) 

sua(s) impossibilidade(s), pelo seu respectivos substituto. O Coordenador Médico será eleito 

a cada 30 (trinta) meses, por votação direta e secreta, em Processo Eleitoral do Corpo Clínico 

especialmente convocado para essa finalidade por meio de Edital interno do Diretor Técnico 

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

maioria simples de votos, podendo haver reeleição do mesmo por até 4 (quatro) mandatos 

consecutivos. O Edital deverá ser exposto com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  
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CAPÍTULO V - DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 7º - À Diretoria Técnica compete: 

a) Assegurar as condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, 

visando o melhor desempenho do Corpo Clínico, em benefício da saúde da população usuária 

de seus serviços. 

b) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica, sendo o 

responsável para prover as condições necessárias ao seu funcionamento. 

c) Representar o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN em suas relações com as autoridades médicas e sanitárias, quando o exigirem as leis 

em vigor.  

d) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigência. 

e) Comunicar ao CRM, por escrito, ao assumir ou deixar definitivamente o cargo. 

f) Assegurar espaço físico adequado para o funcionamento das atividades do corpo 

clínico da Unidade. 

 

Art. 8º - À Gerência Médica do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN compete: 

a) Exercer a Gerência Clínica e representar o Corpo Clínico em todos os órgãos colegiados 

deliberativos e formuladores de política institucional existente, ou que venham a existir, assim 

como externamente sempre que necessário ou solicitado pela Diretoria Técnica. 

b) Presidir as Assembleias do Corpo Clínico. 

c) Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os programas e as atividades de assistência 

do Corpo Clínico, estimulando em cada um o espírito de trabalho em equipe, o respeito ao 

paciente, os princípios que norteiam a moral e a ética médica e o espírito científico.  

d) Acompanhar os trabalhos de cada clínica e seus coordenadores, com vistas à prestação 

da melhor assistência ao paciente. 

e) Indicar os representantes do Corpo Clínico nas diversas comissões de assessoria 

técnica e análise de desempenho existente na unidade. 
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f) Assegurar a assistência médica integral, geral e especializada, ao paciente em todas as 

fases do seu atendimento. 

g) Elaborar e revisar, regularmente e sempre que necessário, normas, rotinas e 

procedimentos direcionados ao Corpo Clínico, bem como zelar pelo seu cumprimento. 

h) Participar ativamente das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na unidade. 

i) Estimular a participação de todos os membros nos eventos científicos organizados pela 

Unidade, com vistas ao aperfeiçoamento técnico. 

j) Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico, bem como pelos 

regulamentos institucionais e pela sua boa imagem. 

k) Comunicar aos órgãos diretivos, e quando necessário ao Conselho Regional de 

Medicina de Goiás, falhas na organização, nos meios e na execução da assistência prestada na 

Instituição. 

l) Comunicar, por escrito, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, a posse 

/ afastamento, ou a substituição desta função, sempre que ela ocorrer, mesmo que 

temporariamente. 

 

Art. 9º - Aos Membros do Corpo Clínico compete: 

a) Frequentar as instalações do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN, valendo-se dos recursos técnicos e meios de diagnóstico 

disponíveis para promover o melhor atendimento aos seus pacientes. 

PARAGRÁFO ÚNICO: O uso de equipamentos e instrumentos e a utilização de medicamentos 

poderão ser restringidos por normas relativas à qualificação e treinamento dos membros e 

limitados pela observância de Protocolos Assistenciais de cada serviço. 

b) Participar das Assembleias e Reuniões Técnico-Científicas do Corpo Clínico. 

c) Participar das comissões permanentes e temporárias do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN. 

d) Votar e ser votado nas eleições deliberativas. 

e) Eleger o Coordenador Médico, bem como a Comissão de Ética Médica. 
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f) Elaborar adequadamente os prontuários dos pacientes sob seus cuidados, fazendo as 

evoluções e prescrições de forma legível, assinando, datando e identificando o responsável.  

g) Assumir a responsabilidade civil, criminal e ética sobre os atos que tenha praticado no 

exercício da medicina. 

h) Colaborar com a administração da instituição, respeitando o Código de Ética Médica, 

os regulamentos e as normas existentes. 

i) Orientar-se pelo Código de Ética Médica, manter com os demais colegas e funcionários 

um relacionamento cordial, colaborativo e respeitoso. 

j) Receber a remuneração sem intermediação ou desconto e sem retenção. 

 

CAPÍTULO VI - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DO CORPO CLÍNICO 

Art. 10º - A Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão do Corpo Clínico. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO - O Corpo Clínico deliberará por meio de Assembleias Gerais 

Ordinárias convocadas pelo Diretor Técnico com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

instalando-se, em primeira convocação, com quórum mínimo de 2/3 de seus membros e, em 

segunda convocação, após uma hora, com qualquer número de membros. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - As deliberações se darão por maioria simples de votos. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - Extraordinariamente, as Assembleias poderão ser convocadas com 

24 horas de antecedência pelo Diretor Técnico ou por solicitação de pelo menos 1/3 dos 

membros do Corpo Clínico. 

PARAGRÁFO QUARTO - A Diretoria Geral poderá solicitar a realização de Assembleias 

Extraordinárias por meio do Diretor Técnico. 

 

CAPÍTULO VII - DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

Art. 11º - A Comissão de Ética Médica é regida pela Resolução CFM Nº 2.152/2016, 

destacando que a Comissão de Ética Médica será composta de membros efetivos e suplentes, 

sempre em número proporcional ao de membros do Corpo Clínico do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN. 
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PARAGRÁFO PRIMEIRO - A eleição da Comissão de Ética será feita pela votação direta e secreta 

de todos os médicos pertencentes ao Corpo Clínico e o mandato será conforme normas 

vigentes estabelecidas pelo CFM. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - As eleições serão convocadas pelo Coordenador Médico com 

antecedência de 30 dias, com prazo de inscrição até 14 dias antes da data da assembleia que 

a elegerá. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - Os candidatos à Comissão de Ética se inscreverão individualmente 

junto ao Coordenador Médico, que nomeará uma junta eleitoral para coordenar as eleições.  

PARAGRÁFO QUARTO - O mandato da Comissão de Ética Médica será coincidente com o da 

Gerência Médica, sendo permitida a recondução ao cargo. 

PARAGRÁFO QUINTO - A presidência da Comissão será exercida pelo membro que obtiver o 

maior número de votos, escolhendo entre os demais membros o seu secretário. 

PARAGRÁFO SEXTO - Em caso de vacância do cargo, será convocado a preenchê-la o suplente 

que tiver obtido o maior número de votos. Quando houver vacância de metade ou mais dos 

cargos, será convocada nova eleição para complementar o mandato. 

 

Art. 12º - Compete à Comissão de Ética Médica: 

a) Zelar pelos princípios da ética médica. 

b) Supervisionar e orientar, em sua área de atuação, o exercício da atividade médica. 

c) Comunicar ao CRM o exercício ilegal da medicina. 

d) Manter atualizado o cadastro de médicos na Instituição. 

e) Colaborar com o CRM na tarefa de educar, divulgar e orientar sobre temas relativos à 

ética médica. 

f) Instaurar sindicâncias, apurar e emitir relatório circunstanciado de todas as infrações 

que cheguem ao seu conhecimento. 
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CAPÍTULO VIII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 13º - Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator, sujeito às penalidades 

deste Regimento quando: 

a) Infringir o Código de Ética Médica e as determinações dos Conselhos Federal de 

Medicina – CFM e o Conselho Regional de Medicina de Goiás – CRM/GO. 

b) Infringir o Estatuto do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN, quando houver conotação ética. 

c) Infringir as normas estabelecidas neste Regimento. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO - Nos casos de suspeita ou indício de infração, a Comissão de Ética 

instaurará sindicância, apurará e, no prazo de trinta dias, encaminhará a conclusão ao 

Coordenador Médico para aplicação da punição. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - Nos casos de suspeita de infração de caráter ético, o resultado será 

encaminhado ao CRM, que julgará e, se for o caso, aplicará a punição. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - Será garantido ao acusado o amplo direito à defesa. 

 

Art. 14º - Os Membros do Corpo Clínico que forem considerados transgressores estarão 

sujeitos às seguintes penalidades: 

a) Advertência Verbal. 

b) Advertência Escrita. 

c) Suspensão por 30 dias de suas atividades na Unidade. 

d) Exclusão do Corpo Clínico. 

PARAGRÁFO ÚNICO: As penalidades aplicadas por transgressão a normas administrativas ou 

regimentais obedecerão à gradação acima, exceto nos casos de incontestável gravidade, a 

juízo a Comissão de Ética e Gerência Médica. 

 

CAPÍTULO IX - DAS COMISSÕES/COMITÊS TÉCNICOS 

Art. 15º - São Comissões/Comitês Técnicos Permanentes do corpo clínico do Hospital Estadual 

de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN: 

1. A Comissão de Ética Médica. 
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2. A Comissão de Revisão de Prontuário. 

3. Comissão de Farmácia. 

4. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

5. Comissão de Gerenciamento de Resíduos. 

 

Art. 16º - Serão Comissões Temporárias do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN as criadas segundo a necessidade de melhor organizar os 

trabalhos desta Instituição. 

PARAGRÁFO ÚNICO - A duração das Comissões Temporárias não poderá exceder o prazo de 

seis meses. Caso haja necessidade de extensão dos seus trabalhos por um período maior, elas 

serão transformadas em Comissões Permanentes e deverão seguir as regras estabelecidas 

para estas. 

 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17º - Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade física 

permanente ou interrupção da gravidez deverão ser previamente submetidas à apreciação do 

Coordenador Médico e Diretor Técnico e, se necessário, da Comissão de Ética, com registro 

em ata. 

PARAGRÁFO ÚNICO: Em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por três médicos 

presentes ao ato, sendo o fato posteriormente comunicado ao Coordenador Médico. 

 

Art. 18º - Os documentos constantes do prontuário médico são de propriedade do paciente, 

permanecendo sob a guarda e responsabilidade do Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN. 

§ 1º: É vedado ao médico, mesmo se assistente, apossar-se de partes ou a totalidade do 

prontuário médico sem a autorização do Coordenador Médico e Diretor Técnico, podendo 

consultá-lo após solicitação por escrito e assinatura de termo de responsabilidade. 
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§ 2º: A divulgação pública de fatos referentes ao prontuário médico somente poderão ocorrer 

com a autorização expressa do paciente ou seu responsável legal, devendo ser feita pelo 

médico assistente ou pelo Coordenador Médico. Neste caso, com conhecimento do mesmo. 

 

Art. 19º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos emergencialmente pelo 

Coordenador Médico, até que a Assembleia do Corpo Clínico os avalie e tome sua decisão.  

 

Art. 20º - Este Regimento Interno entra em vigor após ser aprovado pelo Corpo Clínico do 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN e referendado 

pelo CRM, aprovado e registrado. 

Após a revisão, o Regimento deverá ser submetido à apreciação e aprovação do Corpo Clínico, 

e duas cópias encaminhadas ao CRM/GO, juntamente com a Ata da Assembleia que o 

aprovou, para homologação. 
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3.3 – Organização de Atividades / Implantação de Processos 

3.3.1 – PROPOSTA DE MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

 

Os protocolos assistenciais dizem respeito à descrição minuciosa de linhas de cuidado 

especificas, integrando na sua estrutura as normas, rotinas e procedimentos relativos ao 

problema/condição de saúde determinada. São um conjunto de dados que permitem 

direcionar o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou 

prevenção de um problema. Protocolo descreve uma situação específica de 

assistência/cuidado, com detalhes operacionais e especificações sobre o que fazer, quem 

fazer e como fazer. Conduz os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, 

recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever ações de avaliação/diagnóstica ou de 

cuidado/tratamento, como o uso de intervenções educacionais, de tratamentos com meios 

físicos, de intervenções emocionais, sociais e farmacológicas, independentes de enfermagem 

ou compartilhadas com outros profissionais.  

Um protocolo contém vários procedimentos. Na maioria das vezes, os protocolos são 

multiprofissionais e interdisciplinares, pois visam ao atendimento integral do ser cuidado.  

O avanço científico e tecnológico se contrapõe com trabalhos isolados, fragmentados, onde 

ganha ênfase o trabalho em equipe multiprofissional. Nesta concepção, o protocolo vem 

refletir o desejo de um trabalho compartilhado, consolidado e que aponta para resultados que 

irão trazer um grande diferencial ao processo de trabalho.  

Um protocolo deve ser construído de maneira coletiva, com bases solidas ético, legais 

e científicas. A saúde baseada em evidências deve ser o norte dos protocolos. Os protocolos 

eliminam as decisões baseadas apenas no conhecimento adquirido na prática cotidiana 

individual.  

A atividade do cuidar, além de complexa, exige confiabilidade à assistência prestada 

por meio de procedimentos seguros. A construção de protocolos é imprescindível para a 

execução das ações nas quais a enfermagem está envolvida. O grande objetivo dos protocolos 

é resguardar o serviço, pois: agilizam e uniformizam o atendimento; facilitam condutas 

descentralizadas; diminuem a margem de erro; importantes nos processos de Gestão do 
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atendimento à clientela; muito valorizados atualmente por possibilitar qualidade e eficácia 

nos serviços; facilitam o gerenciamento de pendências judiciais (Min. da Saúde e 

medicamentos de alto custo etc.); melhora a qualidade de serviços prestados aos clientes; 

padroniza as condutas; melhora o planejamento e controle da Instituição, dos seus 

procedimentos e dos resultados; garante maior segurança; otimiza a utilização dos recursos 

operacionais; reduz custos; rastreia todas as atividades operacionais e clínicas; realiza um 

controle mais apurado sobre os estoques; pode gerar um prontuário eletrônico; otimiza a 

produtividade dos trabalhadores; garante uma assistência livre de riscos e danos aos paciente. 

EXEMPLOS DE PROTOCOLOS: Acolhimento com classificação de risco; Manejo do 

paciente com síndrome coronariana aguda (SCA); Manejo do paciente com suspeita de 

dengue; Manejo do paciente com suspeita de sepse; Atendimento à vítima de trauma; 

Assistência ao paciente portador de hipertensão arterial, dentre outros. 

 

O modelo proposto para manual de protocolos assistenciais  para o Hospital Estadual 

de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN em suas diversas áreas está 

exemplificado a seguir: 
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Categoria Profissional: 

Assistencial 

POP: (ENF + nº de ordem)  

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

 SETOR: Informar o nome do setor que está sendo implantado o POP 

PROCEDIMENTO: Nome do procedimento a ser executado 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Clínica onde o paciente se encontra 

EXECUTANTE: Nomes dos profissionais que executaram o procedimento 

RESULTADOS ESPERADOS: Informar claramente a situação e as categorias de pacientes 

para os quais o protocolo foi organizado, assim como o grupo de profissionais que o 

implementará. Citar o motivo a qual o procedimento será executado. Qual a finalidade da 

execução. 

MATERIAL NECESSÁRIO: Descrição de todos os materiais / insumos que são necessários. 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO: 

Representação esquemática do manejo do paciente. Citar passo a passo. 

CUIDADOS ESPECIAIS: 

Citar necessidades especiais a serem observadas. 

 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: Previsão de treinamento e validação com datas 

específicas. 

 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por 

(nome/função): 

 

Aprovado por 

(nome/função): 
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3.3.2 – PROPOSTA DE MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA O FATURAMENTO 

DE PROCEDIMENTOS 

 

 O setor de faturamento, é basicamente o órgão responsável pela confecção das contas 

hospitalares dos pacientes. 

 A conta do paciente é o conjunto de documentos e informações destinados ao registro 

de gastos realizados com o enfermo durante seu atendimento no hospital. 

 Nas instituições de saúde, é necessário existir uma área de coordenação de faturamento 

responsável pelas informações administrativas e financeiras dos atendimentos prestados pela 

organização, em níveis ambulatoriais e de internação hospitalar. 

Dentro disso, podemos listar alguns dos objetivos do faturamento hospitalar: 

 Expedir as faturas de cobrança dos serviços prestados (guias às operadoras); 

 Emitir relatórios de controle das faturas emitidas e pendentes; 

 Manter um sistema de controle que emita informações que permitam obter os dados 

necessários ao processamento dos relatórios de faturamento; 

 Analisar os relatórios de faturas recebidas; 

 Verificar as ocorrências de glosas e identificar suas causas; 

 Providenciar as correções das glosas e localizar documentos comprobatórios; 

 Preparar os recursos de glosas às operadoras para correção e pagamento das mesmas; 

 Manter atualizados e organizados, pelo período de no mínimo cinco anos, os 

comprovantes dos serviços prestados, para atender às auditorias; 

 Integrar-se com os demais setores correspondentes e responsáveis pela “rota” 

percorrida pelo paciente, ou seja, desde o momento de sua chegada ou recepção até 

sua alta ou saída. 

 Planejar e executar as faturas do SUS. 

 Manter atualizada toda e qualquer tabela utilizada com preços e demais itens 

utilizados para confecção das faturas. 
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 Manter acompanhamento constante dos pacientes durante seu período de internação 

e consequentemente seus gastos. 

Dentre os vários serviços e setores que compõem Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, a unidade de faturamento é de grande 

importância, pois após todo um processo de atendimento a um determinado paciente, será 

então fruto deste, sua consequente fatura, a qual será processada pelo setor, resultando em 

divisas monetárias para a organização. 

O setor de faturamento estará diretamente subordinado à Diretoria de Administração 

e Coordenação Administrativa, realizando suas atividades em horário administrativo, das 8h 

às 18h. 

 

Instrução para Faturamento de Procedimentos: 

Estas instruções utilizam como referência técnica-operacional o Manual Técnico 

Operacional do Ministério da Saúde. As rotinas propostas para os procedimentos de 

Faturamento Ambulatorial e Hospitalar seguem abaixo: 

 

Faturamento Ambulatorial: 

Recebimento dos Boletins de Produção Ambulatorial – BPA:  

 A Unidade de Faturamento receberá os BPA preenchidos, assinados e carimbados 

pelos prestadores diariamente. Se a documentação recebida não estiver devidamente 

preenchida deverá ser devolvida imediatamente ao seu portador para que este retorne ao 

setor de origem, corrija a não-conformidade e entregue o documento de forma correta ao 

setor de faturamento. 

 

Confirmação dos BPA com as agendas e digitação dos BPA: 

 Serão conferidos os BPA com as consultas confirmadas no agendamento ambulatorial. 

Será digitado no Sistema de Gestão Hospitalar, a produtividade registradas nos BPA, nas 

modalidades de BPA Consolidado e BPA Individualizado.  
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 Na modalidade BPA Consolidado são lançados os procedimentos com os seus 

quantitativos gerais; 

 Na modalidade BPA Individualizado digitamos procedimentos que exigem a 

identificação individual de cada paciente. 

 

Consolidação das Produções Digitadas e Preparação dos Arquivos de Exportação: 

 Depois de digitados todos os BPA procedem-se com a consolidação e preparação dos 

arquivos de exportação para entrega na Secretaria Estadual de Saúde ou a outro Órgão por 

esta definida. 

 

Emissão de Relatórios de Conferência: 

 Nesta fase devem ser emitidos todos os relatórios de conferências para que a Unidade 

de Faturamento visualize quaisquer possíveis distorções nas informações a serem entregues 

para pagamento da Produção Hospitalar junto à Secretaria de Saúde. 

 

Entrega dos Arquivos de Exportação / Confirmação do Processamento: 

 A Unidade de Faturamento deverá acompanhar junto à Secretaria Estadual de Saúde 

o processamento dos arquivos de exportação entregue. Após a Secretaria de Saúde processar 

os arquivos, a Unidade de Faturamento deverá resgatar o Relatório de Glosas, analisar as 

glosas informadas quando houverem e proceder com a reapresentação das contas 

apresentadas no relatório como conta glosada. 

 

Faturamento Hospitalar 

Monitoramento das Altas Hospitalares e Auditoria de Prontuário: 

 A Unidade de Faturamento acompanhará diariamente as altas hospitalares por meio 

do monitoramento do Relatório Gerencial de Altas hospitalares. 

 A equipe da Unidade de Faturamento solicitará diariamente a equipe de enfermagem 

de cada setor do Hospital os prontuários dos pacientes em Alta Hospitalar.  



 
P á g i n a  | 186 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 O colaborador da Unidade de Faturamento realizará auditoria no prontuário do 

paciente verificando as não-conformidades existentes (falta de solicitações de exames, 

laudos, assinaturas, carimbos, evoluções...). Todas as não-conformidades detectadas nos 

prontuários dos pacientes devem ser registradas e apresentadas ao responsável pelo setor 

para que possam ser corrigidas e no dia seguinte serem encaminhadas a Unidade de 

Faturamento para o processo de faturamento. 

 

Recebimento dos Prontuários: 

 Serão recebidos na Unidade de Faturamento todos os prontuários auditados 

previamente em suas unidades de internação devidamente protocolados.  

 A Unidade de Faturamento registrará o recebimento de cada prontuário comparando 

com o Relatório de Altas hospitalares. Devem ser devolvidos quaisquer prontuários que 

apresentarem não- conformidades. 

 

Auditoria Dos Prontuários:  

 Na unidade de faturamento os prontuários recebidos são analisados e, neste momento 

é verificado se os procedimentos indicados estão corretos, se estão explicitados todos os 

procedimentos realizados, entre outros aspectos pertinentes ao prontuário. Se for detectada 

ainda alguma não-conformidade, será solicitada a sua correção por parte do setor de origem. 

 

Envio das Contas para Recebimento dos Números das AIH e digitação do Número das 

AIH no Sistema de Gestão: 

 A Unidade de Faturamento deverá encaminhar para a Secretaria Estadual de Saúde 

todos os laudos das contas médicas para que a seja liberada as respectivas AIH para 

faturamento. De posse dos números das AIH, os faturistas irão digitar os números das AIH nas 

contas previamente digitadas e realizar o processamento das contas. 
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Fechamento do Faturamento, Conferência Prévia, Emissão de Relatórios e Geração de 

arquivos de Exportação: 

 A Unidade de Faturamento procederá com o processamento das contas digitadas e 

realizará o fechamento do mês em processamento. Neste momento, deverá ser realizada uma 

última para avaliar a coerência das informações processadas e corrigir possíveis erros.  

 Concluída esta etapa, deverão ser emitidos todos os relatórios administrativos, 

gerenciais e estatísticos. É neste momento que são emitidos todos os relatórios exigidos pela 

Secretaria de Saúde e gerados todos os arquivos para processamento do faturamento pelo 

Órgão Gestor. 

 

Acompanhamento Do Relatório De Glosas: 

 O Setor de Faturamento deverá acompanhar o relatório de glosas disponibilizado pela 

Secretaria de Saúde para proceder com o reprocessamento das referidas contas no mês 

subsequente. Este procedimento é de fundamental importância para evitar perdas 

irrecuperáveis por parte do Hospital. 
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Formulários imprescindíveis ao setor de Faturamento do HUTRIN: 

 

BPA – C 
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BPA – I 
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3.3.3 – PROPOSTA DE MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA ALMOXARIFADO E 

PATRIMÔNIO 

 

ALMOXARIFADO 

A importância da atividade do setor de suprimentos de uma unidade de saúde exerce papel 

primordial para a manutenção da qualidade do atendimento prestado ao cliente, exercendo 

influência direta no trabalho da equipe assistencial. Isso denota a primeira função da atividade 

de administração de recursos materiais e patrimoniais – o atendimento às necessidades de 

materiais, medicamentos e bens patrimoniais dos clientes internos (equipe assistencial) e dos 

clientes externos (pacientes).  

É com esta visão estratégica que os gestores do serviço de almoxarifado do HUTRIN, deverá 

desenvolver suas atividades, preocupando-se com a continuidade operacional da organização 

e ao mesmo tempo com a manutenção de todo o sistema da unidade de saúde, pois não 

adiantará ter um estoque repleto de materiais e medicamentos, e não ter dinheiro em caixa 

para comprar um antibiótico ou consertar uma autoclave, por exemplo. Assim, o almoxarifado 

do HUTRIN terá por finalidade o recebimento, físico e contábil de todos os materiais 

adquiridos pela área de compras; a estocagem e a distribuição de materiais de 

higiene/limpeza, material de expediente, material de manutenção e alimentação. Estará 

subordinado à Coordenação de Materiais e Compras, que por sua vez está subordinada a 

Diretoria de Administração e Finanças. 

Para obtenção de maior produtividade, maior segurança nas operações de controle e rapidez 

no atendimento aos usuários do serviço, o almoxarifado deverá obedecer aos seguintes 

critérios: 

 Possuir sistema informatizado para gerenciamento de estoque; 

 Manter sintonia com o setor de compras particularmente quando da chegada dos 

materiais; 

 Manter o controle dos estoques em termo de quantidade e valor, minimização das 

perdas por deterioração dos materiais e por desvio de materiais ; 
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 Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estado dos materiais 

estocados; 

 Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos; 

 Determinar o volume necessário de estoque para um determinado período. 

 Possuir alto grau de flexibilidade do arranjo físico e utilização adequada do espaço, 

 Redução da necessidade de equipamentos de movimentação de materiais; 

 Garantir os requisitos mínimos de segurança individual e coletiva. 

 

Objetivos do Almoxarifado: 

 Organizar e controlar todo o recebimento, físico e contábil de todos os materiais 

adquiridos pela área de compras, além da estocagem e a distribuição de materiais de em geral, 

necessários a todas as atividades do HUTRIN; 

 Estabelecer um conceito bem definido de logística hospitalar, necessário para melhor 

compreensão do fluxo contínuo dos materiais, as relações tempo-estoque na produção e na 

prestação do serviço;  

 Apoiar firmemente cada fase do sistema gestão de serviços de saúde, com um máximo 

de eficiência, através da coordenação de suprimentos, produção, embalagem e transporte de 

suprimentos. 

 

A logística proposta para obtenção dos objetivos se constitui pelo planejamento de materiais, 

compras, rede de fornecedores, serviço de transporte, armazenamento, farmácias, serviço de 

movimentação interna e rede de unidades de atendimento. A gestão é iniciada na rede de 

fornecimento e finalizada após o descarte/uso do material ou medicamento. A Gerência de 

almoxarifado deverá abranger os setores: 

1. Recepção, armazenamento e expedição de produtos farmacêuticos ; 

2. Recepção, armazenamento e expedição de materiais e equipamentos. 
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SETOR DE PATRIMÔNIO 

 

Competências: 

 Atender a instrução normativa nº 205/88, inventário físico é o instrumento de controle 

para a verificação dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade; 

 Realizar inventário físico de bens móveis, que, por lei, deve ser feito anualmente; 

 Realizar o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com 

saldo físico real das instalações;  

 Realizar análise do desempenho das atividades do encarregado do controle através 

dos resultados obtidos no levantamento físico;  

 Realizar levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso 

e das suas necessidades de manutenção e reparos e/ou constatação de que o bem móvel é 

ou não necessário em cada unidade.  

 Recebimento da documentação pertinente à incorporação dos bens;  

 Cadastramento dos bens no Sistema de Patrimônio;  

 Emissão do termo de responsabilidade;  

 Identificação física do bem, com a fixação de plaqueta patrimonial, observada a 

padronização de etiqueta de código de barras, gerada pelo Sistema de Patrimônio.  
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FLUXO PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO 

DESCRIÇÃO 

DO FLUXO 

UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
O QUE FAZER 

1º Patrimônio  Recebe uma via do processo de compras  

2º Fornecedor 
 Recebe a solicitação de compras;  

 Efetua a entrega do material solicitado.  

3º Almoxarifado 

 Realiza a conferência da solicitação de compras, 

com a Nota Fiscal do fornecedor, conferi todos os 

dados, e se o material entregue foi o mesmo solicitado 

pelo Instituto;  

 Caso não seja compatível com a solicitação de 

compras, devolve o material ao fornecedor e aguarda 

nova entrega;  

 Caso esteja compatível com a solicitação 

encaminha para o setor de Patrimônio.  

4º Patrimônio 

 Realiza a conferência do material;  

 Registra o bem imóvel no sistema patrimonial;  

 Gera número de etiquetamento ao bem imóvel;  

 Encaminha o bem para setor solicitante;  

 Informa ao Setor de Engenharia Clinica caso seja 

algum equipamento, para acompanhamento;  

 Informa ao Financeiro o número de patrimônio.  

 

Normas e Procedimentos:  

1. Compra: incorporação de bem patrimoniável adquirido via empenho.  

 Documentação necessária: nota fiscal, nota de empenho, solicitação de compra. 

Autuar toda documentação em processo administrativo. A nota fiscal deverá estar em 

conformidade com a nota de empenho.  
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2. Convênio: incorporação de bem adquirido com verbas de Convênios.  

 Documentação necessária relativa a cada convênio: cópia do instrumento de convênio; 

nota fiscal, relação detalhada dos bens, respectivos valores e em caso de importações, 

declaração de importação. O processo necessita de autorização do diretor geral, através de 

emissão de termo de doação.  

 

3. Doação: As incorporações devem ser efetuadas das seguintes formas: 

Doação de Instituições:  

 Documentação necessária: termo de doação, termo de aceitação e transferência de 

domínio e relação dos bens com os respectivos valores, declaração de importação em caso de 

bens importados.  

Doação Pessoa Física:  

 Documentação necessária: termo de doação constando CPF, descrição e valor do bem, 

ou nota fiscal. O processo necessita de aprovação do Diretor Geral.  

 

4. Em Poder de Terceiros, Convênios e Outros: registro de um bem patrimoniado 

utilizado por terceiros fora do HUTRIN. 

 Documentação necessária: instrumento do convênio ou termo de permissão de uso ou 

termo de comodato. O processo necessita de autorização do diretor geral . No termo deverá 

constar o período, e o tipo de vínculo (Empréstimo, Comodato ou contrato).  

 

5. Fabricação Própria ou de Terceiros: procedimento para incorporar um bem 

patrimoniável fabricado na própria unidade ou em outro local.  

 Documentação necessária: guia de produção, documento que comprove a fabricação 

do bem emitido pelo executor no caso de fabricação própria, nota fiscal no caso de fabricação 

de terceiros. O processo necessita de autorização do diretor geral.  

 

6. Passagem de Bens (Transferência): utiliza-se desta ação para se transferir um bem 

patrimoniado de uma Instituição para outra.  
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 Documentação necessária: ofício demonstrando o interesse pelo bem. O processo 

necessita de autorização do diretor geral.  

 

7. Reincorporação: incorporação de um bem baixado.  

 Documentação necessária: autuar processo com o ofício de solicitação da referida 

incorporação. Necessita de autorização do chefe imediato da área requerente.  

 

8. Migração de Bens: migração de um bem patrimoniado e um centro de custo, ou de 

uma sala, prédio. 

 

9. Inventário Físico: procedimento adotado anualmente com a designação de uma 

comissão de patrimônio, nomeada pelo diretor geral.  

 

A seguir descrevemos a regulamentação que deverá ser adotada pelo setor de almoxarifado 

e patrimônio do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN. 
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REGULAMENTAÇÃO PATRIMONIAL 

Normas de Controle e Gestão de Bens Móveis e Materiais de Consumo 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. Iº. O controle e a gestão de bens móveis e materiais de consumo no âmbito do INSTITUTO 

CONSOLIDAR obedecerão ao disposto nesta normatização.  

Art.2°. Para fins desta Normatização considera-se: 

I - Material: equipamentos, componentes sobressalentes, acessórios, matérias-primas, outros 

itens empregados ou passíveis de emprego administrativas e de execução do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, inclusive bens de consumo;  

II - Material ou bem permanente: aquele que, pela própria natureza, possuir durabilidade 

superior a 02 (dois) anos, cujo valor integra o patrimônio do INSTITUTO CONSOLIDAR; 

 III- Unidade administrativa: unidades da estrutura organizacional (organograma) do 

INSTITUTO CONSOLIDAR ou postos de trabalho constantes dos contratos de gestão celebrados 

com órgãos públicos. 

 

DA AQUISIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Art.3°. A aquisição de materiais no âmbito do INSTITUTO CONSOLIDAR compreende os 

seguintes tipos:  

I- Compra: operação de aquisição remunerada de bens, mediante preço previamente 

ajustado; II- Cessão: modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência 

gratuita de posse e troca de responsabilidade; 

III- Doação: ato de liberalidade pelo qual os contraentes trocam entre si coisas de sua 

propriedade e, só se dará mediante as condições previstas no Estatuto Social;  

IV - Transferência: modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, 

de uma unidade administrativa para outra;  



 
P á g i n a  | 197 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

V - Comodato: designa o contrato, a título gratuito, em virtude do qual uma das partes cede 

por empréstimo a outra determinada coisa para que a use pelo tempo e nas condições  pré-

estabelecidas. 

Art. 4º. A aquisição de material na modalidade compra será efetuada pela Gerência de 

Contratos e Licitações e, quando necessário, via Comissão Permanente de Licitação, de forma 

planejada, visando alcançar a economicidade, eficiência e eficácia na gestão de recursos 

orçamentários, financeiros e materiais. 

Art.5º. As compras terão por princípio, respeitada a legislação em vigor, a padronização do 

material em uso, de forma a reduzir o número de itens, visando a simplificação dos processos 

de obtenção, controle de estoque e levantamento de inventários. 

Art.6º. Os materiais deverão ser catalogados e, quando possível, codificados, com base na 

nota fiscal, devendo ser catalogadas todas as informações à identificação do material e do 

processo de compra. 

Art. 7º. Os pedidos de compra de materiais não catalogados deverão conter todos os 

elementos essenciais à sua caracterização, acompanhados, se necessário, de modelos 

gráficos, projetos, amostras e outros elementos que se fizerem necessários. 

Art. 8º. As compras realizadas fora da programação da Gerência de Material e Patrimônio 

serão efetuados somente depois de atingido o nível mínimo de estoque no almoxarifado; 

§ 1º. As solicitações de itens que não fizerem parte do catálogo normal de materiais mantidos 

pela Gerência de Material e Patrimônio serão efetuados diretamente ao coordenador 

administrativo-financeiro, a quem caberá a análise da oportunidade e conveniência da 

aquisição; 

§ 2°. Na hipótese do parágrafo anterior, caso a solicitação seja deferida pela Coordenação 

Administrativa-Financeira, poderá ser modificado o catálogo de materiais, por iniciativa da 

Gerência de Material e Patrimônio, para inclusão daquele item, desde que verificada a 

necessidade de aquisição para as demais unidades administrativas.  

Art.9°. A quantidade de material a ser adquirida fica limitada à existência de espaço físico para 

seu armazenamento em condições adequadas de segurança e conservação.  
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Parágrafo Único - Fica proibida a aquisição de material permanente em quantidade superior 

à da pronta destinação e utilização por parte das unidades requisitantes, ressalvadas aquelas 

destinadas à reserva técnica para substituição imediata em caso de manutenção, pa ra 

acomodação de novos colaboradores ou implantação de novas unidades e/ou projetos / 

contratos de gestão.  

Art.10º. Os materiais sujeitos à deterioração ou ao risco de se tornarem obsoletos deverão 

ser adquiridos em quantidades suficientes para a plena utilização. 

Art. 11º. As Notas Fiscais de materiais deverão ser entregues diretamente na Gerência de 

Material e Patrimônio, para serem conferidas e depois repassadas à Coordenação 

Administrativa-Financeira ou por quem este delegar esta atribuição.  

Parágrafo Único - As Notas Fiscais de materiais adquiridos com recursos do Fundo Rotativo / 

Suprimento de Fundos também serão conferidas pela Gerência de Material e Patrimônio e 

depois repassadas ao gestor/suprido do fundo. 

Art.12º. O recebimento de materiais oriundos de compra, cessão, doação, permuta ou 

transferência e comodato será provisório quando da entrega e definitivo após a aceitação / 

inserção no patrimônio do INSTITUTO CONSOLIDAR; 

 § 1°.0 recebimento provisório não caracteriza sua aceitação; 

§ 2°. A aceitação é condição essencial para o recebimento definitivo dos materiais, que se dará 

após a verificação da descrição, qualidade e quantidade da Nota Fiscal que, por sua vez, deverá 

estar em conformidade com o Pedido / Solicitação de Compras; 

§ 3°. Nas operações de cessão, doação, permuta ou transferência, a verificação da descrição, 

qualidade e quantidade deverá ser realizada tomando-se por base as informações constantes 

dos respectivos Termos de Cessão/Doação, Declaração exarada no processo relativo à 

permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência. 

Art.13º. Nas operações de compra a aceitação deverá ser atestada na respectiva Nota Fiscal 

ou na Nota Fiscal/Fatura e, nos demais casos, nos Termos de Cessão/Doação, Declaração 

exarada no processo relativo à permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência, 

devendo o atestado ser assinado pela Gerência de Material e Patrimônio, em carimbo próprio. 
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§ 1º. Quando para aceitação for necessário conhecimento técnico especifico, a Nota 

Fiscal/Fatura também deverá ser atestada por pessoa habilitada para esse fim; 

§ 2°. Nos casos em que o material não esteja relacionado no Catálogo de Materiais será 

necessário o atesto/assinatura, também, do responsável pelo setor s olicitante. 

Art. 14º. Os documentos relativos à aquisição, recebimento e atestados de material e 

patrimônio deverão ser assinados por extenso ou conter o carimbo de identificação do 

assinante. 

Art. 15º. A Gerência de Material e Patrimônio manterá o registro do patrimônio do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, por meio de sistema próprio, com vistas ao controle e gestão de equipamentos 

e materiais permanentes de forma a:  

I - registrar as incorporações e baixas, informando os bens existentes;  

II- registrar e informar a localização dos bens;  

III - registrar os agentes responsáveis;  

IV - emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade;  

V - controlar a movimentação de material;  

VI - identificar os bens extraviados ou danificados com baixa e o número do patrimônio;  

VII - permitir a obtenção de informações gerenciais.  

Art. 16º. Todo bem permanente, após seu recebimento definitivo, deverá ser tombado pela 

Gerência de Material e Patrimônio, sendo vedada a sua saída sem o devido registro, 

etiquetamento e Termo de Responsabilidade.  

Parágrafo Único - O tombamento consiste no arrolamento do bem permanente, por meio de 

numeração específica do sistema patrimonial do INSTITUTO CONSOLIDAR, com a finalidade 

de identificá-lo e individualizá-lo. 

Art.17º. Para fins de tombamento será realizado o registro patrimonial de todos os materiais 

permanentes, o qual deverá conter:  

I - número de tombamento;  

II- descrição do material; 

III - modelo, número de série de fabricação, se for o caso; 

IV - valor de aquisição;  
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V - data de aquisição e número de autos;  

VI - número do documento fiscal;  

VII - estado de conservação do material;  

VIII - outras observações consideradas indispensáveis.  

Parágrafo Único - Para fins de registro patrimonial, o bem cujo valor de aquisição for 

desconhecido, será avaliado tomando como referência o valor de outro bem, semelhante ou 

sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado. 

Art. 18º. Nos casos de furtos e extravio, o coordenador executivo determinará as ações 

necessárias para apuração de responsabilidades, visando indenizar o INSTITUTO CONSOLIDAR 

e aplicar penalidades administrativas, observada a legislação em vigor. 

Art. 19º. Toda incorporação ou baixa no patrimônio será objeto de registro no sistema próprio 

concomitantemente à sua ocorrência.  

Art. 20º. A devolução de qualquer bem ou material à Gerência de Material e Patrimônio 

deverá ser precedida de comunicação formal devidamente fundamentada. Parágrafo Único - 

Sempre que a quantidade de material a ser devolvido depender de conferência por parte da 

Gerência de Material e Patrimônio, em razão da quantidade ou da natureza, deverá ser 

previamente agendada a data da efetivação da devolução. 

 

DAS REQUISIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS BENS 

Art. 21º. A requisição de qualquer material, realizada em formulário próprio ou, efetivamente, 

por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, deverá ser feita observando-se 

os códigos e padrões a serem adotados.  

§ 1º - Toda requisição de material de consumo ou bem permanente deverá ser registrada no 

sistema de controle do almoxarifado e patrimonial da Gerência de Material e Patrimônio, 

respectivamente;  

§ 2° - As unidades administrativas deverão encaminhar as solicitações de material com 

antecedência à Gerência de Material e Patrimônio, a fim de possibilitar a separação e 

organização do material a ser entregue.  



 
P á g i n a  | 201 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

Art. 22º. Os dirigentes das unidades administrativas e titulares das Coordenações, Gerências, 

Setores e Serviços poderão indicar, por meio de comunicação formal, colaboradores a serem 

cadastrados pela Gerência de Material e Patrimônio (almoxarifado) para requisição de 

material de consumo. 

Art. 23º. A Gerência de Material e Patrimônio tem competência para atender ou não, no todo 

ou em parte, os pedidos que, em razão da quantidade superior ao consumo da unidade 

requisitante em períodos pré-determinados, se mostrem supérfluos, desnecessários ou 

incompatíveis com o interesse da administração ou necessidade do serviço, observados os 

critérios definidos pela Coordenação Administrativa-Financeira.  

Art. 24º. O atendimento à requisição fica também sujeito às seguintes condições:  

I - quantidade existente;  

II - análise do consumo da unidade em períodos pré-determinados;  

III - prioridade de atendimento a determinadas áreas definidas pela administração;  

IV - vinculação do material catalogado às áreas específicas, requerendo, quando de sua 

solicitação por áreas diversas, a necessária autorização da Coordenação Administrativa -

Financeira;  

§ 1° - Será sempre necessária a justificativa da unidade requisitante se a quantidade 

requisitada de determinado material for maior que a média de consumo obtida por meio da 

análise de consumo de que trata o inciso II; 

§ 2° - As unidades que possuírem prerrogativa de solicitação de material de uso exclusivo 

deverão manter controles que possibilitem a identificação de sua destinação;  

§ 3° - As unidades que demandam materiais em grande quantidade, ou cujo consumo, 

dependendo das atividades programadas, sofram grandes variações, deverão apresentar 

previsão, com código e quantidade de material, ao longo do exercício, para fins de 

programação das unidades envolvidas.  

Art. 25º. A Gerência de Material e Patrimônio (almoxarifado) deve distribuir às unidades 

requisitantes os materiais estocados fisicamente a mais tempo ou, se for o caso, cujo prazo 

de validade esteja mais próximo de expirar, utilizando o critério PEPS - Primeiro que Entra, 

Primeiro Sai. 
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Art. 26º. Não havendo disponibilidade do material solicitado em estoque, deverá a Gerência 

de Material e Patrimônio verificar se há processo em andamento para a aquisição do mesmo 

e a fase em que se encontra e, se não houver, tomar as providências necessárias para iniciá -

lo.  

Art. 27º. A Gerência de Material e Patrimônio permanecerá fechada para atendimento nos 

últimos 02 (dois) dias úteis de cada mês, oportunidade na qual serão realizadas as 

averiguações e contagens de estoque (balanços). P 

Parágrafo Único - As solicitações encaminhadas durante o período supracitado serão 

atendidas a partir do primeiro dia útil subsequente, observada a ordem cronológica de 

recebimento. 

 

DA ALIENAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS  

Art. 28º. A alienação de bens, subordinada à existência de interesse do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, devidamente justificada, consiste na operação que transfere o direito de 

propriedade e compreende as seguintes formas: 

 I - venda;  

II - permuta;  

III - doação.  

Art. 29º. A alienação de material e bens móveis fica condicionada à avaliação, classificação, 

formação prévia de lotes, realizadas por comissão composta por pessoas habilitadas, e 

licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

 I - permuta, permitida exclusivamente entre unidades do INSTITUTO CONSOLIDAR, se houver;  

II - doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de 

alienação e sempre mediante aprovação em Assembléia Geral e de conformidade com as 

disposições estatutárias;  

III - venda, de bens produzidos ou comercializados pelas unidades do INSTITUTO CONSOLIDAR, 

em virtude de suas finalidades. 
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Art. 30º. Os recursos provenientes das alienações de material, obtidos através de processo 

licitatório, deverão ser recolhidos em conta própria segundo a origem dos recursos quando 

da aquisição dos mesmos.  

Parágrafo Único - A alienação de bens ou materiais, mediante dispensa prévia de licitação, 

somente poderá ser autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em 

casos de doação, quando para atender ao interesse social. 

Art. 31º. Os símbolos nacionais, armas, munições, materiais pirotécnicos ou outros que 

possam ocasionar perigo ou transtorno serão inutilizados de acordo com a legislação e normas 

específicas. 

 

DOS INVENTÁRIOS 

Art.32º. O inventário é o arrolamento de todos os bens e materiais de consumo existentes em 

estoque, que tem por finalidade: 

 I - verificar a existência física dos bens e materiais;  

II- informar o estado de conservação dos bens e materiais;  

III- confirmar os agentes responsáveis pelos bens; 

IV - manter atualizados e conciliados os registros de material e de patrimônio;  

V - apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer irregularidade;  

VI - subsidiar as tomadas de contas, indicando os saldos existentes em 31 de dezembro de 

cada ano.  

Art. 33º. O inventário físico no âmbito do INSTITUTO CONSOLIDAR, para verificação dos saldos 

de estoque nos almoxarifados, equipamentos e materiais permanentes em uso nas unidades 

administrativas, será:  

I - ANUAL: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais e materiais de 

consumo existentes em estoque, do acervo de cada unidade gestora, em 31 de dezembro de 

cada exercício; 

II – TRIMESTRAL; 

III - EVENTUAL: realizado em qualquer época por iniciativa dos coordena executivos, 

administrativo-financeiro ou pela própria Gerência de Material e Patrimônio.  
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Art. 34º. Com a finalidade de realizar os inventários de que trata o artigo anterior, bem como 

manter atualizados e conciliados os registros do sis tema de administração patrimonial e os 

contábeis e subsidiar as tomadas de contas, poderá ser instituída uma Comissão Permanente 

de Inventário, a qual será composta por no mínimo 03 (três) membros, designados pelo 

coordenador executivo.  

Parágrafo Único - Os membros das comissões de que se trata o caput serão designados até o 

dia 31 de março de cada ano, por um período de 01(um) ano.  

Art. 35º. O inventário analítico é a verificação dos saldos, estado de conservação e localização 

dos bens e materiais existentes nas diversas unidades administrativas, bem como dos agentes 

por eles responsáveis, devendo ser todos elencados no artigo 27 desta Normatização. 

Parágrafo Único - O inventário de que se trata o caput será realizado pela(s) Comissão(ões) 

Permanente(s) de Inventário, obedecendo os mesmos prazos fixados para realização do 

inventário físico anual, em conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 38, deste ato. 

Art. 36º. A Gerência de Material e Patrimônio, sem prejuízo de outras normas de controle dos 

sistemas competentes, poderá também utilizar como instrumento gerencial os seguintes 

inventários:  

I - ROTATIVO: que se consiste na conferência diária dos itens estocados, em parcelas, de modo 

que no período de um mês todo o estoque tenha sido conferido, com vista a manter efetivo 

controle dos estoques; 

II - POR AMOSTRAGEM: que consiste no levantamento em bases mensais de amostras de itens 

de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais itens 

do mesmo grupo de classe. 

III - INICIAL, DE EXTINÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO: quando da criação, extinção ou 

transformação de unidades administrativas no âmbito do INSTITUTO CONSOLIDAR, para 

identificação e registro de bens. 

Art. 37º. As pendências decorrentes dos inventários deverão ser sanadas no prazo de 180 dias, 

a contar da verificação da ocorrência.  

Art.38º. A(s) Comissão(ões) Permanente(s) de Inventário deverá(ão), obrigatoriamente, 

realizar o inventário físico anual, mediante formalização de procedimento administrativo, no 
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qual conterá também a verificação do estado de conservação dos bens e materiais, de forma 

a avaliar a gestão dos mesmos pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência 

de material inservível ou ocioso nas unidades administrativas do INSTITUTO CONSOLIDAR. 

§ 1°. O prazo para conclusão processo do inventário físico anual, para fins de encerramento 

de exercício, será até o dia 15 de janeiro de cada ano, enquanto os demais seguirão os prazos 

fixados nos seus respectivos termos de autorização; 

§ 2°. O inventário físico anual será encaminhado à Gerência de Apoio Contábil, a qual, após 

aprovação, encaminhará cópia do mesmo às Coordenações Administrativa-Financeira e 

Executiva, que, por sua vez, o encaminharão aos Conselhos de Administração e Fiscal do 

INSTITUTO CONSOLIDAR. 

 

DA RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES 

Art. 39º. Todos os colaboradores são responsáveis pelos bens que lhes são confiados, devendo 

observar, no seu manuseio, dentre outros cuidados necessários à guarda, localização, 

segurança e preservação, no que couber, aqueles constantes do anexo II desta Normatização; 

§ 1°. Todas as unidades administrativas deverão arquivar, em pasta própria, os termos de 

responsabilidade e de ocorrência, com a finalidade de manter o controle dos bens 

permanentes sob sua guarda e uso;  

§ 2°. Todas as unidades administrativas deverão manter um controle de estoque dos materiais 

de consumo que lhes forem disponibilizados.  

Art. 40º. Os colaboradores serão chamados à responsabilidade pelo desaparecimento de bem 

ou material de consumo que lhes forem confiados para guarda e uso, bem como pelo dano 

que, dolosa ou culposamente, causarem, estejam ou não sob sua guarda. 

Art. 41º. Qualquer irregularidade ocorrida com bem ou material será objeto de imediata 

comunicação formal, de maneira circunstanciada, por parte do colaborador ou responsável 

da unidade administrativa ou por iniciativa da própria Gerência de Material e Patrimônio.  

§ 1º. Além da hipótese prevista no caput, imediatamente após a conclusão do inventário físico 

anual, desta normatização, caso seja detectada a qualquer irregularidade, deverá ser 
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procedida, em processo distinto, a apuração de responsabilidade objetivando a localização do 

bem desaparecido ou ressarcimento do valor correspondente;  

§ 2º. Para efeito do disposto neste artigo considera-se irregularidade toda ocorrência que 

resulte em prejuízo ao INSTITUTO CONSOLIDAR, relativamente a bens e materiais de sua 

propriedade ou sob sua guarda.  

Art. 42º. Independentemente das sanções administrativas e penais cabíveis, o colaborador 

responsabilizado pela avaria ou desaparecimento de bem ou material deverá arcar com as 

despesas de recuperação, substituí-lo por outro com as mesmas características ou indenizar 

em dinheiro, pelo preço da avaliação, apurado pela Comissão Especial de Avaliação, o valor 

correspondente.  

Parágrafo Único - As empresas prestadoras de serviço ao INSTITUTO CONSOLIDAR deverão 

indenizar o mesmo, em virtude de dano, furto ou extravio causados por seus empregados, 

direta ou indiretamente, com culpa ou dolo, mediante pagamento em parcela única.  

Art. 43º. Para fins de apuração das irregularidades previstas nesta normatização, considera-

se: I - colaborador responsável: o colaborador que se responsabiliza perante o INSTITUTO 

CONSOLIDAR, assinando o respectivo termo e que, de forma direta ou indireta, pode propiciar 

ou facilitar a ocorrência da irregularidade; 

II - autor: o agente, inclusive o definido no inciso anterior, que praticou a irregularidade.  

Art. 44º. O processo de responsabilidade deverá ter caráter sigiloso. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 45º.  Aos processos administrativos de alienação de materiais no âmbito do INSTITUTO 

CONSOLIDAR aplicam-se, no que couber, as disposições da legislação pertinente em vigor.  

Art. 46º. Fica vedada a utilização de qualquer recurso material, humano ou financeiro do 

INSTITUTO CONSOLIDAR na manutenção de bens particulares, exceto aqueles que se incluam 

nas hipóteses de cessão ou comodato.  

Art.47º. Todas as atividades inerentes ao registro e controle de bens patrimoniais de que trata 

este ato, serão transferidos automaticamente para a Gerência de Material e Patrimônio.  

Art.48º. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência.  
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Art.49º. Esta normatização entrará em vigor após aprovação pelo Conselho de Administração 

e publicação no órgão oficial de imprensa do Município de Goiânia-GO, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

FÓRMULAS PARA RENOVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e quanto comprar deverão 

ocorrer em função da aplicação das fórmulas deste anexo.  

Os fatores de requerimento são definidos:  

Consumo Médio Mensal (C). Média aritmética do consumo nos últimos 12 meses;  

Tempo de Aquisição (T). Período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o 

recebimento do material no almoxarifado (sempre relativo à unidade mês); 

Intervalo de Aquisição (I). Período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas; 

Estoque Mínimo ou de Segurança (Em). É a menor quantidade de material a ser mantida em 

estoque, capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período ou 

para atender à demanda normal em caso de atraso da entrega da nova aquisição. É apl icável 

tão somente aos itens indisponíveis aos serviços da unidade administrativa do INSTITUTO 

CONSOLIDAR. Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal por uma fração do tempo (f) 

de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50 de T;  

Estoque Máximo (EM). A maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente 

para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, 

disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição,  

perecimento, obsoletismo, etc. 

Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Intervalo 

de Aquisição;  

Ponto de Partida. (Pp). Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão de 

um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo. Obtém-se somando ao 

Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Tempo de Aquisição;  

Quantidade a Ressuprir (Q). Número de unidades a adquirir para recompor o Estoque 

Máximo. Obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição. 
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As fórmulas aplicáveis à gerência de Estoque são:  

Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12  

Estoque Mínimo. Em =C x f  

Estoque Máximo. EM =Em + C x I  

Ponto de Partida. Pp =Em + C x T  

Quantidade a Ressuprir. Q =C x I 

 

Normas de Segurança para Armazenagem de Material no Almoxarifado 

I - Os princípios básicos para a organização do almoxarifado são os seguintes:  

a. um lugar para cada material e cada material em seu lugar; 

 b. maximização da utilização do espaço; e  

c. garantia do maior nível de segurança. 

II -O almoxarifado deverá observar as seguintes normas:  

Quanto ao armazenamento:  

a. os materiais devem ficar agrupados por classe, de forma a viabilizar sua rápida conferência, 

adotando-se um sistema de endereçamento físico, possibilitando sua localização; 

b. os materiais não devem ser armazenados em contato direto com o piso;  

c. as etiquetas na face da embalagem devem ficar voltadas para o lado avesso;  

d. os materiais de menor peso nas prateleiras de cima, os de maior nas Estoque Máximo, 

obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição. 

Quanto à segurança:  

a. existência de extintores de incêndio, mangueira etc., nos tipos e quantidades necessárias, 

com fácil acesso e manutenção periódica;  

b. portas e janelas com instalações de segurança necessárias (grade, alarmes, trinco, 

cadeados, fechaduras etc.;  

c. proibição de entrada de pessoas estranhas ao local de guarda de materiais, a não ser em 

objeto de serviços;  

d. portas permanentemente trancadas e atendimento realizado por meio de balcão; 
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e. existência de armários trancados para a guarda de materiais de pequeno volume e grande 

valor;  

f. instalações elétricas em perfeito estado de funcionamento;  

g. proibição de estoque de explosivos e inflamáveis (álcool, gasolina, gás, querosene etc.) no 

almoxarifado, junto a outros materiais, devendo ser observadas as normas de segurança 

expedidas pelos órgãos técnicos; 

 h. arrumação do almoxarifado deve permitir a fácil circulação dentro de sua área, bem como 

acesso aos extintores e mangueiras de incêndio, por parte do pessoal especializado no 

combate a incêndios;  

i. colocação de placas indicativas de proibição de fumar no almoxarifado;  

j. proteção contra insetos e roedores; e  

k. reciclagem periódica dos servidores do setor em treinamento na área de medicina e 

segurança do trabalho e brigada de combate a incêndio. 

Quanto à movimentação: 

 I. existência de meios de locomoção seguros para os materiais. Deve-se evitar a utilização de 

empregados de firmas prestadoras de serviço nos trabalhos específicos da Gerência de 

Material e Patrimônio.  

 

Além da referida Política, também são adotados diversos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP's), bem como fluxos que poderão nortear os suprimentos dentro da unidade, conforme 

exemplos relacionados abaixo, que poderão ser adequados conforme a realidade do Hospital.  
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INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

Procedimento  

Operacional Padrão 

 

Serviço/Setor: Recebimento e conferência de 

materiais e medicamentos 

POP: (nº de ordem) 

Elaborado em:          /          / 

Revisado em:          /          / 

ROTINAS OPERACIONAIS  

Objetivo: Estabelecer rotinas de recebimento, conferência, guarda e armazenamento, 

conservação e controle de materiais e medicamentos, de modo a facilitar e agilizar a 

dispensação dos mesmos e contribuir para o atendimento com qualidade. 

Local de Execução: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF 

Recursos necessários: Ordem de fornecimento; Calculadora, Lápis ou caneta; Bloco de 

anotações, se necessário; Check-list de recebimento. 

Cuidados Especiais: - Realizar o procedimento com calma e concentração, sem ceder à pressão 

do funcionário responsável pela entrega; 

- Não rasurar a 1ª via do Documento de entrada (nota fiscal, vale ou nota fiscal doação); 

- Toda observação necessária deve ser escrita na Ordem de fornecimento, que deverá ser 

assinada pelo funcionário; 

- Não receber item com prazo de validade inferior a 6 meses. Exceção deve ser verificada junto 

à chefia da Farmácia; 

- Não receber documento de entrada (Nota fiscal, vale ou nota fiscal doação) rasurado ou 

ilegível. 

Sequência do Procedimento: Utilizando o check list de recebimento deve-se adotar as seguintes 

ações:- Verificar se a entrega ê destinada ao INSTITUTO CONSOLIDAR, ao setor de Farmácia ou 

a outro setor do Hospital; 

- Verificar a existência de Ordem de Fornecimento. Em caso de negativa, procurar o executor 

administrativo ou o farmacêutico (que providenciará a ordem ou entrara em contato com o setor 

de compras do INSTITUTO CONSOLIDAR para que a mesma seja providenciada);  
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- Ao receber a entrega de medicamentos elou materiais, observar inicialmente o aspecto 

externo: integridade do produto e, se termolábeis, se estão com temperatura adequada. Em 

caso de negativa, rejeitar o recebimento;  

- Conferir Documento de entrada (Nota fiscal, vale ou nota fiscal doação) com a Ordem de 

fornecimento: dados do fornecedor; dados do recebedor (Hospital); especificações de cada item; 

quantidade; lote; validade; impressão de ID no documento de entrada; registro da ANVISA; 

- Após conferência, assinar na Ordem de fornecimento: o lote, a validade e a quantidade. No 

check list deve-se anotar: o nome do funcionário da Farmácia que recebeu a entrega; a data em 

que ocorreu a entrega, número da nota fiscal, número da ordem de fornecimento, assim como 

todas as observações pertinentes. Carimbar, datar e assinar o canhoto do Documento de entrada 

e o conhecimento da transportadora que serve para comprovar o recebimento da mercadoria; 

- Tirar xerox do Documento de entrada e da Ordem de fornecimento:  

• Tirar uma xerox do Documento de entrada e colocá-los na pasta de entrada; 

• Se a entrega for de medicamentos controlados: a guarda destas medicações deve ser realizada 

por um Farmacêutico do Setor no armário de controlados. 

Elaborado por 

(nome/função): 

 

Revisado por  

(Nome/função): 

 

Aprovado por  

(Nome/função): 
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3.3.4 – PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE / CAPACITAÇÃO 

Visto a importância da Educação, Ensino e Pesquisa como ferramentas essenciais para 

concretização das propostas de qualidade, e como fator motivador e formador de recursos 

humanos, as práticas de Educação em Saúde serão prioridade em nosso projeto. Neste 

contexto, criaremos o Setor de Educação, Ensino e Pesquisa (SEPE), especificamente para 

promover atividades de educação permanente, ensino, pesquisa e atividade de extensão 

através de práticas de educação nas modalidades de estágios curriculares, visitas técnicas, 

cursos de extensão, participação em congressos e eventos afins, todos os profissionais do 

HUTRIN estarão em constante atualização profissional.  

O INSTITUTO CONSOLIDAR buscará desenvolver atividades em parceria com 

instituições de ensino profissionalizante e de ensino superior, oferecendo Campus de prática 

para estágios de graduação, inclusive internato, estágios de cursos  profissionalizantes e de 

pós-graduação, além das residências médicas e multiprofissionais. Serão adotadas as medidas 

cabíveis para atender aos requisitos da legislação em vigor - Lei 11.788/2008, que trata das 

atividades de estágio na área da saúde; Portaria Interministerial MS/MEC 2400/2007, que 

regulamenta o processo de certificação de unidades de saúde como hospitais -escola.  

Para este fim, núcleo de Ensino e Pesquisa será responsável pelo desenvolvimento das 

pessoas, favorecendo ao desenvolvimento de talentos, à pesquisa científica, intensi ficando a 

educação continuada, estimulando para o engrandecimento dos colaboradores e prestadores 

de serviço, e, consequentemente, retornando essas melhorias para a comunidade. 

Disponibilizaremos de uma biblioteca, a qual deverá dar suporte ao desenvolvimento dos 

programas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Proporcionará ainda, por meio de sua estrutura, 

os serviços de informação à sua comunidade bem como aos profissionais de outras 

instituições, reunindo, organizando e disponibilizando, para estudo e pesquisa, os diversos 

materiais adquiridos por meio de compra e permuta ou doação.  
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Atividades de Pesquisa: 

Atividades de pesquisa deverão ser desenvolvidas em paralelo às atividades de ensino, 

em vários níveis de complexidade, objetivando estimular e programar a busca de novos 

conhecimentos científicos, tecnológicos e metodológicos, desenvolver espírito científico 

crítico em estudantes e profissionais de saúde, a fim de aperfeiçoar e inovar na prevenção e 

tratamento das patologias, visando prevenção e promoção em saúde de acordo com as 

características e demandas regionais. A execução dos projetos de pesquisa dependerá da 

aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa e todos os pacientes inclusos deverão ter 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Informado. 

 

Atividades de Educação Permanente: 

A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem no trabalho, ou seja, 

ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a 

partir da problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde 

das pessoas e populações (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, a educação permanente é entendida como uma atualização cotidiana 

das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos 

disponíveis, contribuindo para a construção das relações das equipes com suas práticas 

assistenciais, considerando as organizações como responsáveis pela capacitação, educação e 

desenvolvimento de seus os trabalhadores, através da implantação de política de 

treinamento, específicas para oferta de seus serviços (KURGANT, 2001). 

As atividades de Educação Permanente no HUTRIN serão contempladas a fim de 

manter o nível de excelência no atendimento ao paciente, com particular atenção para a 

capacitação e atualização das equipes de profissionais de saúde e afins, em todos os níveis de 

competência e de complexidade de atuação técnica, pertencentes à rede de assistência. Serão 

oferecidos cursos diversos para os colaboradores, através do programa de educação 
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permanente, com treinamento in loco, formação de Grupos de Estudos e Sessões Clínicas 

mensais.  

O INSTITUTO CONSOLIDAR possui no seu escopo de atividades o desenvolvimento 

profissional e desenvolveu ao longo dos seus anos de trabalho vários cursos. Estes podem ser 

desenvolvidos em parceria com instituições educativas, bem como podem ser aplicados 

dentro da própria unidade. 

As atividades de Educação Permanente terão como principais objetivos: 

1. Realizar levantamento de necessidades de treinamento / capacitação e atualização 

profissionais dos diversos profissionais das equipes técnicas.  

2. Capacitar e Atualizar a equipe multiprofissional para o exercício da assistência 

qualificada e humanizada; 

3. Identificar, desenvolver e possibilitar a retenção de Talentos; 

4. Capacitar as lideranças profissionais comprometidas com a qualidade da assistência.  

5. Apoiar as equipes e gestores na avaliação e melhoria do processo de trabalho. 

6. Incentivar processos de adesão e monitoramento de indicadores; 

7.  Estimular o potencial dos profissionais na apresentação de trabalhos científicos, 

relatos de experiência, etc.; 

8. Favorecer a troca de experiência entre os profissionais da equipe multiprofissional e 

demais profissionais da unidade de saúde. 

 

Visando o alcance dos objetivos propostos, serão estabelecidos programas 

sistemáticos de educação permanente: 

 

1. Programa de Integração do Novo Colaborador: específico para novos profissionais 

contratados. Constará de temas tais como: 

- Breve Histórico do INSTITUTO CONSOLIDAR 

- Noções Básicas sobre o SUS/HUTRIN 

- Normas e Rotinas Assistenciais 

- Protocolos Assistenciais com foco no ACCR  
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- Segurança do Paciente 

- Segurança do Trabalho – NR 32 

 

2. Programa de Capacitação Situacional:  

- Temas Técnicos: abordando temas específicos em concordância com os 

resultados de indicadores de qualidade assistencial.  

- Temas operacionais: abordando manipulação de novas tecnologias ou técnicas 

assistenciais. 

 

3. Programas de Acompanhamento de Estágios Supervisionados 

- Visando o acompanhamento e avaliação dos estágios pactuados com a rede 

conveniada.  

 

4. Projeto Humanizar o Atendimento:  

- O Projeto implica em desenvolver uma ação direcionada, inicialmente, para melhorar a 

qualidade do atendimento prestado pelos servidores do HUTRIN, tanto no que se refere aos 

conteúdos técnicos quanto ao contato dos profissionais, técnicos e auxiliares com a população 

que demanda esses serviços. 

 

5. Compreende três atividades específicas: 

- Comunicação Social, dirigida aos trabalhadores do setor e ao público em geral para 

sensibilização e orientação de todos os envolvidos, promovendo a conscientização dos 

direitos e deveres de cada um. 

- Treinamento e/ou reciclagem dos profissionais que mais diretamente estão na linha 

de frente do atendimento aos agravos que provocam a busca dos serviços da unidade 

Hospitalar.  

- Treinamento específico para melhorar a qualidade do contato entre o pessoal dos 

serviços de saúde e a população usuária desses serviços, desde a recepção e busca de 

informações, por parte do cliente, responsáveis ou familiares, até a saída do paciente.  
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3.4 – Incrementos de Atividades 

Proposição de outras Especialidades no perfil da Unidade 

O Instituto Consolidar se compromete a manter em seu quadro de profissionais 

médicos atendendo na Urgência / Emergência também a especialidade de 

Otorrinolaringologia, com isso, o HUTRIN passará a realizar também o atendimento 

emergencial otorrinolaringológicos. 

 

Aumento de Meta 

Com o acréscimo da especialidade acima citada, propomos um incremento de 15% da 

meta para urgência / emergência. 

Com isso, a meta de Urgência / Emergência passa a ser 3.450 atendimentos / mês. 

 

Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais 

Pretende-se oferecer nesse modelo de gestão a ampliação de alguns serviços 

existentes no HUTRIN bem como a implantação de novos serviços para melhor atendimento 

dos usuários dos serviços hospitalares. 

Dentre as melhorias podemos citar: 

I - Realizar parcerias e convênios com outras instituições para fomentar as pesquisas na área 

da saúde. Atualmente, não há forte incentivo à pesquisa no HUTRIN. Propomos convênios 

com instituições como a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (FAPEG); 

II - Oferecer no ambulatório, além de consultas especializadas já previstas, atendimento 

multiprofissional das seguintes áreas: fisioterapia e odontologia; 

III - Implantar no HUTRIN uma biblioteca (centro de estudos) para atendimento dos 

colaboradores bem como dos estudantes dos programas de residência, internatos e estágios; 

IV – Implantar uma Central Humanizada de Internações (CHI) para assegurar o acolhimento 

adequado dos pacientes atendidos no hospital. 

O HUTRIN idealizará, coordenará e efetivará atividades voltadas para a educação, o 

acolhimento, as relações interpessoais, o estímulo à arte e o entretenimento. A maioria das 

ações será desenvolvida ao Iongo do ano, em datas comemorativas, em parceria e em sintonia 
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com os diversos setores do hospital. Por meio de tais ações, a equipe de Humanização visa 

suavizar a dor vivenciada pelo paciente em épocas especiais. Dentre as estratégias de 

ressocialização dos pacientes atendidos e/ou internados no HUTRIN podemos citar algumas 

ações de humanização, tais como: 

 

1. Projeto de Central Humanizada de Internação (CHI) 

A Central Humanizada de Internação terá como finalidade trabalhar o gerenciamento 

de leitos de forma centralizada e servir de interface entre a Unidade de Saúde e as Centrais 

de Regulação correspondentes, de forma integrada e pactuada, visando otimizar a utilização 

do leito. O objetivo principal é promover a equidade do acesso e da integralidade da 

assistência e ajustar a oferta às necessidades imediatas do cidadão de forma equânime, 

ordenada, oportuna e racional. 

 

2. Arte no HUTRIN 

O projeto Arte no HUTRIN, inserido no Programa de Humanização, terá como objetivo 

levar exposições artísticas de temas variados para a unidade, promovendo o acesso à cultura 

por parte de seus pacientes, acompanhantes e colaboradores. A iniciativa revela-se resultados 

satisfatórios no tratamento de seus usuários. Com isso, observa-se que a arte também é um 

importante remédio. 

 

3. Dose de Letras 

Com o objetivo de incentivar a leitura, minimizar e prevenir efeitos e sintomas 

negativos do tratamento em saúde, o projeto Dose de Letras do HUTRIN será implantado com 

a Coordenação do Serviço Social.  

O projeto funcionará da seguinte forma: de segunda a sexta-feira um carrinho, que 

abriga a biblioteca itinerante, passa pelos corredores do hospital oferecendo o empréstimo 

de livros e revistas para os pacientes internados e para os  acompanhantes. 
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4. Projeto Hoje 

Visando proporcionar à crianças, adolescentes e adultos incapazes de frequentar o 

ensino regular devido suas condições de saúde pretendemos articular com a Secretaria 

Estadual de Educação a implantação do Projeto Hoje no HUTRIN.  

O Projeto Hoje é uma iniciativa bem sucedida em hospitais da capital e em alguns 

municípios do interior, à qual desde 1999 oferece ensino especial a estudantes da rede básica 

estadual e municipal de ensino assim como estudantes de outros estados em tratamento em 

Goiás e que estejam matriculados nas escolas da rede estadual ou municipal de Goiás. 

Atualmente, o trabalho do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar - Hoje é 

desenvolvido nos hospitais da Rede Estadual de Saúde da cidade de Goiânia e, em situações 

excepcionais, oferece atendimento domiciliar. Nos demais municípios amplia-se o 

atendimento domiciliar. 

 

5. Comunicadores da Alegria 

Os principais jornalistas de Goiás serão convidados para uma experiência diferente 

junto aos pacientes do HUTRIN. Em vez de noticiar o que acontece na saúde pública, eles terão 

a oportunidade de fazer parte e acompanhar de dentro para fora o trabalho realizado para a 

cura dos enfermos. Vestidos de palhaços, os comunicadores levarão palavras positivas e 

brincadeiras para os pacientes atendidos no hospital e Ambulatório. O evento acontecerá 

anualmente em local a ser definido dentro das instalações da Unidade. 

 

6. Acreditação Hospitalar 

Acreditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de 

saúde. Esse processo é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, diversos 

hospitais também buscam a certificação em Acreditação em Saúde. 

A Organização Nacional de Acreditação (ONA), por exemplo, é uma das entidades 

licenciadas para certificar a qualidade de serviços de saúde em instituições de saúde do Brasil 
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com foco na segurança do paciente e na gestão da qualidade. Com a certificação os hospitais 

mostram para a sociedade que oferecem serviços de saúde com máxima qualidade. 

O INSTITUTO CONSOLIDAR irá buscar, a partir do 2º ano de Contrato de Gestão, a 

Acreditação Hospitalar (ONA) para o HUTRIN, adotando medidas de segurança do paciente e 

qualidade do atendimento nos serviços de saúde. 

 

7. Certificação de Entidades Beneficientes de Assistência Social – CEBAS 

É um instrumento que possibilita a organização usufruir da isenção das contribuições 

sociais, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS e Contribuição PIS/PASEP, permite ainda a priorização na 

celebração de contratualização/convênios com o poder público, entre outros benefícios.  

O INSTITUTO CONSOLIDAR se compromete a buscar a certificação com a 

implementação de ações sociais propostas, e obedecendo toda a legislação do CEBAS. 

Com a implantação das ações sociais já no primeiro ano de Contrato de Gestão, será 

possível a busca pelo CEBAS no segundo ano, visto que um dos requisitos para solicitação de 

tal certificação, é o funcionamento das ações na Unidade de Saúde há 12 meses anteriores ao 

cadastro. 
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8. CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PARTO NORMAL HUMANIZADO / CASA DA GESTANTE, 

BEBÊ E PUÉRPERA - CGBP 

A partir do 2º ano de Contrato de Gestão, esta Instituição tem interesse em atender a 

demanda reprimida da região, para construção e implantação do Centro de Referência para 

Parto Normal Humanizado, bem como a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera – CGBP. 

Para isso, serão solicitados recursos adicionais a nível de investimento nas esferas 

Estadual e Federal, e parcerias com a iniciativa privada. 

A seguir, serão descritos critérios para construção e implantação de tais serviços: 

 

 Centro de Parto Normal: 

Unidade destinada à assistência ao parto de risco habitual, pertencente a um 

estabelecimento hospitalar, localizada nas suas dependências internas ou externas. 

Centro de Parto Normal Intrahospitalar (CPNi): 

Localizado nas dependências internas do estabelecimento hospitalar e Centro de Parto 

Normal Peri hospitalar (CPNp).  

O CPNp deverá ser composto por 5 (cinco) quartos PPP. O CPNi poderá ter 3 (três) ou 

5 (cinco) quartos PPP, classificados para fins de habilitação no Ministério da Saúde, como CPNi 

Tipo 1 ou CPNi Tipo II. 

CENTRO DE PARTO NORMAL INTRAHOSPITALAR TIPO I  

Ambientes fins exclusivos para este CPN: SALA DE EXAMES, QUARTOS PPP, ÁREA PARA 

DEAMBULAÇÃO, POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE SERVIÇO.  

A mulher e o recém-nascido devem permanecer neste CPN da admissão à alta.  

 

CENTRO DE PARTO NORMAL INTRAHOSPITALAR TIPO II  

Ambientes fins que podem ser compartilhados com outros ambientes da maternidade: 

RECEPÇÃO, SALA DE EXAMES, POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE SERVIÇO.  
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CENTRO DE PARTO NORMAL PERIHOSPITALAR COM 5 QUARTOS PPP:  

Deverá possuir todos os ambientes fins e de apoio nas dependências internas do CPN. 

Este CPN possui entrada externa independente do Hospital/ Maternidade de referência Os 

Centros de Parto Normal devem estar localizados fora da área crítica do EAS, dispensando 

paramentação e utilização de vestiários de barreiras. 

OBJETIVO DE UMA OBRA DE AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 

CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) 

Visa a adequação de espaço promovendo o desenvolvimento dos mecanismos 

fisiológicos para o parto e nascimento, o acolhimento às gestantes e a condução da assistência 

ao parto sem distócia pela enfermeira obstetra/obstetriz, que garantam os direitos da mulher 

e da criança. 

ÁREAS E AMBIENTES NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

UM CENTRO DE PARTO NORMAL: 
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ATRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS DOS AMBIENTES DE ACORDO COM RDC50/2002- ANVISA, RDC 

36/2008 – ANVISA E PORTARIA GM/MS DE 11 DE JANEIRO DE 2016 

 

QUARTO DE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO (PPP):  

O quarto PPP receberá atividades como assistir parturientes em trabalho de parto; assegurar 

condições para que acompanhantes assistam ao pré-parto, parto e pós-parto; prestar 

assistência de enfermagem ao RN envolvendo avaliação de vitalidade, identificação e 

higienização e realizar relatórios de enfermagem e registro de parto.  

 

QUARTO PPP SEM BANHEIRA:  

O ambiente deve apresentar área mínima de 14,50m², sendo 10,5m² para o leito e área de 

4m² para cuidados de RN, com dimensão mínima de 3,2m, previsão de poltrona para 

acompanhante, berço e área para cuidados de RN com bancada (com profundidade mínima 

de 0,45m x comprimento 1,40m x altura 0,85m) e pia, provido ponto de água fria e quente. A 

cama executada em alvenaria de 50 cm de altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou pode-se utilizar 

cama PPP. O quarto PPP é individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir privacidade da 

parturiente e seu acompanhante.  

 

QUARTO PPP COM BANHEIRA 

O ambiente deve apresentar área mínima de 18m², sendo 10,5m² para o leito, área de 4m² 

para cuidados de RN, com largura mínima de 0,90m e com altura máxima de 0,43m., a 

dimensão mínima do ambiente deve ser de com dimensão mínima de 3,2m. No caso de 

utilização de banheira de hidromassagem, deve ser garantida a higienização da tubulação de 

recirculação da água. Quando isso não for possível o modo de hidromassagem não deve ser 

ativado, sendo para 1 leito, com previsão de poltrona para acompanhante, berço e área para 

cuidados de RN com bancada (com profundidade mínima de 0,45m x comprimento 1,40m x 

altura 0,85m) e pia, provido ponto de água fria e quente. A cama poderá ser executada em 

alvenaria de 50 cm de altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou pode-se utilizar cama PPP. O quarto 

PPP é individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir privacidade da parturiente e seu 

acompanhante.  



 
P á g i n a  | 223 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

BANHEIRO ANEXO AO QUARTO PPP PARA PARTURIENTE:  

O banheiro anexo ao quarto PPP deve ter área mínima de 4,8m², com dimensão mínima de 

1,70m. O Box para chuveiro deve ter dimensão mínima de 0,90x1,0m com instalação de barra 

de segurança.  

 

ÁREA PARA DEAMBULAÇÃO (INTERNA E/OU EXTERNA):  

Área destinada à deambulação e estar das parturientes. Sugere-se que esta área seja interna 

ligada a uma área externa provida de área verde, preferencialmente coberta a fim de ser 

utilizada independente das condições climáticas. Prever a instalação de barra fixa e/ou escada 

de Ling nesse ambiente. Esse ambiente deve apresentar área mínima de 30,0m², calculados 

com base no número de gestantes e acompanhantes.  

 

POSTO DE ENFERMAGEM:  

Tem como atividade realizar relatórios de enfermagem e registro de parto. Deve apresentar 

área mínima de 2,5m².  

 

SALA DE SERVIÇO:  

Realizar procedimentos de enfermagem. Deve ser previsto uma sala de serviço a cada posto 

de enfermagem, com área mínima de 5,70m².  

 

SALA DE UTILIDADES:  

Esse ambiente é destinado à recepção, lavagem, descontaminação e abrigo temporário de 

materiais e roupa suja. Deve ser provido de bancada com pia e uma pia de despejo, com 

acionamento por válvula de descarga e tubulação de 75mm, Deve possuir área mínima de 

6,00m², com dimensão mínima de 2,00m.  
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QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS:  

Esse ambiente é destinado ao repouso dos funcionários presentes na unidade em regime de 

plantão. Deve apresentar área mínima de 5m². Deve ser previsto banheiros (masculino e 

feminino) com área mínima de 2,3m² para cada unidade.  

 

ROUPARIA:  

Essa área será destinada ao armazenamento de roupas limpas (fornecidas pela unidade 

vinculada), para esta pode ser previsto um armário com duas portas.  

 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML):  

Ambiente de apoio destinado à guarda de materiais de limpeza. Deve-se prever área mínima 

de 4,15m² com dimensão mínima de 1,00m.  

 

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS:  

Armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo. Deve-se prever área mínima de 

3,15m².  

 

COPA:  

Esse ambiente é destinado à recepção e distribuição da dieta das parturientes e 

acompanhantes. Deve-se apresentar área mínima de 4m² e dimensão mínima de 1,15m².  
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 Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - CGBP: 

A CGBP é uma unidade de cuidados intermediários para gestantes, puérperas e bebês, que 

tem como função assegurar a assistência às gestantes, recém-nascidos e puérperas em regime 

de atenção intermediária entre o domicílio e o estabelecimento hospitalar de referência, 

contribuindo para um cuidado mais adequado à situação que demande vigilância e 

proximidade dos serviços de referência, embora não haja necessidade de internação 

hospitalar. A CGBP tem por objetivo fornecer as usuárias: hospedagem; acompanhamento por 

enfermeiros e técnico de enfermagem nas vinte e quatro horas do dia e nos sete dias da 

semana; atendimento diário da equipe multiprofissional do estabelecimento hospitalar de 

referência; e acesso à assistência à saúde pelo estabelecimento hospitalar de referência 

durante a permanência na CGBP. A capacidade para acolhimento deverá ser para dez, quinze 

ou vinte usuárias, entre gestantes, puérperas com recém-nascidos e puérperas sem recém-

nascidos. A CGBP se configura como Unidade de Interesse à Saúde. 

 

OBJETIVO DE UMA OBRA DE AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA 

DA GESTANTE BEBÊ E PUÉRPERA (CGBP)  

Visa garantir a permanência de gestantes e puérperas de risco que exigem vigilância constante 

em ambiente não hospitalar e/ou não podem retornar ao domicílio, mães que têm bebês 

internados na UTIN ou UCINco e bebê em recuperação nutricional que demandam 

acompanhamento da equipe de referência do alto risco, mas que não necessitam do ambiente 

hospitalar. 
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ÁREAS E OS AMBIENTES NECESSÁRIOS AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA CASA DA 

GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA (CGBP): 
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ESPAÇO DE ESTAR DAS USUÁRIAS MULTIUSO:  

Espaço para acolhimento das usuárias da CGBP, espaço esse de socialização, como uma sala 

de estar de uma unidade residencial. Deve-se apresentar ambiente com área mínima de 1,5m² 

por usuária.  

 

COZINHA/COPA:  

Espaço para alimentação das usuárias da CGBP, devendo seguir os parâmetros de uma cozinha 

doméstica, ou seja, não se configura uma cozinha hospitalar. A alimentação diária das 

usuárias, acompanhada por serviço nutricional, poderá ser preparada na própria casa ou 

fornecida pelo estabelecimento hospitalar de referência, sendo exigido os Procedimentos 

Operacionais Padronizados e observando a RDC 216- Dispõe sobre Regulamento Técnico de 

Boas Práticas para Serviços de Alimentação, nos casos em que se aplica. Deve-se apresentar 

ambiente com área mínima de 1,2m² por usuária.  

 

QUARTOS PARA ALOJAMENTO:  

Ambiente para alojamento de gestantes, de recém-nascidos e de puérperas, totalizando dez 

camas, de acordo com o número de usuárias da casa. Os quartos da CGBP não configuram 

leitos, são quartos com camas comuns de uso residencial, que podem ser distribuídas em três, 

quatro ou cinco cômodos, observado o parâmetro de metragem. Nos quartos de alojamento 

do recém-nascido deverão estar contemplados espaços para o berço do recém-nascido e a 

cama da mãe ou acompanhante, com vistas a garantir que mães puérperas sejam alojadas 

necessariamente junto com seus filhos recém- nascidos. Deve-se prever área mínima de 6,0m² 

/ usuária da CGBP.  

 

SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL:  

Espaço para atendimento individualizado das usuárias da CGBP. Nessa sala é feito 

atendimento ambulatorial e prescrição, aqui também é feita a guarda da medicação 

controlada, devidamente trancada, sob a supervisão do enfermeiro coordenador da CGBP, a 
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medicação oral diária é enviada pelo estabelecimento hospitalar de referência. Este ambiente 

deve possuir área mínima de 12,0m².  

 

ÁREA DE SERVIÇO:  

Espaço para higienização das roupas de uso pessoal das gestantes, puérperas e seus bebês. 

Com características domésticas, composto de máquina de lavar, tanque e área para secagem 

de roupas. Este ambiente deve possuir uma área mínima de 0,70m² por usuária. Banheiros 

para gestante e puérperas: o ambiente deverá possuir área mínima de 3,80m² e 1,70m² de 

dimensão mínima para cada 05 usuárias da CGBP. O banheiro poderá ser ampliado, num 

mesmo espaço ou em espaços diretamente ligados, para atender mais grupos de 5 (cinco) 

usuárias, desde que contemplado, proporcionalmente, com a metragem mínima aplicável ao 

número de usuárias atendidas e o número de vasos sanitários, pias e chuveiros para sua 

utilização;  

 

SANITÁRIOS PARA VISITANTES E FUNCIONÁRIOS (UM MASCULINO E UM FEMININO): 

Poderá ser ampliado, num mesmo espaço ou em espaços diretamente ligados, para atender 

mais visitantes e funcionários, desde que contemplado, proporcionalmente, com a metragem 

mínima aplicável ao número de visitantes e funcionários. Este ambiente deve possuir área 

mínima de 3,60m².  

 

ÁREA DE LAZER (EXTERNA E/OU INTERNA):  

Área de lazer na parte externa da CGBP com incidência direta de sol e com espaço para 

poltrona de descanso e deambulação livre. 

 

QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS:  

Esse ambiente é destinado ao repouso dos funcionários presentes na unidade em regime de 

plantão. Deve apresentar área mínima de 5m². Deve ser previsto banheiros (masculino e 

feminino) com área mínima de 2,3m² para cada unidade.  
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9. DAY HOSPITAL 

O Instituto Consolidar implantará, a partir do 1º mês de Contrato de Gestão, a metodologia 

“Day Hospital” para a especialidade clínica cirúrgica de baixa e média complexidade. 

O modelo de hospital dia não substitui o hospital convencional. Este sempre será de 

fundamental importância para a sociedade. Porém os hospitais gerais ficarão cada vez mais 

concentrados na alta complexidade, traumas e transplantes, enquanto que as unidades de 

hospital dia serão direcionadas para a realização de procedimentos de média e pequena 

complexidade, com maior produtividade, menores custos operacionais e com melhores 

resultados para a sociedade. 

O Day Hospital está voltado para cirurgias de pequena e média complexidade, além de breves 

procedimentos médico/cirúrgicos. As internações não ultrapassam o período de 12 horas. As 

cirurgias são previamente marcadas, o que faz com que os pacientes não tenham contato com 

outras pessoas que possam ter alguma doença infectocontagiosa. No Day Hospital, o paciente 

fica encarregado dos próprios exames pré-operatórios, o que é mais uma garantia da ausência 

dessas patologias. Pelas instalações físicas de tamanho reduzido e em razão do foco em 

cirurgias de pequeno e médio porte, o sistema é o ideal para cirurgiões que pretendam realizar 

várias cirurgias num mesmo dia. 

Outra vantagem do Day Hospital são os baixos custos. Nesse sistema não há  necessidade de 

exames ultra especializados, os tratamentos são minimamente invasivos e com alta 

resolutividade. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

ÁREA DE QUALIDADE
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4 – ÁREA DE QUALIDADE 

4.1 – Qualidade Objetiva / Implementação de Comissões 

4.1.1 – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH 

 

Descrição da Finalidade: 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH é uma das mais importantes comissões, 

uma vez que está intimamente ligada a todos os setores da estrutura e representa o principal 

difusor de ações para a manutenção de condições adequadas para a correta prática da 

medicina e outras áreas afins, no intuito de nunca trazer prejuízo ao usuário, buscar a cura 

quando possível, e sempre levar conforto e atenção.  

Nossa proposta para implementação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH 

do HUTRIN, vai se basear em algumas ações. A primeira delas é a normativa, na qual são 

fortalecidas as regras a serem seguidas por todos os profissionais da saúde que exerçam suas 

atividades no HUTRIN no sentido de minimizar os riscos para a ocorrência de Infecção 

Hospitalar. 

A segunda ação é a vigilância epidemiológica, através da qual os casos de infecção são 

detectados e analisados. Através da análise dos dados coletados, os profissionais da CCIH 

podem diagnosticar quais são e onde estão os focos infecciosos, e qual é a população de maior 

risco. Conhecendo estas peculiaridades, a CCIH propõe medidas que visam minorar o 

problema. 

As ações educativas constituirão a terceira forma de atuação da CCIH. Todos os profissionais 

estarão em constante atualização, seja através de literatura especializada, ensino à distância 

ou por participação em congressos e outros eventos relacionados. Uma vez atualizados, os 

profissionais deverão tratar de estudar a aplicabilidade dos novos conceitos ou tecnologias no 

âmbito dos Serviços Hospitalares. 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem como responsabilidade, ainda, a difusão 

destes novos conhecimentos para os outros profissionais  das unidades, através de palestras, 

cursos ou comunicação impressa. Ainda dentro das ações educativas, estão incluídas as 
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reuniões, palestras e o contato diário com os demais profissionais do HUTRIN, quando as 

orientações sobre normas e condutas serão reforçadas.  

Ainda serão responsabilidades da CCIH a padronização e controle do uso de antimicrobianos, 

a investigação de surtos de infecção relacionada à assistência hospitalar, bem como elaborar, 

implementar e avaliar o Programa de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em 

Saúde, o qual constará dos seguintes itens: 

1- Sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência em saúde 

através de busca ativa de casos de infecção no hospital; 

2- Determinação de materiais, normas e rotinas para tratamento e prevenção das 

infecções relacionadas à assistência em saúde;  

3- Realização de capacitações aos funcionários quanto ao controle de infecções;  

4 - Uso adequado de antibióticos e produtos para limpeza;  

5 - Realização de estatísticas de infecção relacionada a assistência em saúde e divulgação de 

dados nos setores e para a Secretaria Estadual de Saúde;  

6 - Avaliação periódica dos índices de infecção relacionadas à assistência em saúde e tomada 

de medidas de controle. 

 

Constituição Básica: 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HUTRIN representa o Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar e são os responsáveis pela execução das ações de controle de infecção 

no estabelecimento de saúde, devendo atender a lei n°. 9.431 de 06 de Janeiro de 1997, 

Portaria N°, 2616 do Ministério da Saúde de 12 de Maio de 1998 e Instrução Normativa n°, 04 

de 24 de fevereiro de 2010, Um deles, preferencialmente, deve ser o enfermeiro. Entretanto, 

devem possuir carga horária diária específica para a execução dessas atividades. Desta forma 

a CCIH será composta, no mínimo, pelos seguintes membros: 

c) Diretor (a) Geral 

d) Diretor (a) Administrativo 

e) Gerente de Enfermagem 

f) Farmacêutico (a) 
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g) Bioquímico (a) 

h) Infectologista 

Regimento Interno: 

Capítulo I –Da Categoria e Finalidades 

Art. 1° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, doravante denominada sob a sigla de 

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

natureza técnico-científica permanente, nos termos da Lei n° 9.431, de 06 de janeiro de 1997 

(Portaria no 2616/GM de 12 de maio de 1998) e instrução normativa n04, de 24 de fevereiro 

de 2010.  

Art. 2° - A CCIH tem por finalidade o desenvolvimento do programa de controle de infecções 

relacionadas à assistência em saúde. 

§ 1° - Considera-se programa de controle de infecções relacionadas a assistência em saúde o 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções relacionadas à assistência em saúde.  

§ 2° - Entende-se por infecção relacionada a assistência em saúde, também denominada 

institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente 

em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser 

relacionada com a hospitalização, e não estiver relacionada ao período de incubação de 

infecção de origem comunitária.  

§ 3° - A CCIH funciona como órgão de assessoria junto à Direção Geral e de execução das ações 

de controle de infecção relacionada a assistência em saúde, estando assegurada sua 

autonomia funcional junto aos setores estratégicos para o controle das  infecções hospitalares. 

 

Capítulo II – Da Organização 

Seção I 

Estrutura 

Art. 3° - A estrutura da CCIH compreende: 

I – Grupo Executor; 

II – Grupo Consultor. 
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Ar. 4° - A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à eficiência 

da CCIH, a Direção, através do Serviço de Apoio Administrativo, proporcionará a infraestrutura 

necessária. 

 Art. 5° - Os membros executores são encarregados da execução das ações programadas de 

controle de infecção definidas pela Comissão. 

 

Seção II 

Composição do Grupo Executor da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Art. 6° - O Grupo Executor terá composição multidisciplinar e multiprofissional, devendo 

contar com 4 (quatro) componentes.  

Art. 7° - O Grupo executor é órgão executivo da CCIH.  

Composição do Grupo Executor:  

Parágrafo Único - As indicações recaíram em técnicos e profissionais especializados em 

Controle de Infecção Hospitalar e, representantes de nível superior dos Serviços e 

Coordenações envolvidas diretamente no referido programa, com experiências anteriores em 

Controle de Infecção Hospitalar. 

Art. 8° - As indicações para integrar a CCIH serão apresentadas à Superintendência do 

INSTITUTO CONSOLIDAR.  

§ 1° - O Presidente e o Vice-Presidente da CCIH serão indicados e designados pela Diretoria do 

HUTRIN. 

§ 2° - O Presidente e o Vice-Presidente serão membros nato da CCIH. 

 

Seção III 

Composição do Grupo de Consultores da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: 

Art. 9° - O Grupo de Consultores será constituído, no mínimo, pelos seguintes componentes:  

A. Membros Consultores:  

Art. 10° - Os integrantes do Grupo de Consultores serão escolhidos pela Direção, sendo estes 

profissionais representantes dos Serviços e Coordenações envolvidos no referido programa. 
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Seção IV 

Funcionamento 

Art. 11º - A CCIH terá como sede uma sala do HUTRIN, onde o grupo executor reunir-se-á, 

ordinariamente, pelo menos uma vez por semana e extraordinariamente quando convocada 

pela Diretoria do Hospital, coordenador ou a requerimento de um de seus membros.  

§ 1°- As deliberações tomadas deverão ser encaminhadas em forma de documentos de 

circular interna, quando estiverem relacionados a criação e ou alterações nas normas e 

rotinas. 

§ 2° - Os treinamentos para as diversas categorias profissionais e em diversos temas serão 

agendados previamente e comunicados em forma de documentos de circular interna as 

chefias de Serviços/Coordenações que deverão ser responsáveis pelo encaminhamento de 

sua equipe ao mesmo.  

Art. 12º - A CCIH observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares 

relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.  

Art. 13º - A sequência das reuniões da CCIH será a seguinte: 

I - verificação da presença do Presidente; 

II - assinatura da Ata da reunião anterior; 

III - leitura dos informes com discussão e votação dos temas: normas e padronizações, 

organização de campanhas, treinamentos e manuais, discussão de problemas que possam 

intervir na realização dos trabalhos e despacho do expediente;  

IV - organização da pauta da próxima reunião;  

V - ordem do dia compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres;  

VI - distribuição de tarefa aos membros;  

VII- comunicação breve e franqueamento da palavra. 

§ 1° Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a CCIH por voto da maioria, 

poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo. 

§ 2° Qualquer membro poderá requerer ao Presidente, a qualquer tempo, que solicite o 

encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a outras pessoas ou instituições 

públicas ou privadas, nacionais e internacionais, para estudo, pesquisa ou informações 
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necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem como solicitar o 

comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos.  

§ 3° A Ordem do Dia será comunicada previamente a todos os membros, com antecedência 

mínima de dois dias para as reuniões ordinárias e de um dia para as  extraordinárias. 

Art. 14º - Após a leitura do parecer, o Presidente ou o seu Suplente devem submetê-lo a 

discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem. 

Art. 15º - Após o encerramento das discussões, o assunto será submetido à votação.  

Art. 16º - A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria e a secretária 

lavrará uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, deliberações e resoluções, 

a qual deverá ser assinada pelos membros presentes e pelo Presidente, quando de sua 

aprovação. 

 

Capítulo III – Da Competência 

Art. 17º - À CCIH compete:  

I - estabelecer diretrizes para desenvolvimento do programa de Controle de Infecção 

Hospitalar no HUTRIN: 

a) Controle de MRSA;  

b) Prevenção de transmissão aérea;  

c) Treinamento em Serviço dos profissionais do hospital. 

II - elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação para controle das infecções 

hospitalares; 

III - elaborar programa de controle das infecções hospitalares com projetos de pesquisas 

multidisciplinares na linha de infecções relacionadas a assis tência em saúde em pacientes 

crônicos;  

IV - realizar investigação epidemiológica de surtos, sempre que indicado;  

V - elaborar, rever e atualizar normas, que visem a uniformização de medidas para a 

prevenção, controle e contenção das infecções hospitalares; 

VI - planejar normas para estudos e pesquisas epidemiológicas;  

VII - estabelecer programa de racionalização do uso de antimicrobianos; 
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VIII - elaborar normas para promover educação do pessoal do HUTRIN na área de infecção 

hospitalar; 

IX - elaborar e divulgar relatórios contendo, no mínimo as seguintes informações, por serviço 

(unidade de internação) e referente a toda unidade hospitalar: 

a) taxa de infecção hospitalar por patologia;  

b) taxa de infecção hospitalar por paciente;  

c) estrutura percentual das várias localizações topográficas no paciente;  

d) taxas de infecções hospitalares por procedimentos de risco selecionados pela Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar; 

e) taxa de consumo por antimicrobianos; 

X. elaborar semestralmente, relatório com coeficiente de sensibilidade /resistência dos 

germes mais frequentemente encontrados associados a infecções hospitalares, e aos 

antimicrobianos padronizados;  

XI. promover medidas de contenção de surtos infecciosos que venham a ocorrer nas Unidades 

Assistenciais do HUTRIN, propondo medidas a serem executadas;  

XII. emitir parecer técnico sobre a aquisição de materiais de consumo, equipamentos cujo uso 

possa prevenir a infecção hospitalar;  

XIII. supervisionar, na Central de Material e Esterilização (CME), as condições de 

armazenamento de materiais de consumo previamente esterilizado, a fim de garantir a 

validade da mesma;  

XIV. promover a formação, treinamento e aprimoramento de recursos humanos na área de 

infecção hospitalar;  

XV. estabelecer normas referentes à problemática de infecção hospitalar nos setores de 

manutenção de equipamentos, rouparia, lavanderia, materiais de consumo, esgoto, ar 

condicionado, cozinha, lixo, transporte, limpeza, desinfecção e esterilização; 

XVI. examinar, proceder e monitorar à adequação de projetos de modificação de planta física, 

no tocante às infecções hospitalares; 

XVII. propor, em conjunto com o Serviço de Vigilância em Saúde, medidas necessárias à 

prevenção e controle de doenças infecciosas no âmbito do HUTRIN; 
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XVIII. zelar pelo cumprimento das normas regionais, nacionais e internacionais relativas ao 

Controle de Infecção Hospitalar. 

Art. 18º - Ao Diretor do HUTRIN compete:  

I. Constituir formalmente a CCIH.  

II. Nomear os componentes da CCIH por meio de portaria. 

III. Propiciar a infraestrutura necessária à correta operacionalização da CCIH. 

IV. Aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH. 

V. Garantir a participação do Presidente da CCIH nos órgãos colegiados deliberativos e 

formuladores de política do HUTRIN, e demais comissões envolvidas diretamente ou 

indiretamente no referido programa. 

VI. Garantir o cumprimento das recomendações formuladas pela Coordenação Municipal, 

Estadual/Regional de Controle de Infecção Hospitalar. 

VII. Informar o órgão oficial municipal ou estadual quanto à composição da CCIH, e às 

alterações que venham a ocorrer. 

VIII. Fomentar a educação e o treinamento de todo o pessoal hospitalar. 

 

Capítulo IV – Das Atribuições 

Art. 19º - Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da CCIH, 

especificamente: 

I - representar a CCIH em suas relações internas e externas;  

II - instalar a Comissão e presidir suas reuniões;  

III - promover a convocação das reuniões; 

IV - tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de 

desempate; 

V - indicar membros para realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres 

necessários à consecução da finalidade da Comissão; 

VI - promover a interação do Grupo Consultor com o Grupo Executor.  

Parágrafo Único - Cabe ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos. 

Art. 20º - Aos membros da CCIH incumbe:  
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I. estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem atribuídas pelo 

Presidente; 

II. comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e 

manifestando-se a respeito de matérias em discussão;  

III. requerer votação de matéria em regime de urgência;  

IV. desempenhar as atribuições que lhes forem atribuídas pelo Presidente;  

V. apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão. 

Art. 21º - A Secretária da CCIH incumbe:  

I. assistir as reuniões;  

II. encaminhar o expediente da CCIH;  

III. preparar o expediente da CCIH;  

IV. manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos de que devam 

ser examinados nas reuniões da Comissão;  

V. providenciar a confecção de documentos de circular interna e externa expedidos pela CCIH, 

e distribuição a Direção e demais serviços, setores e coordenações; 

VI. lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de registro de 

atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob vigilância;  

VII. transcrever o relatório trimestral das atividades da Comissão;  

VIII. lavrar e assinar as atas de reuniões da Comissão;  

IX. providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões extraordinárias;  

X. distribuir aos Membros da CCIH a pauta das reuniões; 

XI. organizar dados e arquivos. 

Art. 22º- Competências gerais dos Consultores:  

I. participar das reuniões da CCIH; 

II. articular-se com o grupo executor observando as diretrizes traçadas por este, para a ação 

de controle das infecções hospitalares no HUTRIN; 

III. implementar no HUTRIN o programa de controle das infecções hospitalares adotados pela 

CCIH; 
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IV. articular-se com o Grupo Executor, no sentido da atualização de recursos técnicos, 

materiais e humanos com vistas ao eficiente controle das infecções hospitalares; 

V. estender todas as decisões tomadas nas reuniões às áreas de atuação e outras que tenham 

atividades subsidiárias ou complementares à vida funcional do HUTRIN; 

VI. emitir relatório para a CCIH quando da ocorrência de situações problema dentro da área 

de sua competência. 

Art. 23º - Competências específicas dos Consultores: 

I. Representante da Direção: 

a) contribuir para manter a autoridade máxima da Instituição informado, no que diz respeito 

as ações de prevenção e controle das infecções hospitalares;  

b) colaborar com a CCIH na implantação das ações de prevenção e controle das infecções 

relacionadas à assistência em saúde. 

II. Representante do Setor de Biossegurança:  

a) promover a formação, treinamento e aprimoramento de pessoal em Biossegurança; 

b) propor, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas de biossegurança 

visando a prevenção das infecções hospitalares;  

c) monitorar a qualidade do ar, através de medição microbiológica, nos diferentes ambientes 

do hospital, dentro das normas do Ministério da Saúde e quando indicada pela CCIH. 

III. Representante do Serviço de Farmácia:  

a) Cooperar com as normas de padronização do uso de antimicrobianos adotadas; 

b) auxiliar no monitoramento do programa de racionalização de uso de antimicrobianos e 

germicidas, em cooperação com o Grupo Executor; 

c) elaborar levantamento do consumo de antimicrobianos e informar à CCIH; 

d) comunicar diariamente à CCIH a falta de antimicrobianos, esterilizantes e germicidas 

padronizados; 

e) responsabilizar-se pela qualidade das diluições das soluções desinfetantes e antissépticas 

utilizadas; 
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f) emitir parecer técnico sobre todos os produtos químicos esterilizantes, desinfetantes, 

detergentes, antissépticos usados na limpeza e desinfecção de superfícies e artigos 

hospitalares;  

g) responsabilizar-se pela manutenção, limpeza e desinfecção sistemática dos  destiladores da 

Farmácia. 

IV. Representante do Serviço de Monitoramento de Custos: 

a) Propor, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas técnico 

administrativas visando o monitoramento de custos na prevenção/tratamento das infecções 

hospitalares. 

V. Representante do Serviço de Vigilância em Saúde: 

a) contribuir na implantação e manutenção do sistema de vigilância epidemiológica, definido 

pela CCIH; 

b) avaliar e monitorar periodicamente e sistematicamente o sistema de vigilância 

epidemiológica das infecções hospitalares; 

c) contribuir na investigação e controle de surto de infecção hospitalar, emitindo parecer;  

d) contribuir na análise dos dados e indicadores produzidos pelo sistema de vigilância 

epidemiológica desenvolvida pela CCIH, emitindo pareceres. 

VI. Representante do Serviço de Metodologia Epidemiológica: 

a) auxiliar na escolha e orientação quanto à formulação dos desenhos de estudos 

epidemiológicos realizados pela comissão executora em seus estudos; 

b) organizar arquivos de dados sobre a utilização de antimicrobianos no hospital que 

permitam estudos e levantamentos, quando necessários; 

c) organizar arquivos de dados sobre os microrganismos e seu perfil de suscetibilidade 

antimicrobiana que permitam estudos e levantamentos, quando necessários; 

d) contribuir na análise dos dados e indicadores produzidos pelo sistema de vigilância 

epidemiológica desenvolvida pela CCIH, emitindo pareceres. 

VII. Representante da Central de Esterilização: 

a) estabelecer as normas e rotinas da Central de Material e Esterilização; 
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b) estabelecer as rotinas do processo de validação da esterilização, mantendo os registros 

continuamente atualizados; 

c) apresentar mensalmente à CCIH dados relativos ao acompanhamento da monitorização da 

esterilização; 

d) comunicar à CCIH as falhas nos equipamentos de esterilização, verificadas pela manutenção 

preventiva ou corretiva; 

e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade e controle do processo de esterilização; 

f) responsabilizar-se pela qualidade das diluições das soluções desinfetantes antissépticas 

utilizadas na Central; 

g) responsabilizar-se pela manutenção, limpeza e desinfecção sistemática do destilador da 

Central de Material. 

VIII. Representante do Serviço de Microbiologia:  

a) elaborar e divulgar normas técnicas atualizadas para coleta de material para exames 

microbiológicos; 

b) validar todas as técnicas utilizadas para o isolamento, identificação e testes de 

suscetibilidade dos microrganismos;  

c) responsabilizar-se pelo funcionamento adequado do sistema automatizado de isolamento, 

identificação e teste de suscetibilidade dos microrganismos, validando-o;  

d) implantar técnicas atuais, eficazes e rápidas para isolamento e identificação dos 

microrganismos; 

 e) implantar técnicas atuais, eficazes e rápidas para a identificação e estudo da sensibilidade 

dos antimicrobianos; 

 f) organizar arquivos de dados microbiológicos que permitam estudos e levantamentos, 

quando necessários;  

g) produzir e emitir diariamente para a CCIH o relatório de todos os microrganismos 

identificados; 

h) comunicar à CCIH e a supervisora de enfermagem, diariamente, o crescimento de bactérias 

multirresistentes em material clínico;  

i) auxiliar na identificação de possíveis surtos. 
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IX. Representante do Serviço de Manutenção e Atividades Gerais  

a) contribuir para a qualidade e monitoramento do processo de limpeza hospitalar, bem como 

do controle de vetores; 

b) contribuir para monitorar e adequar o descarte e fluxo de material contaminado dentro do 

hospital; 

c) contribuir para monitorar a qualidade da roupa hospitalar; 

d) contribuir para a adequação das medidas de isolamento de pacientes com doenças de 

transmissão intra-hospitalar; 

e) monitorar os procedimentos de limpeza de forma a minimizar a dispersão de poeiras 

durantes as atividades de engenharia; 

f) monitorar os procedimentos de limpeza de forma a manter a qualidade do ar nos diferentes 

ambientes do HUTRIN dentro das normas do Ministério da Saúde; 

g) responsabilizar-se pela limpeza sistemática dos reservatórios e distribuidores de água; 

h) contribuir na coleta mensal de água dos prédios, e semestralmente dos reservatórios para 

estudo microbiológico;  

i) responsabilizar-se pela manutenção, limpeza e troca de filtros dos aparelhos 

condicionadores de ar, conforme recomendações do Ministério da Saúde; 

j) responsabilizar-se pelo adequado funcionamento das autoclaves e de destiladores através 

da manutenção preventiva ou corretiva. 

X. Representante do Serviço de Engenharia 

a) notificar formalmente e antecipadamente à CCIH sobre qualquer procedimento de 

construção ou manutenção que se prevê a produção de pó ou poeira; 

b) responsabilizar-se por produzir mecanismos que impeçam a dispersão de poeira durante 

os procedimentos de engenharia; 

c) contribuir pela manutenção da qualidade do ar nos diferentes ambientes do hospital, 

dentro das normas do Ministério da Saúde; 

d) solicitar formalmente e antecipadamente à CCIH parecer técnico sobre qualquer 

procedimento de construção garantindo adequação das medidas de Controle de Infecção 

Hospitalar; 
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 e) contribuir na modernização hospitalar de forma a garantir adequação nas  medidas de 

Controle de Infecção Hospitalar. 

XI. Representantes das Coordenações de Internação, Ambulatório, Urgência / Emergência, 

Bloco Cirúrgico e Laboratório 

 a) contribuir na implantação e adequação das medidas de isolamento de pacientes com 

doenças de transmissão intra-hospitalar; 

b) definir, em cooperação com o grupo executor, políticas de padronização e compra de 

materiais médico-hospitalares para a respectiva Coordenação. 

XII. Representante do Serviço de Enfermagem 

a) contribuir na implantação e adequação das medidas de isolamento de pacientes com 

doenças de transmissão intra-hospitalar; 

b) emitir parecer técnico sobre todos os produtos químicos esterilizantes, desinfetantes, 

detergentes, antissépticos usados na limpeza e desinfecção de superfícies e artigos 

hospitalares; 

c) responsabilizar-se pela qualidade das diluições das soluções desinfetantes e antissépticas 

utilizadas nas unidades clínicas e central de material; 

d) responsabilizar-se pela manutenção, limpeza e desinfecção sistemática dos destiladores do 

setor; 

e) definir, em cooperação com o grupo executor, políticas de padronização e compra de 

materiais médico-hospitalares para o HUTRIN; 

f) monitorar sempre que necessário a qualidade da água do sistema de tratamento da 

hemodiálise quanto a presença de microrganismos e endotoxina; bem como o funcionamento 

das máquinas de diálise. 

XIII. Representante do Serviço de Orçamentação e Administração de Material 

a) definir, em cooperação com o grupo executor, políticas de padronização e compra de 

materiais médico-hospitalares para o HUTRIN;  

b) contribuir na modernização hospitalar de forma a garantir adequação nas medidas de 

Controle de Infecção Hospitalar. 
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CAPÍTULO V – DAS INSTRUÇÕES GERAIS, MANDATO, REUNIÃO 

Art. 24º - Será dispensado o componente que, sem motivo justificado, deixar de comparecer 

a seis reuniões consecutivas ou intercaladas no período de um ano. 

Art. 25º - As funções dos membros da CCIH poderão ser remuneradas, por verbas de projetos 

de pesquisa ou outras fontes, por se tratar de um serviço relevante para o HUTRIN, à critério 

da entidade gestora.  

Art. 26 - A CCIH convidará pessoas ou entidades que possam colaborar com o 

desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário. 

Art. 27º - A Direção do HUTRIN poderá a qualquer tempo e por motivo justificado, promover 

a substituição dos integrantes da CCIH. 

Art. 28º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno 

serão dirimidas pelo Presidente da CCIH e em grau de recurso pela Direção do HUTRIN. 

Art. 29º - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da CCIH, 

submetido à Direção do HUTRIN. 

Aprovado pela Direção do HUTRIN em **/**/****, e pela Superintendência do Instituto 

Consolidar em **/**/****. 
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Cronograma de Atividade Anual 

Cronograma de Atividade Anual da CCIH: 

Objetivos da comissão para o primeiro ano de contrato: 

1. Identificar, entre os profissionais da unidade, aqueles que possuem o perfil 

adequado para compor a comissão. 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão. 

3. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

4. Reunião com as equipes multiprofissionais de saúde para apresentação das 

finalidades e objetivos da Comissão. 

5. Redigir o formulário de padronização de medicamentos, materiais e equipamentos; 

6. Selecionar os medicamentos para uso da unidade; 

7. Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o uso de 

substâncias ineficazes e ou eficácia duvidosa; 

8. Avaliar a exclusão de medicações da padronização; 

9. Divulgar informações sobre o uso de medicamentos, materiais e equipamentos; 

10. Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura especializada sobre 

medicamentos; 

11. Estabelecer normas para a utilização de medicamentos de uso restrito e não 

padronizados. 

12. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados, tendo um 

prazo de até 48 horas para emitir seu parecer. Em caso de anti-infecciosos o parecer será 

dado pela CCIH. 

Mês 1 e 2 1. Identificar, entre os profissionais da unidade, aqueles que possuem 

o perfil adequado para compor a comissão. 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão. 

3. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

4. Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e 

objetivos da Comissão. 

5. Realizar reunião ordinária. 
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Mês 3 e 4  1. Redigir o formulário de padronização de medicamentos; 

2. Redigir o formulário de padronização de materiais e equipamentos; 

3. Selecionar os medicamentos para uso da unidade; 

4. Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar 

o uso de substâncias ineficazes e ou eficácia duvidosa; 

5. Avaliar inclusão e exclusão de materiais e equipamentos 

padronizados; 

6. Avaliar a exclusão de medicações da padronização. 

7. Realizar reunião ordinária. 

Mês 4 1. Divulgar informações sobre o uso de medicamentos; 

2. Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura 

especializada sobre medicamentos, materiais e equipamentos; 

3. Estabelecer normas para a utilização de medicamentos de uso 

restrito e não padronizados. 

4. Realizar reunião ordinária. 

Mês 5 1. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 

2. Elaboração de relatório mensal; 

3. Realizar reunião ordinária; 

4. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 20% das 

áreas específicas. 

Mês 6 5. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 

6. Elaboração de relatório mensal; 

7. Realizar reunião ordinária. 

8. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 30% das 

áreas específicas. 

Mês 7 1. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 
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2. Elaboração de relatório mensal; 

3. Realizar reunião ordinária. 

4. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 40% das 

áreas específicas. 

Mês 8 1. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 

2. Elaboração de relatório mensal; 

3. Realizar reunião ordinária. 

4. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 60% das 

áreas específicas. 

Mês 9 1. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 

2. Elaboração de relatório mensal; 

3. Realizar reunião ordinária. 

4. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 80% das 

áreas específicas. 

Mês 10 1. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados; 

2. Elaboração de relatório mensal; 

3. Realizar reunião ordinária. 

4. Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 100% das 

áreas específicas. 

5. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não 

padronizados. 

Mês 11 1. Realizar reunião ordinária. 

2. Realizar palestras educativas. 

Mês 12 1. Elaboração de relatório anual de atividades da comissão; 

2. Realizar reunião ordinária. 
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4.1.2 – COMISSÃO DE REVISÃO / AVALIAÇÃO DE ÓBITOS – CAO  

 

Capítulo I 

Das disposições preliminares, objetivos, características  

Art. 1º A Comissão de Avaliação de Óbitos - CAO foi criada em atendimento a determinação 

da Resolução Interministerial MEC/MS n.º 2.400 de 2 de outubro de 2007, que torna 

obrigatória a criação da Comissão de Avaliação de Óbitos nas instituições de saúde, e da 

Portaria MS/GM nº 1405, de 29 de junho de 2006, que instituiu a rede Nacional de Serviços 

de Verificação de Óbito e Esclarecimentos da Causa Mortis.  

Art. 2º A atuação da Comissão é técnico-científica, sigilosa, não podendo ser coercitiva ou 

punitiva.  

Parágrafo único. As diretrizes para as ações investigatórias e educativas, serão definidas nas 

reuniões da Comissão e desencadeadas pelo Presidente. 

 

Capítulo II 

Das Finalidades 

Art. 3º São finalidades da CAO do HUTRIN:  

I. Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como a 

qualidade de informações dos atestados de óbitos; 

II. Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição. 

 

Capítulo III 

Da Composição 

Art. 4º A Comissão será nomeada e composta por membros do quadro funcional do HUTRIN, 

em portaria da Superintendência do Hospital, publicada no Boletim de Serviço da Instituição:  

I. Chefe da Unidade de Clínica Médica;  

II. Chefe da Unidade de Cirurgia;  

III. Chefe do Bloco Cirúrgico;  

IV. Um Representante do Setor de Vigilância em Saúde;  
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V. Representante do Núcleo de Comissões Hospitalares;  

VI. Um enfermeiro de cada unidade mencionada nos incisos I à IV, que deverão ser indicados 

por suas respectivas chefias. 

§ 1º Na impossibilidade de participação dos Chefes das Unidades, elencados nos incisos de I à 

IV, na Comissão, estes poderão indicar seus representantes. 

§ 2º A Comissão poderá convidar outros profissionais para participar de suas reuniões, quando 

julgar necessário.  

§ 3º Os membros da Comissão serão nomeados pela Superintendência, por meio de portaria, 

que deverá ser publicada no Boletim de Serviço da instituição. 

 

Capítulo IV 

Do Mandato 

Art. 5º Em casos de substituição dos membros a que se referem os incisos VII à IX e § 1º, do 

art. 5º, os nomes dos substitutos deverão ser encaminhados a Superintendência, via 

Coordenação do Núcleo de Comissões Hospitalares, para aprovação e alteração da Portaria 

de nomeação, os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados ao Núcleo de Comissões 

Hospitalares para alteração da portaria de nomeação. 

 

Capítulo V 

Funcionamento e Organização 

Art. 6º A Comissão de Avaliação de Óbitos deverá reunir-se pelo menos uma vez ao mês, com 

pauta, data, local e horário previamente definidos e comunicados.  

§ 1º Os membros da Comissão, quando indicados pelas Chefias, que deixarem de comparecer 

a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no período de um ano, e que não 

apresentarem justificativa até o início da reunião, serão removidos da Comissão e será 

solicitada a chefia uma nova indicação. 

§ 2º No caso da saída de um membro da Comissão, o Presidente comunicará ao Núcleo de 

Comissões Hospitalares, que solicitará à chefia da unidade que indique um novo 

representante; 



 
P á g i n a  | 253 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

§ 3º As reuniões da Comissão serão registradas em ata, que deverá ser arquivada, contendo 

data, horário, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões 

que foram deliberadas; 

§ 4º Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas de 

preenchimento e qualidade do atestado de óbito, será designado um relator, convidado, ou 

consultor, que deverá apresentar parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido. 

Art. 7º Quando ausente o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário conduzirá a reunião. 

Art. 8º As decisões da Comissão serão tomadas por meio de votação aberta e justificadas por 

voto da maioria simples dos membros presentes. 

Art. 9º Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 10º Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para 

tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes .  

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo 

Vice-presidente, na ausência do presidente, ou pela maioria dos membros. 

Art. 11º Após a reunião, uma cópia da ata, devidamente assinada, deve ser entregue ao Núcleo 

de Comissões Hospitalares, que procederá o arquivamento junto à Superintendência. 

Art. 12º Os instrumentos utilizados pela Comissão para a avaliação serão 

escolhidos/elaborados de acordo com os dados mínimos exigidos pela legislação.  

 

Capítulo VI 

Das Atribuições 

Art. 13º As deliberações da Comissão, visando à correção ou reparação de distorções e 

irregularidades verificadas nas análises dos óbitos e no preenchimento das Declarações de 

Óbitos – DO’s -, devem ser encaminhadas à Diretoria Geral do HUTRIN e/ou Comissão de Ética 

Médica para as providências subsequentes. 

Art. 14º São atribuições dos membros da Comissão de Avaliação de Óbitos: 

I. Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 
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II. Elaborar, conjuntamente com a Comissão de Documentação Médica e Estatística, normas 

para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito; 

III. Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; 

IV. Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos; 

V. Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes; 

VI. Criar, conjuntamente com a Comissão de Documentação Médica e Estatística, instruções 

necessárias para melhorar a qualidade das informações dos prontuários de óbito; 

VII. Zelar pelo sigilo ético das informações; 

VIII. Emitir parecer técnico ou relatório e/ou relatório estatístico, quando solicitado pela 

Comissão de Ética Médica ou outro serviço interessado, desde que observadas as normas de 

sigilo ético das informações; 

IX. Assessorar a alta governança da Instituição em assuntos de sua competência; 

X. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de educação permanente; 

XI. Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar conhecimentos 

relevantes à Instituição. 

Art. 15º São atribuições do Presidente da Comissão e do Vice-presidente, na ausência do 

presidente: 

I. Convocar e presidir as reuniões;  

II. Indicar seu substituto; 

III. Representar a comissão junto à alta governança da Instituição, ou indicar seu 

representante; 

IV. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão, previamente aprovados pelos 

membros;  

V. Fazer cumprir o regimento;  

VI. Ter o voto de qualidade nas decisões da comissão, além do seu voto. 

Art. 16º São atribuições da secretaria da Comissão: 

I. Organizar a ordem do dia; 

II. Receber e protocolar os processos e expedientes;  
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III. Lavrar a ata das sessões/reuniões;  

IV. Convocar os membros da comissão para as reuniões ordinárias ou extraordinárias;  

V. Organizar e manter o arquivo da comissão;  

VI. Preparar a correspondência;  

VII. Realizar outras funções determinadas pelo presidente, relacionadas ao serviço;  

VIII. Solicitar ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) todos os prontuários que serão avaliados, 

assim como devolvê-los após o trabalho realizado. 

 

Capítulo VII 

Das Disposições Finais 

Art. 17º Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da Comissão, em conjunto com a 

Diretoria Geral.  

Art. 18º Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 

legislações pertinentes ao assunto. 

Art. 19º O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e publicação no 

Boletim de Serviço do HUTRIN.
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Cronograma de Atividade Anual 

Item O que deverá ser feito? Por que será feito? Como será feito? Por quem será feito? Quando será feito? 

1 Reuniões ordinárias Para dar início às 

atividades, discutir as 

pautas pertinentes 

Reuniões agendadas 

previamente 

Membros da Comissão Mensalmente, de 

acordo com o 

cronograma 

2 Integrar a Comissão junto 

à comunidade hospitalar 

Para oferecer suporte 

e orientação 

especializada para a 

equipe assistencial 

Através de discussão e 

emissão de pareceres 

Membros da Comissão Permanente 

3 Divulgar o andamento 

dos trabalhos da 

Comissão 

Para dar amplo 

conhecimento das 

atividades da 

Comissão em meio à 

instituição na qual está 

inserida 

Através de atualizações 

periódicas na página online 

da Comissão 

Comissão e NCH Permanente 
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4 Analisar e emitir parecer 

sobre os assuntos que 

lhes forem enviados 

Conforme o regimento 

interno da Comissão, 

visando garantir a 

qualidade das 

informações sobre 

mortalidade hospitalar 

Através de análise de 

prontuário, embasamento 

teórico e discussão entre os 

membros 

Membros da Comissão Por demanda 

5 Normatizar e criar, 

conjuntamente com as 

Comissões de 

Documentação Médica e 

Estatística e Comissão de 

Revisão de Prontuários 

instruções necessárias 

para melhorar a 

qualidade das 

informações dos 

prontuários de óbito 

Uniformizar e 

direcionar as 

avaliações de óbitos 

pelos membros das 

comissões 

Discussão e adoção de 

formulário único de 

avaliação; 

Reunião entre as 

comissões. 

Representantes das 

Comissões 

Por demanda 
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6 Realizar a revisão dos 

prontuários relacionados 

aos óbitos 

Estabelecer nexos 

entre eventuais falhas, 

apontando 

deficiências de 

equipamentos e/ou de 

recursos técnicos 

Busca ativa nos prontuários 

de pacientes que evoluíram 

a óbito, através de 

formulário previamente 

definido 

Membros da Comissão Permanente 

7 Fiscalizar, conjuntamente 

com a Comissão de 

Revisão de Prontuários, o 

adequado registro e 

preenchimento dos 

atestados de óbitos 

Garantir a 

fidedignidade dos 

dados apresentados 

Através de instrumento de 

coleta de dados definido 

pela Comissão de Revisão e 

Avaliação periódica das 

declarações de óbitos 

Membros da Comissão Permanente 

8 Convocar o médico que 

atestou o óbito caso as 

informações sejam 

conflitantes 

Elucidar a causa básica 

do óbito e os fatores 

associados 

Através de memorando ou 

outro documento oficial;  

Presidente Sempre que 

necessário, com a 

ciência da Comissão 

de Ética Médica e 

outras chefias 
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9 Normatizar e criar, 

conjuntamente com as 

Comissões de 

Documentação Médica e 

Estatística e Comissão de 

Revisão de Prontuários 

instruções necessárias 

para melhorar a 

qualidade das 

informações dos 

prontuários de óbito e 

para auditoria e revisão 

desses prontuários 

Conforme o regimento 

interno da Comissão 

visando qualificar as 

informações dos 

atestados de óbitos 

Através de reuniões entre 

representantes das 

Comissões 

Membros da Comissão Permanente 

10 Emitir relatório para a 

Comissão de Ética 

Médica; 

Conforme o regimento 

interno da Comissão 

Através de memorando da 

Comissão 

Presidência da 

Comissão 

Mensalmente 

11 Assessorar a alta 

governança da 

Buscar um melhor 

padrão de 

Através de conhecimento 

do resultado dos trabalhos, 

Presidente da Comissão Sempre que 

necessário 
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Instituição em assuntos 

de sua competência 

atendimento no 

hospital. 

das reuniões com o Comitê 

Municipal, em reuniões 

convocadas pela alta 

governança 

12 Desenvolver atividades 

de caráter técnico-

científico 

Subsidiar 

conhecimentos 

relevantes à 

Instituição. 

Aulas expositivas 

ministradas por membros 

da Comissão ou por 

convidados 

Membros da Comissão 

/ convidados 

No mínimo, e vezes 

ao ano 

13 Definir anualmente 

metas de melhorias e 

suas estratégias, sempre 

buscando a qualidade 

com atuação de 

educação permanente; 

Conforme o regimento 

interno da Comissão 

Através de reuniões 

ordinárias da Comissão 

Membros da Comissão Anualmente, até o 

mês de dezembro 

do ano precedente 

14 Divulgar à comunidade 

hospitalar os resultados 

Conforme o regimento 

interno da Comissão 

 

Através da página virtual da 

Comissão no site do HUTRIN 

Membros da Comissão 

e NCH 

Permanente 
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dos trabalhos da 

Comissão 

15 Zelar pelo sigilo ético das 

informações 

Proteger interesses 

públicos e de 

profissionais que 

contribuem para a 

organização 

Estimulando o 

comprometimento de 

todos os envolvidos 

Membros da Comissão Permanente 
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4.1.3 – COMISSÃO DE ÉTICA  

Conforme a Resolução CFM Nº 2.152/2016 (publicada no DOU de 10 de novembro de 2016, 

Seção I, p. 566), que estabelece normas de organização, funcionamento, eleição e 

competências das Comissões de Ética Médica dos estabelecimentos de saúde. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. A Comissão de Ética Médica do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN doravante referida como CEM constitui-se numa extensão do 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, tendo funções investigatórias, educativas 

e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina no âmbito do HUTRIN. 

Art. 2º. A Comissão de Ética Médica deve possuir autonomia em relação à atividade 

administrativa e diretiva do HUTRIN, cabendo ao diretor técnico prover as condições de seu 

funcionamento, tempo suficiente e materialidade necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Art. 3º. Os atos da Comissão de Ética são restritos ao corpo clínico da instituição a qual está 

vinculado o seu registro. 

 

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

Art. 4º. A Comissão de Ética Médica do HUTRIN será composta por 03 (três) membros titulares 

e 03 (três) suplentes, eleitos dentre os integrantes do Corpo Clínico, obedecidas as normas 

dispostas neste Regimento, podendo ser reeleitos.  

Art. 5º. A Comissão de Ética Médica do HUTRIN será composta por 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário eleito dentre os membros. 

 

DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Art. 6º - Compete à Comissão de Ética Médica, no âmbito do HUTRIN: 

a) Fiscalizar o exercício da atividade médica, atentando para que as condições de trabalho do 

médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade de atendimento oferecido aos 

pacientes estejam de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão;  
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b) Instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia formal ou de ofício;  

c) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás  na tarefa de educar, 

discutir, divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética médica;  

d) Atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição quanto às normas 

legais que disciplinam o seu comportamento ético;  

e) Orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões referentes à Ética Médica;  

f) Atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina;  

g) Promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na atividade regular do corpo 

clínico da instituição de saúde. 

 

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE, SECRETÁRIO, MEMBROS E SUPLENTES DA COMISSÃO DE 

ÉTICA MÉDICA 

 

Art. 7º - Compete ao Presidente da Comissão de Ética Médica:  

a) Representar a Comissão de Ética Médica para todos os fins;  

b) Comunicar ao Conselho Regional de Medicina de Goiás quaisquer indícios de infração aos 

dispositivos éticos vigentes, eventual exercício ilegal da medicina ou irregularidades que 

impliquem em cerceio à atividade médica no âmbito da instituição a qual se encontra 

vinculada;  

c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética Médica;  

d) Convocar o secretário para substituí-lo em seus impedimentos ocasionais;  

e) Convocar os membros suplentes para auxiliar nos trabalhos da Comissão de Ética Médica, 

sempre que necessário; 

f) Nomear os membros encarregados para instruir as apurações internas instauradas. 

Parágrafo Único. O presidente deverá ser membro efetivo da Comissão de Ética. 

Art. 9º - Compete aos membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética Médica:  

a) Eleger o presidente e o secretário;  
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b) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo sugestões e assuntos a 

serem discutidos e, quando efetivos ou suplentes convocados, votar nas matérias em 

apreciação;  

c) Instruir as apurações internas, quando designados pelo presidente;  

d) Participar ativamente das atividades da Comissão de Ética Médica, descritas no artigo 6º 

deste regimento. 

 

DAS ELEIÇÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

Art. 10º. A escolha dos membros da Comissão de Ética do HUTRIN será feita mediante 

processo eleitoral através de voto direto e secreto, não sendo permitido o uso de procuração, 

dela participando os médicos que compõe o corpo clínico da instituição, conforme previsto no 

regimento interno do Corpo Clínico. 

Art. 11º. Não poderão integrar a Comissão de Ética Médica os médicos que exercerem cargos 

na direção técnica, clínica ou administrativa da instituição e os que não estejam quites com o 

Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo Único. Quando investidos nas funções de direção durante o curso de seu mandato, 

o médico deverá se afastar dos trabalhos da Comissão de Ética Médica, enquanto perdurar o 

impedimento.  

Art. 12º. São inelegíveis para a Comissão de Ética Médica do HUTRIN os médicos que não 

estiverem quites com o Conselho Regional de Medicina, bem como os que tiverem sido 

apenados eticamente nos últimos 8 (oito) anos, com decisão transitada em julgado no âmbito 

administrativo, ou que estejam afastados cautelarmente pelo CRM. 

Parágrafo Único. Considerando a existência de penas privadas, o Conselho Regional de 

Medicina de Goiás deverá apenas certificar a condição de elegível ou inelegível dos 

candidatos, de acordo com seus antecedentes ético-profissionais.  

Art. 13º. O mandato da Comissão de Ética Médica do HUTRIN tem duração de 02 (dois) anos, 

podendo ocorrer à reeleição de seus membros.  

Parágrafo Único. As eleições deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias antes do término do 

mandato.  
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Art. 14º. O diretor clínico do HUTRIN designará uma comissão eleitoral com a competência de 

organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do 

Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Parágrafo Único. Os integrantes da comissão eleitoral e membros de cargos diretivos da 

instituição não podem ser candidatos à Comissão de Ética Médica do HUTRIN. 

Art. 15º. A comissão eleitoral convocará a eleição, por intermédio de edital a ser divulgado na 

instituição de saúde, 30 (trinta) dias antes da data fixada para a eleição e validará e publica rá 

a lista dos votantes do corpo clínico. 

Parágrafo Único. O edital deverá conter as informações necessárias ao desenvolvimento do 

processo eleitoral, com regras específicas a serem observadas durante o pleito.  

Art. 16. A candidatura deverá ser formalizada perante a comissão eleitoral, com a 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição, por intermédio de chapas, de 

acordo com a regra de proporcionalidade prevista no artigo 3º da Resolução CFM Nº 

2.152/2016 e no artigo 4º deste regimento.  

§ 1º. No momento da inscrição, a chapa designará um representante para acompanhar os 

trabalhos da comissão eleitoral e fiscalizar o processo de eleição.  

§ 2º. O requerimento de inscrição deverá ser subscrito por todos os candidatos que compõe 

a chapa.  

Art. 17º. A comissão eleitoral divulgará, no âmbito da instituição de saúde, as chapas inscritas, 

de acordo com o número de registro, durante o período mínimo de uma semana.  

Art. 18º. A comissão eleitoral procederá à apuração dos votos imediatamente após o 

encerramento da votação, podendo ser acompanhada pelo representante das chapas e 

demais interessados, a critério da comissão eleitoral.  

Parágrafo único. Será considerada eleita à chapa que obtiver maioria simples dos votos 

apurados.  

Art. 19º. O resultado da eleição será lavrado em ata pela comissão eleitoral, que deverá ser 

encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás para homologação e 

registro. 
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Art. 20º. Os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, por escrito, dentro 

de, no máximo de 2 (dois) dias após a ocorrência do fato, encaminhados em primeira instância 

à comissão eleitoral e, em segunda instância, ao Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Art. 21º. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão empossados pelo 

Conselho Regional de Medicina de Goiás. 

Parágrafo único. O Conselho Regional de Medicina de Goiás emitirá certificado de eleição, 

com a composição da Comissão de Ética Médica, que deverá ser afixado no HUTRIN, em local 

visível ao público.  

Art. 22º. Nos casos de afastamento definitivo ou temporário de um de seus membros efetivos, 

o presidente da Comissão de Ética Médica procederá à convocação do suplente, pelo tempo 

que perdurar o afastamento, devendo comunicar imediatamente ao CRM/GO. 

§ 1º. Se o membro da Comissão de Ética Médica deixar de fazer parte do corpo clínico do 

HUTRIN, o seu mandato cessará automaticamente, cabendo ao presidente comunicar 

imediatamente ao CRM/GO.  

§ 2º. Sobrevindo condenação ético-profissional transitada em julgado no âmbito 

administrativo contra qualquer membro da Comissão de Ética Médica, este deverá 

imediatamente ser afastado pelo CRM/GO. 

Art. 23º. Nos casos de ocorrer vacância do cargo de presidente ou de secretário, far-se-á nova 

escolha, dentre os membros efetivos, para o cumprimento do restante do mandato.  

Parágrafo único. Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos cargos da Comissão de 

Ética Médica HUTRIN, será convocada nova eleição para preenchimento dos cargos vagos até 

que nova eleição oficial seja realizada, que poderá ter candidatura individual. 

 

DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

Art. 24º. A Comissão de Ética Médica do HUTRIN se reunirá ordinariamente mensalmente, e, 

extraordinariamente, quantas vezes necessárias para o bom andamento dos trabalhos.  

Art. 25º. Os atos administrativos da Comissão de Ética Médica do HUTRIN terão caráter 

sigiloso, exceto quando se tratar de atividade didático-pedagógica no âmbito da Instituição de 

saúde. 
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Art. 26. As deliberações da Comissão de Ética Médica do HUTRIN dar-se-ão por maioria 

simples, sendo prerrogativa do presidente o voto qualificado em caso de empate. 

 

DA APURAÇÃO INTERNA 

Art. 27. A apuração interna será instaurada mediante: 

a) Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada;  

b) Ofício, por intermédio de despacho do presidente da Comissão de Ética Médica do HUTRIN. 

Parágrafo único. Instaurada a apuração, o presidente da Comissão de Ética Médica deverá 

informar imediatamente ao CRM/GO para protocolo e acompanhamento dos trabalhos.  

Art. 28. As apurações internas deverão ser realizadas pelo membro da Comissão designado, 

sem excesso de formalismo, tendo por objetivo a apuração dos fatos no local em que 

ocorreram.  

Art. 29. Instaurada a apuração interna, os envolvidos serão informados dos fatos e, se for o 

caso, convocados mediante ofício para prestar esclarecimentos em audiência ou por escrito, 

no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do comprovante de recebimento.  

Parágrafo único. A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética Médica do HUTRIN, por 

se tratar de procedimento sumário de esclarecimento, não está sujeita às regras do 

contraditório e da ampla defesa.  

Art. 30. A apuração interna deverá ter a forma de autos judiciais, com folhas devidamente 

numeradas e rubricadas, ordenadas cronologicamente.  

Parágrafo único. O acesso aos autos é permitido apenas às partes, aos membros da Comissão 

de Ética Médica do HUTRIN e ao CRM/GO. 

Art. 31. Encerrada a apuração dos fatos, será lavrado termo de encerramento dos trabalhos e 

serão encaminhados os autos ao presidente da Comissão de Ética Médica, que poderá sugerir 

o seu arquivamento ou encaminhá-los ao CRM/GO. 

Parágrafo único. O presidente da Comissão de Ética Médica poderá colocar os autos para 

apreciação dos demais membros que, em votação simples, poderão deliberar pela realização 

de novos atos instrutórios.  
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Art. 32. Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos 

prontuários, das fichas clínicas, das ordens de serviço e outros que possam ser úteis ao 

deslinde dos fatos, deverão ser encartados aos autos de apuração, quando do seu envio ao 

CRM/GO. 

Art. 33. Se houver denúncia envolvendo algum membro da Comissão de Ética Médica do 

HUTRIN, este deverá abster-se de atuar na apuração dos fatos denunciados, devendo o 

presidente da comissão remeter os autos diretamente ao CRM/GO para as providências 

cabíveis.  

Art. 34. A Comissão de Ética Médica do HUTRIN não poderá emitir nenhum juízo de valor a 

respeito dos fatos que apurar.  

§ 1º. O CRM/GO não está subordinado a nenhum ato da Comissão de Ética Médica, podendo 

refazê-los, reformá-los ou anulá-los se necessário à apuração dos fatos, nos termos da Lei.  

§ 2º. A atuação da Comissão de Ética Médica é de extrema valia à apuração das infrações 

éticas, não significando, entretanto, qualquer derrogação, sub-rogação ou delegação das 

funções legais dos Conselhos Regionais de Medicina. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35. Os médicos envolvidos nos fatos a serem apurados, convocados nas apurações 

internas que deliberadamente se recusarem a prestar esclarecimentos à Comissão de Ética 

Médica do HUTRIN, ficarão sujeitos a procedimento administrativo no âmbito do CRM/GO, 

conforme preconiza o art. 17 do Código de Ética Médica. 

Art. 36. O CRM/GO deverá fornecer todo o apoio necessário à Comissão de Ética Médica do 

HUTRIN, tanto estimulando a participação do corpo clínico no processo eleitoral, quanto no 

respaldo à sua autonomia perante o hospital, conforme estabelecido na Resolução CFM Nº 

2.152/2016, no seu artigo 36. 

Art. 37. O presidente da Comissão de Ética Médica do HUTRIN deverá fornecer ao CRM/GO 

relatório sobre as atividades realizadas, a cada seis meses ou quando solicitado.  

Art. 38. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás. 
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Assinatura dos Membros da Comissão de Ética Médica: 

__________________________________________________ 

 Presidente 

__________________________________________________  

Secretária 

__________________________________________________  

__________________________________________________ 
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Cronograma de Atividade Anual 

Objetivos da comissão para o primeiro ano de contrato: 

1. Identificar, entre os profissionais médicos da Unidade, aqueles que possuem perfil 

adequado para compor a Comissão Eleitoral. 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão Eleitoral. 

3. Publicar edital de convocação das eleições. 

4. Realizar a inscrição das chapas. 

5. Realizar a eleição, publicar o resultado. 

6. Informar o resultado da eleição ao Conselho Regional de Medicina do Estado. 

7. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

8. Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e objetivos da 

Comissão. 

9. Elaboração de relatório mensal. 

10. Reuniões mensais. 
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Mês 1 e 2 1. Identificar, entre os profissionais médicos da Unidade, aqueles que 

possuem perfil adequado para compor a Comissão Eleitoral. 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão Eleitoral. 

3. Realizar treinamento – Palestra (Responsável: Comissão Eleitoral). 

4. Publicar edital de convocação das eleições (Responsável: Comissão 

Eleitoral). 

5. Realizar a inscrição das chapas (Responsável: Comissão Eleitoral). 

6. Realizar a eleição, publicar o resultado. 

7. Informar o resultado da eleição ao Conselho Regional de Medicina. 

8. Elaborar um Plano de Ações para o mandato em curso. 

Mês 3 1. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

2. Realizar reunião ordinária. 

3. Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e 

objetivos da Comissão. 

Mês 4 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 5 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 6 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 7 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 8 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 9 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 10 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 
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Mês 11 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

Mês 12 1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

3. Realizar treinamento – Palestra. 

4. Realizar Relatório Anual das atividades da Comissão. 
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4.1.4 – COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é instância de caráter consultivo e 

deliberativo da Direção Médica e está vinculada à Direção Geral.  

Art. 2º - A CFT tem por finalidade desenvolver e supervisionar todas as políticas e práticas de 

utilização de medicamentos, antissépticos, desinfetantes, saneantes e agentes de diagnóstico 

do hospital. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º - São atribuições da CFT:  

§1º- Estabelecer normas e procedimentos relacionados à seleção, dispensação, utilização e à 

administração de medicamentos, antissépticos, desinfetantes, saneantes e agentes de 

diagnóstico do hospital.  

§2º - Selecionar, padronizar e promover o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos 

no hospital, através da elaboração do formulário terapêutico e protocolos de utilização de 

medicamentos.  

§3º- Assessorar a Direção Médica e a Coordenação de Farmácia do hospital em todos os 

assuntos referentes a medicamentos antissépticos, desinfetantes, saneantes e agentes de 

diagnóstico do hospital.  

§4° - Propor a Padronização de Medicamentos e sua avaliação constante, analisando e 

emitindo parecer sobre as solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de itens .  

§5º- Coordenar e acompanhar avaliações clínicas e estudos de consumo de medicamentos em 

pesquisa ou recém - lançados seguindo as normas da Comissão de Ética e Pesquisa.  

§6º - Disciplinar ações e medidas dos representantes da indústria farmacêutica.  

§7º - Divulgar os estudos clínicos e/ou revisões bibliográficas relativos aos medicamentos 

antissépticos, desinfetantes, saneantes e agentes de diagnóstico do hospital excluídos ou 

incluídos na instituição.  
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§8º- Elaborar políticas de notificação e acompanhamento de reações adversas de 

medicamentos, antissépticos, desinfetantes, saneantes e agentes de diagnóstico do hospital. 

Art. 4º - A seleção de medicamentos deve ter como referência a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais, a lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de 

Saúde e literatura baseada em evidência de acordo com o perfil farmacoterapêutico do 

medicamento a ser estudado.  

Art. 5º - A seleção de medicamentos deve objetivar: O uso racional do medicamento 

adequando uma resolutividade na terapêutica com uma maior eficiência administrativa. 

Art. 6º - Para a avaliação da inclusão na Padronização de Medicamentos deverão ser 

observados os seguintes critérios:  

§ 1º-Indicação fundamentada em medicina em evidências;  

§ 2º-Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

§3º-Valor terapêutico comprovado, com suficientes informações clínicas na espécie humana 

e em condições controladas, sobre a atividade terapêutica e farmacológica com toxicidade 

tolerada, avaliando os riscos e benefícios;  

§4º-Composição perfeitamente conhecida excluindo-se sempre que possível, as associações 

fixas;  

§ 5º-Denominação pelo princípio ativo conforme Denominação Comum Brasileira (DCB), ou 

na sua falta, conforme Denominação Comum Internacional (DCI);  

§ 6º-Informações suficientes sobre as características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e 

farmacotécnicas;  

§ 7º-Formas farmacêuticas, apresentações e dosagem que facilitem a comodidade para a 

administração aos pacientes a que se destina o cálculo da dose a ser administrada e o 

fracionamento ou a multiplicação das doses.  

Art. 7º - Os critérios que deverão ser avaliados para entrada/substituição na Padronização de 

Medicamentos são:  

• Melhor apresentação, armazenamento, distribuição e controle;  

• Maior estabilidade;  

• Maior informação com respeito a suas vantagens e limitações, eficácia e eficiência;  
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• Maior comodidade na administração;  

• Facilidade de dispensação; 

• Melhor relação custo x benefício. 

Art. 8º - Os critérios para exclusão na Padronização de Medicamentos deverão levar em conta 

as seguintes evidências: 

• Apresenta relação risco/benefício inaceitável;  

• Não apresenta vantagens farmacológicas e/ou econômicas comparativamente a outros 

produtos disponíveis no mercado;  

• Não apresenta demanda justificável;  

• Interditados ou com suspeita de toxicidade pela legislação sanitária.  

Art. 9º - As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da 

Padronização de Medicamentos deverão ser encaminhadas à CFT através de solicitação em 

formulário próprio, acompanhado da documentação técnica exigida.  

§ 1º - As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da Padronização 

de Medicamentos devidamente encaminhados à CFT serão analisadas em seu âmbito. 

§ 2º - A critério da CFT, a solicitação poderá retornar ao solicitante para complementação das 

informações.  

§ 3º - Uma vez emitido o parecer pela CFT e homologado pela Direção Médica, novas 

solicitações sobre o mesmo produto somente serão aceitas decorrido um período de doze 

meses, salvo nos casos em que houver fato novo justificando sua inclusão ou exclusão. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 10º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica - será composta por representantes, titular e 

suplente, dos seguintes Setores do HUTRIN: 

I. Diretoria Médica  

II. Representante da Diretoria  

III. Enfermeiro indicado pela Gerência de Enfermagem  

IV. Direção Técnica da Farmácia  

V. Serviço de Infecção Hospitalar  
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VI. Farmacêutico representante do Serviço de Farmácia  

VII. Laboratório de Análises Clínicas  

VIII. Supervisão de Compras  

IX. Gerência Médica  

X Representante Médico da Emergência 

§ 1º - A representação dos Setores relacionados deverá ocorrer através da indicação formal 

de dois nomes por Setor, encaminhada diretamente à Diretoria Administrativa, para um 

período de dois anos, sendo um titular e um suplente, podendo estes ser reconduzidos por 

mais de um período igual e consecutivo.  

§ 2º - Todos os membros deverão assinar termo de isenção, onde afirmem ausência de 

conflitos de interesse, principalmente no que se refere o vínculo empregatício ou contratual, 

compromissos e obrigações com indústrias privadas produtoras de medicamentos, que 

resultem em aferição de remunerações, benefícios ou vantagens pessoais. 

§ 3º - Será dispensado, automaticamente, o membro que deixar de comparecer duas reuniões 

consecutivas, sem justificativa relevante, apresentada por escrito até quarenta e oito horas 

úteis após a reunião, devendo o Setor que representa, nesta circunstância, indicar novo 

membro.  

§ 4º - Nas situações em que os membros da CFT julgarem necessário, serão consultados 

especialistas, os quais poderão eventualmente participar das reuniões, com direito à voz. 

 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 11º - A CFT será Coordenada pelo Diretor Médico e secretariada pela supervisão Técnica 

do Setor de Farmácia.  

Parágrafo único - Caberá a Secretária providenciar a organização da pauta das reuniões e a 

preparação de cada tema nela incluído.  

Art. 12º - A CFT reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, extraordinariamente, por 

convocação do seu Coordenador ou por requerimento da maioria dos membros encaminhado 

à Presidência.  
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Art. 13º – As reuniões serão iniciadas com a presença mínima de metade mais um, do total de 

seus membros.  

Art. 14º – Cada membro titular terá direito a um voto, transferível a seu suplente, quando de 

sua ausência.  

Art. 15º – Na impossibilidade de consenso, depois de esgotada a argumentação técnica, 

consubstanciada em evidências científicas, as recomendações e pareceres da CFT serão 

definidas pela maioria simples do total dos seus membros  presentes. 

Art. 16º – As recomendações e pareceres da CFT serão submetidos à apreciação do 

Coordenador da CFT para homologação final, a qual implicará em seu registro através de 

Comunicado Interno para todos os Setores membros.  

Parágrafo único – Caso as recomendações e pareceres da CFT não sejam aceitas para a 

homologação final, o Coordenador deverá apresentar justificativa, por escrito, à referida 

Comissão.  

Art. 17º – As reuniões da CFT serão registradas em atas sumárias, cuja elaboração ficará a 

cargo da sua Secretaria Executiva, onde constem os membros presentes, os assuntos 

debatidos e as recomendações e os pareceres emanados. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º - A compra de medicamentos não previstos na Padronização de Medicamentos, e que 

por sua natureza deva ser de caráter emergencial, será avaliada pelo corpo técnico de 

farmacêuticos, pela Coordenação Farmacêutica e comunicado ao Diretor Médico. 

Parágrafo único - A autorização para aquisição destes medicamentos não implicará, 

necessariamente, em sua inclusão na Padronização de Medicamentos. 

 

Cronograma de Atividade Anual 

Objetivos da comissão para o primeiro ano de contrato: 

1. Identificar, entre os profissionais da unidade, aqueles que possuem o perfil adequado para 

compor a comissão. 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão. 
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3. Nomear oficialmente os membros da Comissão. 

4. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

5. Reunião com as equipes multiprofissionais de saúde para apresentação das finalidades e 

objetivos da Comissão. 

6. Redigir o formulário de padronização de medicamentos, materiais e equipamentos. 

7. Selecionar os medicamentos para uso da unidade. 

8. Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o uso de substâncias 

ineficazes e ou eficácia duvidosa. 

9. Avaliar a exclusão de medicações da padronização; 

10. Divulgar informações sobre o uso de medicamentos, materiais e equipamentos. 

11. Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura especializada sobre 

medicamentos. 

12. Estabelecer normas para a utilização de medicamentos de uso restrito e não 

padronizados. 

13. Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados, tendo um prazo de 

até 48 horas para emitir seu parecer. Em caso de anti-infecciosos o parecer será dado pela 

CCIH 

Mês 1 e 2 - Identificar, entre os profissionais da unidade, aqueles que possuem o 

perfil adequado para compor a comissão. 

- Nomear oficialmente os membros da Comissão. 

- Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

- Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e 

objetivos da Comissão. 

- Realizar reunião ordinária. 

Mês 3 e 4  - Redigir o formulário de padronização de medicamentos; 

- Redigir o formulário de padronização de materiais e equipamentos; 

- Selecionar os medicamentos para uso da unidade; 

- Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o 

uso de substâncias ineficazes e ou eficácia duvidosa; 
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- Avaliar inclusão e exclusão de materiais e equipamentos 

padronizados; 

- Avaliar a exclusão de medicações da padronização. 

- Realizar reunião ordinária. 

Mês 4 - Divulgar informações sobre o uso de medicamentos; 

- Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura especializada 

sobre medicamentos, materiais e equipamentos; 

- Estabelecer normas para a utilização de medicamentos de uso restrito 

e não padronizados. 

- Realizar reunião ordinária. 

Mês 5 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária; 

- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 20% das 

áreas específicas. 

Mês 6 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária. 

- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 30% das 

áreas específicas. 

Mês 7 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária. 

- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 40% das 

áreas específicas. 

Mês 8 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária. 
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- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 60% das 

áreas específicas. 

Mês 9 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária. 

- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 80% das 

áreas específicas. 

Mês 10 - Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados; 

- Elaboração de relatório mensal; 

- Realizar reunião ordinária. 

- Divulgação da lista de medicamentos padronizados para 100% das 

áreas específicas. 

- Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados. 

Mês 11 - Realizar reunião ordinária. 

- Realizar palestras educativas. 

Mês 12 - Elaboração de relatório anual de atividades da comissão; 

- Realizar reunião ordinária. 
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4.1.5 – OUTRAS COMISSÕES 

4.1.5.1 – COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

  

Entende-se por Prontuário do Paciente o conjunto de documentos gerados a partir do ato 

assistencial, por todos os profissionais da equipe multiprofissional de saúde, quer seja a nível 

ambulatorial ou de internação. O prontuário do Paciente constitui um documento legal, 

organizado para prestar serviços ao paciente, à equipe multiprofissional de saúde, à sociedade 

e à administração da unidade de saúde que presta a assistência. Serve como instrumento de 

consulta, avaliação, ensino, pesquisa, auditoria e estatística. 

A Comissão de Revisão de Prontuários – CRP, do HUTRIN será criada e nomeada por ato 

próprio do Diretor Geral e será norteada por Regimento Interno com proposição da 

periodicidade das reuniões, e registro das atividades através de atas, comunicações internas 

e relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de colaboradores.  

A CRP avalia o preenchimento e a qualidade dos prontuários dos pacientes que foram 

atendidos, através de instrumento padronizado.  

Abaixo serão citados os objetivos, perfil e competências dos membros, reuniões e objetivos 

da CRP para o primeiro ano de contrato. 

 

OBJETIVOS 

A CRP avalia o preenchimento e a qualidade dos prontuários dos pacientes que foram 

atendidos, através de instrumento padronizado.  

Abaixo serão citados os objetivos, perfil e competências dos membros, reuniões e objetivos 

da CRP para o primeiro ano de contrato. 

 

REUNIÕES 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. Para cada reunião realizada pela 

CRP se lavrará ata, a qual será subscrita pelos presentes e encaminhada ao Diretor de Atenção 

à Saúde e ao Coordenador de Enfermagem. 
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MEMBROS 

A equipe será composta por: 

- 01 Médico 

- 01 Enfermeiro 

- Representante do serviço administrativo 

- Representantes da equipe multidisciplinar. 

 

COMPETÊNCIAS 

Compete à CRP: 

1. Definir e observar o cumprimento dos itens que deverão constar obrigatoriamente do 

prontuário confeccionado tanto em suporte de papel ou eletrônico, a saber: 

 Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com 

quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado de 

nascimento), endereço completo (nome da via pública, número, complemento, 

bairro/distrito, município, estado e CEP);  

 Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos 

resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; 

 Evolução do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos 

quais foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados 

eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; 

2. Definir critérios para a realização dos registros seguro no prontuário do paciente, 

observando:  

 Identificação correta do paciente, constando nome completo, idade, número do 

prontuário.   

 Identificação do profissional que realizou o atendimento, constando de nome legível e 

número do conselho de classe. 

 Legibilidade da letra do profissional que realiza o registro. 

 Brevidade, com registros claros, concisos e objetivos. 

 Exatidão, utilizando termos técnicos e abreviaturas padronizadas. 
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Observação: Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível realização do registro em 

tempo real, o profissional deverá fazê-lo assim que possível.  

3. Assegurar a responsabilidade do preenchimento do prontuário pelos profissionais que 

realizam o atendimento;  

4. Definir os critérios de acesso e manuseio do prontuário do paciente por parte dos 

profissionais envolvidos com a assistência multiprofissional; 

5. Estabelecer e acompanhar critérios de guarda e arquivamento do prontuário do 

paciente. 

 

FINALIDADES 

1. Corrigir fatores que não estão permitindo a continuidade da assistência. 

2. Identificar meios que possibilitem: a elaboração do diagnóstico, avaliação mais 

eficiente do paciente, a comunicação entre diferentes equipes e entre diferentes períodos de 

tempo. 

3. Garantir que o prontuário seja uma fonte de segurança para o paciente, Informando 

sobre alguma reação adversa a medicamentos que o paciente possa ter. 

4. Garantir que o prontuário seja uma fonte de segurança para os profissionais de saúde 

que o utilizam: Para fins ético-legais, comprovando a presteza e o correto atendimento ao 

paciente.  

5. Garantir que o prontuário seja uma fonte de pesquisa: Prontuários corretamente 

preenchidos são preciosos auxiliares para a pesquisa, fornecem dados que possibilitam a 

realização de trabalhos científicos que irão beneficiar o tratamento das doenças.  

 

DEFINIÇÕES 

A CRP será um órgão multidisciplinar que assessorará a Diretoria Técnica da unidade, e se 

empenhará em conhecer, estudar e aplicar da melhor forma possível os preceitos éticos e 

legais relativos ao prontuário de seus pacientes, nas questões referentes ao registro das 

informações relevantes; à guarda e armazenamento destas informações e à manutenção do 

sigilo e privacidade das mesmas. A CRP estará subordinada ao Diretor Técnico da unidade.  
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS 

Art. 1º – A CRP da Unidade será designada através de portaria interna, e executa o papel de 

assessoria à Diretoria Técnica. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

Art. 2º. Atender a resolução CFM no. 1638/2002, que define prontuário como o documento 

único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a 

partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele 

prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros 

da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 

Art. 3º. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica da unidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º - A composição mínima da comissão deverá ser de quatro membros, sendo:  

01 Médico 

01 Enfermeiro 

01 Membro do Serviço de Arquivo Médico (SAME).  

Art. 5º - A critério da Diretoria e da própria comissão, a carga horária total do membro poderá 

ser de uso exclusivo da comissão, desde que respeitadas às necessidades dos serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 6º – Ao presidente da CRP além das outras instituídas neste regimento, compete: 

1. Presidir as reuniões ordinárias; 

2. Convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário; 



 
P á g i n a  | 285 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

3. Encaminhar aos membros da Comissão as propostas técnicas e administrativas de 

funcionamento da CRP para apreciação e aprovação; 

4. Representar a CRP sempre que solicitado; 

5. Nos impedimentos, este indicará um representante para substituí-lo; 

6. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados 

pelos membros desta; 

7. Fazer cumprir o regimento; 

8. Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de 

Minerva); 

9. Indicar seu vice-presidente; 

10. As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua 

ausência; 

11. Zelar pelo sigilo ético das informações. 

Art. 7º – À CRP compete: 

1. Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética Médica e 

de Enfermagem ou outro serviço interessado; 

2. Assessorar a Diretoria Técnica e Gerência Geral de Enfermagem da unidade em 

assuntos de sua competência; 

3. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 

qualidade com atuação de Educação Permanente; 

4. Desenvolver atividades de caráter técnico cientifico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição; 

5. Desenvolver, acompanhar e garantir o cumprimento das ações das orientações da 

Comissão;  

6. Divulgar e promover ações que viabilizem o cumprimento das medidas aprovadas nas 

reuniões da CRP; 

7. Avaliar os itens que deverão constar obrigatoriamente nos prontuários; 

8. Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem como a 

conservação dos prontuários visando à qualidade dos mesmos; 
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9. Manter estreita relação com as Comissões de Ética Médica e de Enfermagem, com as 

quais deverão ser discutidos os resultados das avaliações feitas; 

10. Zelar pelo sigilo ético das informações. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8º – A CRP será presidida por um médico, nomeado através de Portaria Interna pela 

Diretoria Técnica. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 9º – São atribuições de todos os membros da CRP: 

1. Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à aos prontuários que lhe forem 

enviados; 

2. Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários; 

3. Realizar a revisão dos prontuários de acordo com este regimento; 

4. Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos itens obrigatórios nos 

prontuários como: 

a) Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, exames 

complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo 

e tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao atendimento; 

b)  Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem como de 

assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de 

classe; 

c)  Obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a 

prescrição médica consignando data e hora; 

5. Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 

prontuários. 

Art. 10º – São atribuições do secretário da CRP:  
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1. Receber e protocolar os processos e expedientes; 

2. Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

3. Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

4. Organizar e manter o arquivo da comissão; 

5. Preparar a correspondência; 

Solicitar ao Serviço de Arquivo de Prontuários todos os prontuários que serão avaliados, assim 

como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11º– As reuniões da CRP serão realizadas mensalmente, com agendamento anual, 

convocadas pelo Presidente. Com local e horário, previamente definidos e informados. 

Art. 12º – As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário. 

Art. 13º – As decisões consideradas resoluções serão submetidas à Diretoria Técnica, para os 

encaminhamentos necessários. 

Art. 14º – O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 

Diretoria Técnica. 

Art. 15º – O presidente da comissão, assim como todos os membros, serão nomeados pelo 

Diretor Técnico da Unidade. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão ser definidos 

pela comissão. 

Art. 16º – As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação 

aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. 

Art. 17º – Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um 

relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo 

preestabelecido.  

Art. 18º – Poderá ser convidado outros profissionais gabaritados para participar das reuniões, 

desde que autorizado em plenária prévia. 
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Art. 19º – As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo 

do expediente e decisões tomadas. 

Art. 20º – Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo para Diretoria 

Técnica e Gerência Geral de Enfermagem. 

Art. 21º – Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da CRP, em 

conjunto com o Diretor Técnico da Unidade. 

Art. 22º – Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos 

os membros. 

Art. 23º – Será solicitada a exclusão do membro efetivo que, sem justificativa, faltar a três 

reuniões consecutivas, ou cinco alternadas, durante um ano. 

Art. 24º– Nenhum membro da CRP, com exceção do Presidente, pode falar em nome da 

comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações não padronizadas 

pela CRP. 

Art. 25º – A qualquer tempo, por decisão da maioria de seus membros, ou por eventuais 

exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto, poderá ser alterado o 

presente regimento, devendo a alteração ser obrigatoriamente submetida à apreciação da 

Diretoria Técnica. 

Art. 26º. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

Mês 

1 e 2 

1. Criar a Comissão de Revisão de Prontuários CRP, através de uma 

Resolução do Diretor Técnico, indicando nominalmente seus membros. 

2. Aprovar o Regimento Interno da CRP. 

3. Elaborar o Programa de Ação para o primeiro ano de atuação da CRP. 

4. Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 

5. Elaborar programa de palestras. 

6. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 3 

1. Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de 

pacientes; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

3. Realizar treinamento – Palestra 

Mês 4 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 5 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 6 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

3. Realizar treinamento – Palestra 

Mês 7 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 8 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 9 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP.  

3. Realizar treinamento – Palestra 

Mês 10 1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 
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2. Reunião ordinária a CRP. 

Mês 11 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP 

Mês 12 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas; 

2. Reunião ordinária a CRP 

3. Realizar treinamento – Palestra 
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4.1.5.2 – COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL 

 

Finalidade: 

 Atender às exigências da Portaria Interministerial do Ministério da Saúde nº 2.400 de 

02/10/07, que regulamenta os hospitais de ensino. 

 

Membros da CIHDOTT: 

 01 médico representante pela obstetrícia do hospital 

 01 médico pediatra 

 01 Enfermeiro Assistencial, preferencialmente da obstetrícia 

 01 assistente social 

 01 representante do Núcleo de segurança do Paciente 

 

REGIMENTO INTERNO – COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Geais 

Art. 1º O HUTRIN instituirá a Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal, no cumprimento 

das exigências da portaria interministerial do Ministério da Saúde nº 2.400 de 02/10/07, que 

regulamenta os hospitais de ensino. 

Art. 2º A Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal tem natureza institucional, 

multiprofissional e confidencial que visa identificar todos os óbitos maternos e neonatais e 

apontar medidas de intervenção para a sua redução dentro da sua área de abrangência.  

Art. 3º A atuação da Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal será técnica, científica, 

sigilosa, não coerciva e educativa. 
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CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 4º São Objetivos da Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal:  

I. Conscientizar os formuladores de políticas, as instituições de assistência, as equipes 

de saúde e a comunidade sobre a gravidade da morte materna e perinatal, seus 

efeitos sociais e de saúde e as formas de evitá-la;  

II. Aumentar a quantidade e a qualidade do conhecimento disponível sobre os níveis da 

morte materna e Perinatal, suas causas e os fatores de risco associados;  

III. Avaliar o efeito das intervenções sobre a morbidade, mortalidade e a qualidade da 

assistência à saúde da mulher e do concepto durante o pré-natal, o parto e o pós-

parto; 

IV.  Recomendar ações adequadas de prevenção às mortes maternas e perinatais a 

todas as unidades de saúde que fazem parte da cadeia do binômio mãe-feto;  

V. Garantir a comparabilidade de dados de mortalidade materna e Perinatal em níveis 

nacional, regional e local colaborando para uma estatística real e assim tornando 

possível avaliar as tendências da mortalidade e identificar os subgrupos mais 

vulneráveis da população.  

 

CAPÍTULO III 

Das Atribuições 

Art. 5º São atribuições da Comissão: 

I. Investigação dos óbitos maternos e perinatais ocorridos dentro do HUTRIN, 

verificando a natureza do óbito, as circunstâncias em que ocorreu e a análise dos 

aspectos de prevenção da morte na identificação dos fatores de evitabilidade;  

II. Divulgar os relatórios para todas as instituições e órgãos competentes que possam 

interferir na redução das mortes maternas e perinatais;  

III. Promover a discussão de casos clínicos nas comissões hospitalares;  

IV. Promover debate sobre a problemática da mortalidade materna e Perinatal mediante 

a realização de eventos de prevenção e de educação continuada;  
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V. Elaboração de propostas de medidas de intervenção para a redução de óbito materno 

e Perinatal a partir dos estudos dos casos avaliados;  

VI. Estimular as autoridades competentes a atuar sobre o problema, tomando as devidas 

medidas.  

 

CAPÍTULO IV 

Da Composição 

 

Art. 6º A comissão será formada por, no mínimo, 05 (cinco) membros indicados pelo Núcleo 

de Comissões Hospitalares e pela Superintendência e sendo assim distribuídos: 

I. 01 representante médico obstetra do hospital;  

II. 01 representante médico pediatria;  

III. 01 representante enfermeiro (a) da obstetrícia;  

IV. 01 Assistente social;  

V. 01 Representante do Núcleo de Segurança do Paciente.  

Art. 7º O mandato dos membros na Comissão será de 02 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos uma única vez; 

Art. 8º O presidente, o vice-presidente e o secretário serão eleitos pelos membros da 

comissão; Art. 9º Os membros não terão dedicação exclusiva para exercerem as atividades na 

Comissão; 

 

CAPÍTULO V 

Do Funcionamento 

Art. 10 A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido. 

§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela Comissão de Mortalidade 

Materna e Perinatal até o mês de dezembro do exercício anterior;  

§ 2º – A Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal instalar-se-á e deliberará com a 

presença da maioria simples dos seus membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada 

sessão antes de cada votação;  
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§ 3º – As deliberações da Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal serão 

consubstanciadas em resoluções endereçadas à Superintendência e, após aprovação, 

publicadas no Boletim de Serviço do HUTRIN;  

§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o reexame de qualquer 

decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou 

de outra natureza;  

§ 5º – A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na reunião, a 

votação poderá ser nominal; 

§ 6º - As decisões da Comissão serão aprovadas por maioria absoluta dos membros presentes.  

Art. 11 A rotina das reuniões da Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal será a seguinte:  

I. Verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos 

trabalhos pelo vice-presidente;  

II. Verificação de presença e existência de “quorum”;  

III. Votação e assinatura de ata da reunião anterior; 

IV. Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião;  

V. Informes da Presidência e do Núcleo de Comissões Hospitalares, quando for o caso;  

VI. Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;  

VII. Organização da pauta da próxima reunião;  

VIII. Encerramento da reunião.  

§ 1º – Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a Comissão de Mortalidade 

Materna e Perinatal por voto da maioria simples, poderá alterar a sequência estabelecida 

neste artigo; 

Art. 12 Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar suficientemente esclarecido 

quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento da votação.  

Parágrafo Único– O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, conforme a 

urgência.  
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CAPÍTULO VI 

Da Competência 

Art. 13 São atribuições do Presidente da Comissão e do Vice, na ausência do presidente:  

I. Convocar e presidir as reuniões;  

II. Indicar seu substituto;  

III. Representar a comissão junto à alta governança da Instituição, diante dos órgãos 

competentes, comitês municipal e estadual afins ou bem como indicar seu 

representante;  

IV. Subscrever todos os documentos e resoluções da Comissão, previamente aprovados 

pelos membros;  

V. Fazer cumprir o regimento;  

VI. Ter o voto de qualidade nas decisões da comissão, além do seu voto.  

Art. 14 Ao (à) secretário (a) compete:  

I. Assistir as reuniões;  

II. Preparar e encaminhar o expediente;  

III. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam 

ser reexaminados nas reuniões da Comissão;  

IV. Providenciar o cumprimento das diligências determinadas;  

V. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros ou similares de protocolo, de 

registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob 

vigilância;  

VI. Elaborar relatório anual das atividades da Comissão;  

VII. Lavrar e assinar as atas de reuniões da Comissão;  

VIII. Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões 

extraordinárias;  

Parágrafo único – Na ausência do secretário, no início da reunião, será eleito um membro 

pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião. 

Art. 15 São atribuições dos membros da Comissão:  

I. Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados;  
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II. Elaborar, conjuntamente com a Comissão de Documentação Médica e Estatística e 

Comissão de Revisão de Prontuários, normas para auditoria e revisão dos prontuários 

de pacientes que foram a óbito;  

III. Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos;  

IV. Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos;  

V. Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes;  

VI. Criar, conjuntamente com as Comissões de Documentação Médica e Estatística e a 

Comissão de Revisão de Prontuários instruções necessárias para melhorar a qualidade 

das informações dos prontuários de óbito;  

VII. Zelar pelo sigilo ético das informações;  

VIII. Emitir parecer técnico ou relatório, quando solicitado pela Comissão de Ética Médica 

ou outro serviço interessado;  

IX. Assessorar a alta governança da Instituição em assuntos de sua competência;  

X. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 

qualidade com atuação de educação permanente;  

XI. Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes à Instituição.  

 

CAPÍTULO VII 

Da Exclusão 
Art. 16 Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou 

a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até 

o início da reunião.  

Parágrafo único – No caso da saída de qualquer membro da Comissão de Mortalidade Materna 

e Perinatal, deverá haver indicação de novo membro por meio do Núcleo de Comissões 

Hospitalares do HUTRIN.  
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CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 17 Os casos omissos desse regimento serão discutidos e resolvidos pela comissão. 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

 

Mês 1 e 2 1. Criar a Comissão de Mortalidade Materna e Perinatal, através 

de uma Resolução do Diretor Geral, indicando nominalmente seus 

membros; 

2. Aprovar o Regimento Interno da Comissão; 

3. Elaborar o Programa de Ação para o primeiro ano de atuação da 

Comissão; 

4. Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas; 

5. Elaborar programa de palestras; 

6. Reunião ordinária da Comissão; 

Mês 3 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 4 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 5 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 6 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 
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Mês 7 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 8 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 9 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 10 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 11 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 

Mês 12 1. Reunião ordinária da Comissão; 

2. Realizar treinamento – Palestra. 

3. Elaborar relatório mensal. 
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4.1.5.3 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA 

 

Finalidade: 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HUTRIN, vinculada diretamente à 

Diretoria Geral do hospital, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar permanentemente compatível o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

Compete à CIPA: 

1. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos com a 

participação do maior número de trabalhadores e com assessoria da equipe de Saúde 

Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST); 

2. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 

de segurança e de saúde no trabalho; 

3. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho; 

4. Realizar, periodicamente, verificações no ambiente e nas condições de trabalho, 

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e a saúde do 

trabalhador; 

5. Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento de metas fixadas em seu plano de 

trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

6. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e à saúde no trabalho; 

7. Participar, com a SOST, das discussões promovidas pelo hospital para avaliar os 

impactos de alterações no ambiente e no processo de trabalho relacionados à segurança e à 

saúde dos trabalhadores; 

8. Requerer à SOST ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere 

haver risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores; 

9. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 

programas relacionados à segurança e à saúde no trabalho; 
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10. Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas, relativas à 

segurança e à saúde no trabalho; 

11. Participar, em conjunto com a SOST ou com o empregador, da análise das causas das 

doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados; 

12. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

13. Promover, anualmente, em conjunto com a SOST, a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (SIPAT); 

14. Participar, anualmente, em conjunto com o Hospital, de Campanhas de Prevenção da 

AIDS e outras campanhas relacionadas com a segurança e a saúde do trabalhador.  

Membros: 

Os membros da CIPA deverão ser em 50% indicados pelo Diretor Geral do hospital e 50% 

eleitos pelos colaboradores do hospital, em processo eleitoral formalmente instituído.  

O tempo de duração da CIPA será de um ano podendo ocorrer reeleição para o ano seguinte. 

Os candidatos eleitos deverão participar do curso de cipeiros, com duração de 20 horas e 

direito a certificado de participação. 

 

REGIMENTO INTERNO 

Da constituição, Objetivos e Organização 

Art. 1º - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, vinculada diretamente a Diretoria 

Geral do Hospital, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da 

vida e a promoção da saúde do trabalhador.  

Art. 2º - A CIPA HUTRIN será composta por representantes do empregador e dos empregados, 

de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I da Norma Regulamentadora nº 05 

NR – 05, aprovada pela Portaria 3214 de 08 de junho de 1978.  

§ 1º - Os representantes do HUTRIN, titulares e suplentes, serão indicados pela Diretoria Geral.  
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§ 2º – Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio 

secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os 

empregados interessados, regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.  

Art. 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma 

reeleição.  

Art. 4º - É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de 

direção da Comissão Internas de Prevenção de Acidentes, desde o registro de sua candidatura 

até um ano após o final de seu mandato. 

Parágrafo único: O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", 

do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Art. 5º - Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas 

atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento 

sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do art. 469, da 

CLT.  

Art. 6º - A Diretoria Geral designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os 

representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente.  

Art. 7º - A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá 

ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros, ainda que 

haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das 

atividades do estabelecimento. 

 

CAPÍTULO II 

Das Competências 

ART. 8º – Compete a CIPA: 

I) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação 

do maior número de trabalhadores, com assessoria da SOST;  

II) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de 

segurança e saúde no trabalho;  
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III) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho; 

IV) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 

identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

V) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de 

trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;  

VI) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

VII) Participar, com a SOST, das discussões promovidas pelo hospital, para avaliar os impactos 

de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

VIII) Requerer a SOST, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere 

haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;  

IX) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas 

relacionados à segurança e saúde no trabalho;  

X) Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, 

relativas à segurança e saúde no trabalho;  

XI) Participar, em conjunto com a SOST, ou com o empregador, da análise das causas das 

doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados;  

XII) Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;  

XIII) Requisitar ao hospital as cópias das Comunicações de Acidentes do Trabalho - CAT 

emitidas;  

XIV) Promover, anualmente, em conjunto com a SOST, a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – SIPAT;  

XV) Participar, anualmente, em conjunto com o Hospital, de Campanhas de Prevenção da AIDS 

e outras campanhas relacionadas com a segurança e saúde do trabalhador. 
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ART. 9º - Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao 

desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas 

constantes do plano de trabalho.  

ART. 10 - Cabe aos empregados: 

I) Participar da eleição de seus representantes; 

II) Colaborar com a gestão da CIPA;  

III) Indicar à CIPA, ao SOST e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para 

melhoria das condições de trabalho; 

IV) Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

ART. 11 - Cabe ao Presidente da CIPA:  

I) Convocar os membros para as reuniões da CIPA;  

II) Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SOST as decisões da 

comissão; 

III) Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA;  

IV) Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;  

V) Delegar atribuições ao Vice-Presidente. 

ART. 12 - Cabe ao Vice-Presidente: 

I) Executar atribuições que lhe forem delegadas;  

II) Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos 

temporários. 

ART. 13 - O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes 

atribuições:  

I) Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus 

trabalhos;  

II) Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos 

sejam alcançados;  

III) Delegar atribuições aos membros da CIPA; 

IV) Promover o relacionamento da CIPA com o SOST;  
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V) Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento;  

VI) Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;  

VII) Constituir a comissão eleitoral.  

ART. 14 - O Secretário da CIPA terá por atribuição:  

I) Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e 

assinatura dos membros presentes; 

II) Preparar as correspondências; e  

III) Outras que lhe forem conferidas. 

 

CAPÍTULO III 

Do Funcionamento 

ART. 15 - A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário 

preestabelecido.  

ART. 16 - As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da 

empresa e em local apropriado.  

ART. 17 - A quantidade mínima de membros necessária para as deliberações da CIPA deverá 

ser de 50% mais um, do total de componentes. 

ART. 18 – Em caso de empate no processo de votação das deliberações da CIPA, cabe ao 

presidente o voto de desempate.  

ART. 19 - As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de 

cópias para todos os membros.  

ART. 20 - As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

ART. 21 - Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando: 

I) Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas 

corretivas de emergência;  

II) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;  

III) houver solicitação expressa de uma das representações.  

ART. 22 - As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso.  
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Parágrafo único. Não havendo consenso, e frustradas as tentativas de negociação direta ou 

com mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da 

reunião.  

ART. 23 - Das decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração, mediante requerimento 

justificado. 

ART. 24 - O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião 

ordinária, quando será analisado, devendo o Presidente e o Vice-Presidente efetivar os 

encaminhamentos necessários.  

ART. 25 - O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar 

a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.  

ART. 26 - A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por 

suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo 

os motivos ser registrados em ata de reunião.  

ART. 27 - No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o 

substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.  

ART. 28 - No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da 

representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias 

úteis.  

ART. 29 - Caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar 

eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, 

exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade.  

ART. 30 - O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser 

compatibilizado com o mandato dos demais membros da Comissão.  

ART. 31 - O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no 

prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. 
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CAPÍTULO IV 

Do Processo Eleitoral 

ART. 32 – Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos 

empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato 

em curso.  

ART. 33 - O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no 

prazo mínimo de 55 (cinquenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso, a 

Comissão Eleitoral - CE, que será a responsável pela organização e acompanhamento do 

processo eleitoral.  

ART. 34 - O processo eleitoral observará as seguintes condições: 

I) Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo 

de 55 (cinquenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso;  

II) Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de quinze 

dias; 

III) Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, 

independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante;  

IV) Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição;  

V) Realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da 

CIPA, quando houver;  

VI) Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em 

horário que possibilite a participação da maioria dos empregados.  

VII) Voto secreto;  

VIII) Apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de 

representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão 

eleitoral; 

IX) Faculdade de eleição por meios eletrônicos;  

X) Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um período 

mínimo de cinco anos.  
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ART. 35 - Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, 

não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que 

ocorrerá no prazo máximo de dez dias. 

ART. 36 - Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados. 

ART. 37 - Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no 

estabelecimento.  

ART. 38 - Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, 

em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de 

suplentes. 

 

CAPÍTULO V 

Do Treinamento 

ART. 39 - A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e 

suplentes, antes da posse.  

ART. 40 - O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 

trinta dias, contados a partir da data da posse.  

ART. 41 - As empresas que não se enquadrem no Quadro I, promoverão anualmente 

treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR.  

ART. 42 - O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 

I) Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do 

processo produtivo; 

II) Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;  

III) Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos 

existentes na empresa;  

IV) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e medidas de prevenção; 

V) Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no 

trabalho;  

VI) Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;  
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VII) Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da 

Comissão. 

ART. 43 - O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito 

horas diárias, sendo realizado durante o expediente normal da empresa e será ministrado pela 

SOST.  

ART. 44 - Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao 

treinamento, será determinada a complementação ou a realização de outro, em 

conformidade com às exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, que será efetuado no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da empresa sobre a decisão.  

ART. 45 – As omissões neste Regimento Interno, serão orientadas pela Norma 

Regulamentadora 05 (NR – 05) aprovada pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



 
P á g i n a  | 309 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

ATIVIDADE 

1º
 M

 

2º
 M

 

3º
 M

 

4º
 M

 

5º
 M

 

6º
 M

 

7º
 M

 

8º
 M

 

9º
 M

 

10
º 

M
 

11
º 

M
 

12
º 

M
 

Estimular a participação de funcionários 

nas atividades de ginástica laboral, por 

meio de eventos adjacentes e relatórios 

mensais divulgados a todos 

X X X X X X X X X X X X 

Reunir-se com as chefias para solicitar 

apoio para incentivar funcionários para 

participação na ginástica laboral e 

palestras da SIPAT 

  X       X   

Fazer levantamento de EPCs e EPIs da 

unidade, para identificar necessidade de 

substituições ou aquisições 

    X        
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Realizar treinamentos sobre uso e controle 

de EPIs para a Seção de Manutenção e 

Seção Técnica de Informática 

     X     X  

Promover a divulgação de atividades, 

informações e ocorrências de forma mais 

eficiente, através da implementação do 

Site da CIPA e mural de avisos 

X            

Atuar juntamente com a Assistência 

Administrativa no aprimoramento e 

otimização dos procedimentos em casos 

de emergência, bem como sua divulgação 

   X         

Finalizar a atualização do mapa de riscos 

da unidade 
  X X X        
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Buscar recursos para realização de 

eventos, especialmente para a SIPAT 

X X       X    

Organização estratégica da SIPAT e 

CIPAIDS 
  X X     X X   

Trabalhar em conjunto com a brigada de 

incêndios na inspeção de equipamentos, 

como extintores e mangueiras de incêndio, 

iluminação de emergência, sinalização, 

interfones e funcionamento de elevadores, 

entre outros 

      X      

Investigar e analisar acidentes ocorridos, 

juntamente com as CATs, propondo 

medidas para evitar futuras ocorrências. 

X X X X X X X X X X X X 
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4.1.5.4 – COMISSÃO DE RADIOPROTEÇÃO HOSPITALAR 

 

CAPÍTULO I 

Do Conceito 

Art. 1º - A Comissão de Radioproteção Hospitalar, doravante denominada CRH, é um órgão 

de natureza técnico-científica, de assessoria, de caráter deliberativo nos assuntos a ela 

relacionados, que funciona diretamente ligado à Diretoria Técnica do Hospital, de acordo com 

o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, Portaria nº 453, de 1 de Junho de 1998, Secretaria 

de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, a qual segue os requisitos estabelecidos na 

Resolução nº 6, de 21 de dezembro de 1988, do Conselho Nacional de Saúde; e prevista no 

artigo 6º, inciso I, item j da Portaria Interministerial Número – 285, de 24 de março de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

Da Finalidade 

Art. 2º - A CRH do HUTRIN tem por finalidade a elaboração, implantação e avaliação do 

Programa de Controle de Radioproteção Hospitalar, segundo as normativas Portaria nº 453, 

de 1 de Junho de 1998, Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, a qual segue os 

requisitos estabelecidos na Resolução nº 6, de 21 de dezembro de 1988, do Conselho Nacional 

de Saúde e os critérios do programa internacional de redução de dose e segurança ao paciente 

do Colégio Americano de Radiologia para crianças (Imagem Gentle) e adultos (Image Wisely) 

lançados em 2008 visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios da prática de 

utilização dos raios-x diagnósticos. 

§1º - Considera-se programa de controle de Radioproteção Hospitalar o conjunto de ações 

desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à requisitos básicos de proteção 

radiológica em radiodiagnóstico e disciplina a prática com os raios -x para fins diagnósticos e 

intervencionistas, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do 

público em geral. 
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§2º - Trata-se de princípio básico de proteção radiológica que nenhuma prática ou fonte 

adscrita a uma prática deva ser autorizada a menos que produza s uficientes benefício para o 

indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser 

causado. 

 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura e Organização 

Art. 3º - A CRH desempenhará as suas finalidades por meio de um Colegiado. 

Art. 4º - A fim de assegurar os suportes técnico, científico e operacional indispensáveis à 

eficiência da CRH, a Diretoria Técnica proporcionará a infraestrutura necessária.  

 

Da Composição do Colegiado: 

Art. 5º - A CRH terá composição multidisciplinar e multiprofissional, devendo contar com 10 

(dez) componentes. 

Parágrafo 1º - As indicações deverão recair principalmente em técnicos profissionais em 

controle de radioproteção hospitalar e representantes de nível superior das Unidades 

envolvidas diretamente no referido programa. 

Parágrafo 2º - Caberá ao Diretor Geral do HUTRIN indicar os membros dos serviços que 

compõem a CRH. 

Art. 6º - A CRH é constituída por: 

I – 03 (três) membros do Serviço Médico, sendo dois da área de conhecimento de radiologia 

e um dos demais serviços do HUTRIN; 

II – 02 (dois) membros do serviço de Técnico de Radiologia; 

III – 01 (um) membro do Setor de Enfermagem do HUTRIN, que atue diretamente na área de 

radiologia; 

IV – 01 (um) membro da área de SESMT do HUTRIN; 

V – Diretor Clínico do HUTRIN; 

VI – 01 (um) médico da área de radiologia. 

Art. 7º - A secretária da diretoria técnica auxiliará na organização e registros da CRH. 
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Art. 8º - A coordenação da CRH e sua suplência recairão sobre o profissional médico da área 

de radiologia. 

Art. 9º - As designações serão apreciadas pelo Conselho de Administração da Unidade. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do Funcionamento 

Art. 10 – A CRH reunir-se-á, ordinariamente, a cada 02 (dois) meses, com data, local e horário 

previamente definidos e informados com 07 (sete) dias de antecedência, e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo coordenador ou por requerimento da maioria 

de seus membros. 

Art. 11 – A CRH instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples dos seus 

membros, devendo ser verificado o “quórum” em cada sessão, antes de cada votação.  

§1º - As votações serão nominais e o coordenador terá direito ao voto de qualidade. 

§2º - As decisões tomadas “ad referendum” deverão ser encaminhadas na primeira sessão 

seguinte, para deliberação da CRH. 

§3º - É facultado ao coordenador e aos membros da comissão solicitar o reexame de qualquer 

decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou 

de outra natureza. 

Art. 12 – A CRH, observada a legislação vigente, poderá estabelecer normas internas  

complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos. 

Art. 13 – Os expedientes sujeitos à análise da CRH serão encaminhados à secretária da 

Diretoria Clínica. 

Art. 14 – A dinâmica das reuniões da CRH deverá contar, pelo menos, com os seguintes itens 

sequenciais: 

I – verificação da presença do coordenador e, em caso de sua ausência, abertura dos trabalhos 

pelo suplente; 

II – verificação da presença e existência de “quórum”; 

III – votação e assinatura da Ata da reunião anterior; 



 
P á g i n a  | 315 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

IV – leitura e despacho do expediente; 

V – ordem do dia compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres ; 

VI – organização da pauta da próxima reunião; 

VII – distribuição de expedientes aos relatores; 

VIII – comunicação breve e franqueamento da palavra para outros assuntos. 

Parágrafo Único – Em caso de urgência ou relevância de alguma matéria, a CRH, por voto da 

maioria simples, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo. 

Art. 15 – Os relatores emitirão pareceres por escrito, contendo o histórico e o resumo da 

matéria e as condições de ordem prática ou doutrinária que entender cabíveis a sua conclus ão 

ou voto. 

Parágrafo 1º - O relator ou qualquer membro poderá requerer ao coordenador, a qualquer 

tempo, que solicite o encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a outras 

pessoas ou instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para estudo, 

pesquisa ou informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem 

como convidar para o comparecimento de qualquer pessoa institucional às reuniões para 

prestar esclarecimentos, e colaborar com os trabalhos. 

Parágrafo 2º - As pessoas ou instituições referidas no parágrafo anterior poderão participar 

da reunião onde o assunto para o qual emitirão parecer será tratado, com direito a voz.  

Art. 16 – A ordem do dia será organizada com os expedientes apresentados para discussão, 

acompanhados dos pareceres e resumos dos mesmos, exarados pelos respectivos relatores, 

além daqueles cuja discussão ou votação tiver sido adiada. 

Art. 17 – Após a leitura do parecer, o coordenador ou o seu suplente deverá submetê-lo à 

discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem, pela ordem de inscrição.  

§1º - O membro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame, 

poderá pedir vistas ao processo, propor diligências ou adiamento da discussão da votação. 

§2º - O prazo de vistas será de, no máximo, até a realização da próxima reunião ordinária.  

§3º - Após entrar na pauta, a matéria deverá ser obrigatoriamente votada no prazo máximo 

de até duas reuniões. 
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Art. 18 – Após o encerramento das discussões o assunto será submetido à votação, pelo 

coordenador. 

Art. 19 – A data de realização das reuniões será estabelecida em cronograma e sua realização 

e duração serão as julgadas necessárias, podendo ser interrompidas e remarcadas em data e 

hora estabelecida pelos presentes, para sua continuidade. 

Art. 20 – A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria e será lavrada 

uma ata pela secretária com exposição sucinta dos trabalhos , conclusões, deliberações e 

resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes, quando de sua aprovação. 

 

CAPÍTULO V 

Competências e Atribuições 

Das competências da CRH 

Art. 21 – À CRH compete: 

I – Implantar, manter e avaliar o Programa de Controle de Radioproteção Hospitalar – PCRH, 

adequado às características e necessidades da Instituição, em conjunto com o Responsável 

Técnico – RT do serviço de radiologia do HUTRIN contemplando no mínimo: 

a) Implantação de Sistema de Vigilância Sanitária em radioproteção hospitalar segundo a 

portaria nº 453, referida no Art. 1º deste Regimento; 

b) Adequação, implantação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais, 

visando à prevenção e controle da radioproteção hospitalar; 

c) Avaliação da capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no 

que diz respeito à prevenção e controle radioproteção hospitalar. 

II – As exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário 

para obtenção do objetivo radiológico (diagnóstico e terapêutico), compatível com os padrões 

aceitáveis de qualidade de imagem. No processo de otimização de exposições médicas deve-

se considerar: 

a) A seleção adequada do equipamento e acessórios; 

b) Os procedimentos de trabalho; 

c) A garantia da qualidade; 
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d) Os níveis de referência de radiodiagnóstico para cada paciente. 

III – O uso otimizado de radiação médica inclui: 

a) Elaborar, rever e atualizar normas, que visem a uniformização de medidas para a 

prevenção, controle da radioproteção hospitalar; 

b) Planejar normas para estudos e pesquisas em radioproteção; 

c) Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando que as exposições ocupacionais e as exposições do público decorrentes 

das práticas de radiodiagnóstico devam ser otimizadas a um valor tão baixo quanto exequível; 

d) Adequar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e ao tratamento de acidentes envolvendo radiação 

hospitalar; 

e) Cooperar com o setor de Educação Continuada ou responsabilizar-se pelo 

treinamento, com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e demais 

profissionais que atuam no HUTRIN, no que diz respeito ao controle de radioproteção 

hospitalar; 

f) Estabelecer normas referentes à radioproteção hospitalar nos setores de 

equipamentos, materiais de consumo, eletricidade, ar condicionado, lixo, transporte, limpeza, 

sem prejuízo de outros que se mostrem necessários; 

g) Elaborar mensalmente indicadores e relatório com os indicadores interpretados e 

analisados, divulgando-o a todos os serviços e à direção do HUTRIN, promovendo o seu debate 

na comunidade hospitalar; 

h) Examinar e encaminhar parecer para a diretoria técnica visando a adequação dos 

projetos de modificação de planta física, no tocante à radioproteção hospitalar; 

i) Zelar pelo cumprimento das normas regionais, nacionais e internacionais relativas ao 

controle de radioproteção hospitalar; 

j) Aprovar o programa anual do PCRH; 

k) Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como, fornecer as informações 

solicitadas pelas autoridades competentes. 
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Art. 22 – Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da CRH, 

especificamente: 

I – representar a CRH em suas relações internas e externas; 

II – instalar a Comissão e presidir suas reuniões; 

III – promover a convocação das reuniões; 

IV – tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de 

desempate; 

V – indicar, dentre os membros da CRH, os relatores dos expedientes; 

VI – definir os indicadores de qualidade a serem produzidos pela CRH; 

VII – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno. 

Parágrafo Único – Cabe ao suplente substituir o coordenador em suas ausências e 

impedimentos. 

Art. 23 – Aos membros da CRH incumbe: 

I – estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem atribuídas pelo 

coordenador; 

II – comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo votos ou pareceres e 

manifestando-se a respeito de materiais em discussão; 

III – acompanhar os indicadores de qualidade produzidos pela CRH, conforme item g, inciso III 

do Art. 21 deste Regimento; 

IV – aprovar relatório semestral das atividades da CRH; 

V – apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão. 

Art. 24 – À secretaria da CRH incumbe: 

I – preparar e encaminhar o expediente da CRH; 

II – providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 

III – lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de registro de 

atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob guarda; 

IV – elaborar relatório semestral das atividades da comissão; 

V – Elaborar os indicadores definidos pelo coordenador para apresentação na reunião de 

indicadores do HUTRIN; 
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VI – lavrar e assinar as atas de reuniões da comissão; 

VII – providenciar, por determinação do coordenador, a convocação das sessões 

extraordinárias; 

VIII – distribuir aos membros da CRH a pauta das reuniões, de acordo com as determinações 

do coordenador. 

Art. 25 – Compete ao enfermeiro (a) da CRH: 

I – supervisão da manutenção do sistema de vigilância à radioproteção hospitalar, com a 

utilização de busca ativa para a coleta de dados; 

II – realizar investigação de eventos adversos, sempre que indicado, através do livro de 

ocorrências preenchido pelo técnico de radiologia; 

III – supervisão do controle de programa de dose de radiação e utilização de EPI; 

IV – Elaborar em conjunto com a secretária e divulgar relatório mensal contendo, no mínimo, 

os seguintes indicadores, por serviço (setores assistenciais) e referentes a todo o HUTRIN: 

a) Taxa de solicitação de exames radiológicos a pacientes nos setores do HUTRIN; 

b) Taxa de reconvocação de exames radiológicos no HUTRIN; 

c) Distribuição percentual de exames radiológicos por localização topográfica no 

paciente; 

d) Dose de radiação dos exames radiológicos por procedimento de risco selecionado pela 

CRH; 

e) Seleção de exames com método randomizado para avaliação da resolubilidade do 

exame radiológico e sua indicação clínica; 

f) Controle de dose de radiação dos exames; 

g) Taxa de dose dos relatórios de dosimetria dos profissionais de saúde. 

V – Promover medidas educativas de solicitação de exames não necessários ao diagnóstico, 

que venham a ocorrer no HUTRIN, propondo e acompanhando as medidas a serem 

executadas; 

VI – supervisionar, nas diversas Unidades, as condições de exames radiológicos, a fim de 

garantir o controle de qualidade; 

VII – encaminhar os relatórios necessários às instâncias pertinentes; 
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VIII – notificar ao Diretor Técnico e ao Gerente de Risco do HUTRIN os casos diagnosticados 

ou suspeitos de excesso de radiação médica, realizados em quaisquer serviços do HUTRIN, e 

atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva. 

Art. 26 – Compete ao técnico de radiologia da CRH: 

I – Supervisionar os demais técnicos para o uso de EPI; 

II – Acompanhar os demais técnicos na realização dos exames radiológicos segundo os 

critérios previstos na Portaria nº 453; 

III – Conferir o correto preenchimento dos livros de registro dos exames radiológicos e de 

ocorrências, segundo as normativas da Portaria nº 453 e da CRH; 

IV – Fornecer os dados solicitados pela CRH para elaboração dos relatórios. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

Art. 27 – Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a duas 

reuniões consecutivas ou a três intercaladas no período de um ano. 

Art. 28 – O Diretor Geral do HUTRIN poderá a qualquer tempo e por motivo justificado, 

promover a substituição dos integrantes da CRH. 

Art. 29 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno 

serão dirimidas pelo coordenador da CRH e, em grau de recurso, pelo Diretor Técnico, 

Superintendente e Conselho de Administração, nesta ordem. 

Art. 30 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da CRH, por 

intermédio da maioria absoluta de seus membros, submetido ao Diretor Geral do HUTRIN. 

Art. 31 – O Regimento Interno da CRH – HUTRIN entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho de Administração do HUTRIN. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

 

Mês 1 e 2 1. Elaborar normas para auditoria das unidades; 

2. Elaborar o cronograma da CRH; 

3. Elaborar mapas de risco. 

Mês 3 e 4 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho. 

Mês 5 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 6 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 7 1. Reunião Mensal 

Mês 8 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 9 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 10 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 11 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

Mês 12 1. Realizar treinamento – Palestra 

2. Realizar visitas e inspeções técnicas nos locais de trabalho 

3. Nomear membros da CRH para o segundo ano. 
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4.1.5.5 – COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (CGRSS) 

 

Finalidade:  

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN tem por finalidade a definição de ações que visem à 

implantação, implementação e manutenção do Programa de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde Hospitalar, de acordo com as normas vigentes (Lei 12.305/10, RDC 306/04, 

CONAMA 358/05). 

 

Membros: 

- Dois representantes da Diretoria Geral;  

- Dois representantes da Gerência de Ensino e Pesquisa; 

- Dois representantes da Gerência Administrativa; 

- Quatro representantes da Gerência de Atenção e Saúde. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Finalidade 

Art. 1º A Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde do Hospital Estadual 

de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN será criada através de instrução 

normativa da Unidade. 

Art. 2º É um órgão vinculado à Diretoria Geral do HUTRIN, por meio do Núcleo de Comissões, 

tem por finalidade a definição das ações que visem à implantação, implementação e 

manutenção do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – CGRSS - 

HUTRIN, de acordo com as normas vigentes (Lei 12.305/10, RDC 306/04, CONAMA 358/05). 

 

CAPÍTULO II 

Das Competências 

Art. 3º Compete à Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde:  
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I. Elaborar o Plano de Ação para implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Saúde e encaminhar para o Colegiado Executivo para aprovação, através da Diretoria Geral; 

II. Acompanhar e fazer cumprir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

III. Estabelecer programas de metas e atividades para o gerenciamento dos Resíduos, 

definindo prazo para seu cumprimento;  

IV. Desenvolver juntamente com a Superintendência a efetividade do programa e divulgar 

seus resultados regularmente;  

V. Avaliar, periódica e sistematicamente, o Plano de ação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); 

VI. Colaborar com os setores de treinamento, com vista a obter capacitação adequada do 

quadro de funcionários e profissionais nas questões referentes ao gerenciamento de resíduos;  

VII. Atualizar anualmente o PGRSS da Instituição;  

VIII. Auxiliar na normatização de rotinas do manejo de todos os tipos de resíduos gerados na 

Instituição;  

IX. Auxiliar na elaboração e na implantação das normas de segurança para manipulação e 

transporte dos resíduos, supervisionando o cumprimento destas;  

X. Auxiliar os diversos setores do HUTRIN em todas as questões que envolvam o 

gerenciamento de resíduos;  

XI. Estabelecer critérios de fiscalização do cumprimento das atividades descritas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços e Saúde (PGRSS);  

XII. Cooperar com os órgãos de gestão do meio ambiente a nível municipal, estadual e federal, 

bem como fornecer, prontamente, as informações solicitadas pelas autoridades competentes; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno da Comissão de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde (CGRSS) do HUTRIN, o Regimento do HUTRIN e demais normas do 

hospital. 
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CAPÍTULO III 

Da Composição 

Art. 4º A Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) será formada 

por servidores voluntários e terá a seguinte composição:  

I. Dois representantes da Diretoria Geral;  

II. Dois representantes da Gerência de Ensino e Pesquisa;  

III. Dois representantes da Gerência Administrativa;  

IV. Quatro representantes da Gerência de Atenção e Saúde; 

§ 1° Não será obrigatório o preenchimento de todas as vagas da comissão, desde que, esta 

seja composto por, no mínimo, 50% dos representantes de cada instância de governança.  

§ 2º Os representantes indicados serão nomeados pela Diretoria Geral.  

§ 3º A presidência da CGRSS será exercida por um integrante da comissão eleito por esta e 

nomeado pela Diretoria Geral do HUTRIN, serão nomeados mediante portaria da Diretoria 

Geral e terão mandato de (02) dois anos, permitida recondução, pelo mesmo período, salvo 

legislação superior em contrário.  

§ 4º O não comparecimento de qualquer membro da comissão a (03) três reuniões 

consecutivas ou a (05) cinco alternadas num período de (01) um ano, sem justificativa, 

permitirá a solicitação de seu desligamento e uma nova indicação.  

§ 5º A desistência de um dos Integrantes deverá ser relatada por meio de um memorando e 

encaminhada ao Presidente da Comissão.  

§ 6º Em caso de vacância definitiva de um dos integrantes, deverá haver a indicação de um 

novo representante, pela área que ele representa, dentro de no máximo (30) trinta dias.  

§ 7º A comissão terá autonomia para a indicação do novo integrante, caso for extinto esse 

prazo. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Estruturação 

Art. 5º Compreendem a Estrutura da CGRSS:  

I. Presidente;  
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II. Vice-Presidente;  

III. Secretário;  

IV. Integrantes.  

Art. 6º Compete ao Presidente da CGRSS:  

I. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, coordenando os trabalhos; tomar votos e 

votar;  

II. Emitir votos de qualidade, nos casos de empate;  

III. Indicar Integrantes para funções ou tarefas específicas; 

IV. Representar a CGRSS ou indicar representantes;  

V. Supervisionar e assinar relatórios, convites, atas, e outros documentos;  

VI. Manter registro das atas das reuniões e dos pareceres emitidos;  

VII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

VIII. Indicar um ou mais integrantes para elaboração de relatórios.  

Art. 7º Compete ao Vice-Presidente da CGRSS, na ausência do Presidente, exercer as funções 

indicadas no Art. 6º. 

Art. 8º Compete ao Secretário:  

I. Preparar as pautas, secretariar e agendar as reuniões da Comissão;  

II. Preparar as atas das reuniões, submetendo-as à aprovação dos demais Integrantes;  

III. Expedir ato de convocação, conforme indicação do Presidente;  

IV. Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Comissão;  

V. Proceder ao registro de dados e informações autorizados para fins de divulgações;  

VI. Auxiliar o Presidente durante as sessões plenárias e prestar esclarecimentos que forem 

solicitados durante debates;  

VII. Encaminhar expediente aos interessados dando ciência dos despachos e decisões 

proferidas nos respectivos processos;  

VIII. Elaborar os atos decorrentes das deliberações da Comissão.  

§ 1º Na ausência do Presidente o Vice-Presidente assumirá a Presidência.  

§ 2º No caso de ausência do Vice-Presidente o secretário assumirá.  
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3º Na ausência do secretário será nomeado para suas funções um dos integrantes da  

comissão. 

Art. 9º Compete aos Integrantes da CGRSS:  

I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;  

II. Analisar projetos e emitir pareceres, relatando-os aos demais integrantes da Comissão, para 

discussão e deliberação, no prazo máximo de 15 dias;  

III. Encaminhar quaisquer matérias que tenham interesse de submeter à Comissão, devendo 

estas ser entregues à secretaria da Comissão com antecedência mínima de 12 (doze) horas da 

reunião; 

IV. Requisitar à Secretaria Executiva, à Presidência da Comissão de Resíduos e às demais 

integrantes informações que julgarem relevantes para o desempenho de suas atribuições;  

V. Justificar ausência com antecedência;  

VI. Elaborar relatório de atividades da Comissão e o planejamento de atividades futuras, 

quando solicitados;  

VII. Propor à Presidência medidas que julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos;  

VIII. Auxiliar na implementação do PGRSS. 

 

CAPÍTULO V 

Do Funcionamento 

Art. 10. A CGRSS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente ou por requerimento da maioria de seus Integrantes.  

§ 1º Salvo nos casos de alteração deste Regimento, nos quais serão necessários 2/3 de votos 

favoráveis do total de seus Integrantes, as demais deliberações serão tomadas por voto 

favorável da maioria simples dos Integrantes presentes.  

§ 2º O comparecimento dos Integrantes as reuniões da CGRSS é obrigatório e prefere as 

demais atividades, salvo as atividades das Direções e Conselhos Superiores do HUTRIN e do 

INSTITUTO CONSOLIDAR. 
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Art. 11. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias da CGRSS serão feitas com 

a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por telefone ou via e-mail ou 

pessoalmente. 

§ 1º A antecedência de 48 (quarenta e oito) horas poderá ser abreviada para até 24 (vinte e 

quatro) horas em caso de motivos excepcionais, justificados no documento de convocação e 

apreciados no início da reunião convocada.  

§ 2º O termo de convocação das reuniões deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 

pauta da reunião e dos documentos ou informações vinculadas à sua apreciação.  

Art. 12. A CGRSS reunir-se-á com a presença da maioria de seus Integrantes, deliberando pelo 

voto da maioria dos presentes à reunião, resguardada a verificação do “quórum” mínimo 

(50%+1), salvo nos casos especiais previstos no Estatuto e neste Regimento.  

§ 1º As reuniões extraordinárias realizar-se-ão independentemente de “quórum” em segunda 

chamada, a ser feita após 15 (quinze) minutos do horário previsto para seu início.  

§ 2º O “quórum” será apurado no início da sessão pela contagem das assinaturas dos 

Integrantes na pauta.  

§ 3º No caso de cancelamento da reunião ordinária ou suspensão de suas atividades por falta 

de “quórum”, uma nova reunião só poderá ser convocada para, no mínimo, 24 horas depois 

do horário de cancelamento ou suspensão. 

 

SEÇÃO I 

Da Ata 

Art. 13. De cada reunião da CGRSS lavrar-se-á ata assinada pelo Secretário, que, após aprovada 

na reunião ordinária subsequente, será subscrita pelo Presidente e assinada por todos os seus 

Integrantes presentes na reunião a que se refere. 

Art. 14. Se houver quórum mínimo de Integrantes, e declarada aberta à sessão, proceder-se-

á a apreciação da Ata da reunião anterior e, não havendo emendas ou impugnações, a Ata 

será considerada aprovada.  

Art. 15. Da Ata das sessões da CGRSS, deverão constar: 

I. A natureza da sessão, dia, hora e local de sua realização e o nome de quem a presidiu;  
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II. Os nomes dos Integrantes presentes, bem como os dos que não compareceram, 

mencionando, a respeito destes, se foi ou não justificada a ausência;  

III. O expediente;  

IV. O resumo das discussões, porventura travadas na ordem do dia e os resultados das 

votações;  

V. Todas as propostas por extenso. 

 

SEÇÃO II 

Das Votações 

Art. 16. Encerrada a discussão de uma matéria, essa será votada, sendo deliberada por maioria 

simples de votos.  

§ 1º O voto do Integrante é obrigatório, consistindo em manifestação favorável ou contrária.  

§ 2º Por questão de foro ético, qualquer Integrante da CGRSS poderá se declarar impedido de 

votar nas deliberações que, direta ou indiretamente, digam respeito a seus interesses 

particulares ou de seus parentes (sanguíneos, legais ou por afinidade) em até segundo grau, 

inclusive seu cônjuge ou companheiro (a).  

Art. 17. As votações far-se-ão geralmente pelo processo simbólico. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CGRSS e posteriormente 

encaminhados à Diretoria Geral.  

Art. 19. O presente Regimento somente poderá ser modificado mediante proposta da 

Presidência ou de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos Integrantes da CGRSS, devendo a 

modificação ser aprovada em reunião ordinária por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votantes 

e encaminhado para aprovação no Colegiado Executivo do HUTRIN/INSTITUTO CONSOLIDAR. 

Art. 20. Além de aprovações, autorizações, homologações e decisões outras que se resolva em 

anotações e comunicações, as deliberações da CGRSS poderão, conforme a natureza, reverter 
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à forma de resoluções ou previsões que serão baixadas pelo Presidente e aprovadas pelo 

Colegiado Executivo do HUTRIN/INSTITUTO CONSOLIDAR. 

Art. 21. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

Com o objetivo de reduzir a geração e minimização dos resíduos gerados nos diversos setores 

do HUTRIN, bem como a redução dos índices de acidentes de trabalhos relacionados com a 

geração e manejo dos resíduos (perfuro cortantes), serão elaborados para o decorrente ano, 

as seguintes ações:  

 Incentivo da participação da comunidade do HUTRIN, como agente facilitador na redução 

da geração dos resíduos comuns e infectantes;  

 Realização de campanhas que busque a conscientização da responsabilidade na geração e 

no correto manejo dos resíduos gerados.  

 Elaboração e implementação do Programa de Reciclagem – rHeCicla. 
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ATIVIDADE 

1
º 

M
 

2
º 

M
 

3
º 

M
 

4
º 

M
 

5
º 

M
 

6
º 

M
 

7
º 

M
 

8
º 

M
 

9
º 

M
 

1
0

º 
M

 

1
1

º 
M

 

1
2

º 
M

  

Treinamentos    X         

Firmar contrato com empresa especializada X            

Treinamento colaboradores     X X X X X X X X X 

Início Projeto rHeCicla    X X        

Monitoramento da Coleta Seletiva    X X X X X X X X X 

Adequações do depósito externo  X X X X X       

Diagnóstico da geração de resíduos  X X X X X X X X X X X X 

Prognóstico da geração de resíduos  X X X X X X X X X X X X 

Campanha de redução consciente    X X X X X X X X X 

Diagnóstico resíduos do almoxarifado   X  X  X  X  X  

Prognóstico resíduos do almoxarifado    X  X  X  X  X 
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4.1.5.6 – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 

 

Finalidade: 

Criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

 

Membros: 

O Comitê será constituído por, no mínimo, 10 membros titulares incluindo os vários 

profissionais lotados no Hospital. 

Entre os membros titulares deverá haver, pelo menos, 1 membro da comunidade 

representando os usuários da Instituição.  

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEPE, de acordo com o Capítulo VII, item 5, da Resolução/CNS 

nº 196, de 10/10/1996, deverá ser constituído por pessoas de ambos os sexos, não sendo 

permitido que nenhuma categoria profissional tenha uma representação superior à metade 

dos seus membros.  

Pelo menos metade dos membros deverá possuir experiência em pesquisa e representar as 

diversas áreas de atuação multidisciplinar da Instituição. Em consonância com o Capítulo VII, 

item 10 da Resolução/CNS nº 196, os membros não poderão ser remunerados. 

O presidente do Comitê de Ética Médica do Hospital, eleito segundo regulamentação da 

Instituição, terá assento como membro da CEPE. 

O mandato dos membros da CEPE será de 3 anos, sendo permitida a recondução. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Finalidade 

Art. 1º O Comitê de Ética em Pesquisa do HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE 

WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HUTRIN é uma instância colegiada interdisciplinar e 

independente, de natureza consultiva e deliberativa no âmbito da emissão de pareceres sobre 

protocolos de pesquisas, educativa e autônoma. Tem como objetivo avaliar e emitir parecer 
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sobre pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito do HUTRIN e de outras instituições que 

não possuam Comissão de Ética, de acordo com indicação da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), preservando os aspectos éticos, primariamente em defesa da integridade 

e dignidade dos sujeitos da pesquisa, individual ou coletivamente consideradas, levando-se 

em conta o pluralismo moral da sociedade brasileira e obedecendo rigorosamente as Normas 

e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução Conselho 

Nacional de Saúde nº 196, de 10 de outubro de 1996, e complementares. 

Parágrafo único - Não serão permitidas pesquisas científicas no âmbito do HUTRIN sem prévia 

avaliação e aprovação do CEPE. 

Art. 2º O CEPE está subordinado administrativamente a Setor de Ensino e Pesquisa do HUTRIN 

e a Diretoria Geral da Instituição. 

Art. 3º A escolha dos membros do CEPE deverá estar em conformidade com a Res. CNS nº 

196/96, da Diretoria Geral do HUTRIN. 

Art. 4º Os membros do CEPE deverão ter total independência na tomada de decisões no 

exercício de suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas. Desse 

modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou 

pelos interessados nas pesquisas, devendo isentar-se de envolvimento financeiro e não se 

submeterem a conflitos de interesses. 

Parágrafo único - Qualquer membro do CEPE quando diretamente envolvido em uma 

determinada pesquisa em análise deverá isentar-se de tomada de decisão. 

 

CAPÍTULO II 

Da Organização 

Art. 5º A organização e criação do CEPE, assim como o provimento de condições adequadas 

para o seu funcionamento, são de competência do Setor de Ensino e Pesquisa e da Diretoria 

Geral da Instituição, respeitando as normas da Res. CNS nº 196/96. 
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CAPÍTULO III 

Da Composição 

Art. 6º O CEPE do HUTRIN terá composição multiprofissional e transdisciplinar, com pessoas 

de ambos os sexos, com número não inferior a sete membros, de reputação ilibada, 

idoneidade moral e de notória competência no ramo de suas atividades, devendo incluir a 

participação de profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais e humanas e pelo 

menos um representante dos usuários da Instituição. 

§1º A sua composição deverá estar em conformidade com a Res. CNS 196/96. 

§2º Podem ser convidadas pessoas de fora da Instituição, com perfil que contribua para o 

alcance do caráter multidisciplinar e bom funcionamento da CEPE. 

§3º Membros ad hoc poderão ser nomeados, sempre que necessário, para avaliação de 

projetos específicos, sendo necessário que estes tenham reputação ilibada, idoneidade moral 

e notória competência nos ramos das suas atividades. 

Art. 7º Os membros serão escolhidos através de indicação feita pelos componentes do 

Comitê, Chefia do Setor de Ensino e Pesquisa ou Direção da Instituição, com posterior 

avaliação e aprovação do CEPE, devendo estar registrada em ATA. 

Parágrafo único - A participação dos membros deverá ser voluntária. 

Art. 8º O mandato dos membros do Comitê será de três anos, sendo permitida a recondução. 

Art. 9º O CEPE terá um coordenador escolhido pelos seus membros através de votação 

registrada em ATA, devendo ser o mesmo um profissional com idoneidade reconhecida, 

membro do CEPE, com experiência na área de pesquisa.  

§1º O mandato do Coordenador será de um ano, sendo permitida sua recondução. 

§2º O Coordenador será o intermediário direto entre o Centro de Ensino e Pesquisa e Direção 

Geral do HUTRIN, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de Saúde e 

Ministério da Saúde. 

Art. 10º Os membros do CEPE não poderão ser remunerados no desempenho de suas funções, 

podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e 

alimentação quando se fizer necessário. 
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§1º Os membros do CEPE terão direito a serem dispensados  das atividades as quais prestam 

serviços na Instituição nos horários de trabalho do Comitê, já previamente autorizado pela 

Diretoria Administrativa e Diretoria Geral da Instituição. 

§2º Os membros do CEPE terão direito a uma folga mensal, não cumulativa, já previamente 

autorizada pela Diretoria Administrativa e Diretoria Geral da Instituição.  

Art. 11º Um membro do Comitê poderá ser afastado pela Coordenação do CEPE nas seguintes 

situações: 

a) Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas anualmente sem justificativa 

adequada. 

b) Deixar de cumprir as tarefas e obrigações delegadas pelo Comitê sem justificativa 

adequada. 

c) Incorrer em falta ética grave. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Competências do Comitê 

Art.12º Ao CEPE do HUTRIN compete: 

1. Avaliar os protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, inclusive os 

multicêntricos, cabendo a responsabilidade primária pelas decisões sobre aética da pesquisa 

a ser desenvolvida no HUTRIN e outras Instituições que não possuem Comissão de Ética, 

garantindo e resguardando a integridade e os direitos dos sujeitos participantes das pesquisas. 

2. Manter atualizadas as normas de funcionamento. 

3. Assegurar que todos os sujeitos envolvidos em pesquisa tenham consciência dos 

procedimentos aos quais serão submetidos, através da análise de Termos de Consentimento 

Informado que devem ser claros, objetivos, com critérios e condições detalhadas. 

4. Avaliar se os riscos inerentes a determinados procedimentos ou tratamentos são 

suplantados pelos benefícios clínicos. 

5. Encaminhar para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa as situações previstas no 

item VIII da Res. CNS nº 196/96. 



 
P á g i n a  | 336 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

6. Observar o seguimento das Leis e Códigos de Ética vigentes expostos na Res. CNS 

196/96 e complementares. 

7. Manter em arquivo, sob sua guarda confidencial, por 05 (cinco) anos, o protocolo de 

pesquisa e todos os demais documentos inerentes a mesma; 

8. Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, 

identificando com clareza o estudo e documentos analisados. 

9. O relator que não puder estar presente à reunião deverá enviar seu relatório por 

escrito, para ser lido na reunião pelo secretário executivo. 

10. Os protocolos ou trabalhos recusados pelo CEPE não poderão ser objeto de análise ou 

consideração de qualquer outro elemento diretivo ou colegiado da Instituição. 

Do Pesquisador: 

Art. 13º Ao Pesquisador compete: 

1. Apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEPE, conforme Res. CNS nº 196/96, 

aguardando o parecer deste antes de iniciar a pesquisa; 

2. Desenvolver o projeto de pesquisa conforme delineado; 

3. Elaborar e apresentar ao Comitê os relatórios parciais e final da pesquisa; 

4. Elaborar e apresentar balancetes anuais e balanço quando do término da pesquisa ou 

sempre que solicitado pelo CEPE; 

5. Apresentar dados solicitados pelo CEPE sempre que solicitado; 

6. Manter em arquivo, sob sua guarda, por 05 (cinco) anos, o protocolo de pesquisa e 

todos os demais documentos inerentes a mesma; arquivados em pastas individuais; 

7. Encaminhar os resultados para publicação com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

8. Justificar perante ao CEPE a interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados; 

9. Comunicar ao CEPE todos os Eventos Adversos e eventuais modificações no protocolo 

bem como fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo; 

10. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer às 

recomendações da Res. CNS 196/96 e suas complementares e dos documentos endossados 

em seu preâmbulo. 
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11. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os 

aspectos éticos e legais; 

12. Cumprir rigorosamente este Regimento. 

Das Pesquisas: 

Art. 14º Na análise Ética referente às Pesquisas e Relatos de Casos inúmeros aspectos devem 

ser observados, envolvendo aspectos legais, morais e éticos. 

§1º Aspectos Legais Quando da elaboração de um parecer sobre um projeto de pesquisa ou 

de um relato de caso deve ser sempre verificado a sua adequação às leis, normas e diretrizes 

vigentes. No Brasil as exigências estabelecidas pela Res. CNS 196/96 e suas complementares 

devem ser atendidas. 

§2º O CEPE têm deveres institucionais, sociais e profissionais. Os deveres institucionais básicos 

são: honestidade; sinceridade; competência; aplicação; lealdade e discrição. Os deveres 

sociais são: veracidade, não-maleficência e justiça. Os pesquisadores não devem fazer 

pesquisas que possam causar riscos não justificados às pessoas envolvidas; violar as normas 

do consentimento informado; converter recursos públicos em benefícios pessoais; prejudicar 

seriamente o meio ambiente ou cometer erros previsíveis ou evitáveis. 

§3º Aspectos Éticos Nas pesquisas: em saúde inúmeras situações podem ser caracterizadas 

como sendo geradoras de dilemas éticos. Os aspectos éticos aplicados à pesquisa em saúde 

podem ser abordados por quatro diferentes perspectivas: 

a) Pesquisas envolvimento de seres humanos: Quando, seres humanos são utilizados em 

pesquisas devem ser sempre preservados os princípios bioéticos fundamentais do respeito ao 

Indivíduo (autonomia), da Beneficência (incluindo a não maleficência) e da Justiça. O respeito 

ao indivíduo pesquisado se materializa no processo de obtenção do Consentimento 

Informado. A criteriosa avaliação da relação risco/benefício tem como base o princípio da 

Beneficência. A seleção dos indivíduos a serem pesquisados, por sua vez, deve ter sempre 

presente o critério da justiça. Desta forma, não devem ser segregados grupos ou pessoas.  

b) Relação com outros pesquisadores: A relação com outros pesquisadores envolve as 

questões de autoria e de fraudes, que, algumas vezes, são bastante complexas de serem 
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resolvidas. O estabelecimento da autoria dos trabalhos realizados envolve aspectos relativos 

à lealdade, honestidade, justiça e autonomia. 

c) Relação com a sociedade: A relação com a sociedade poderá ser abordada tanto nos 

aspectos relativos à proteção dos indivíduos (sujeito da pesquisa, pesquisadores e trabalhos 

envolvidos), à divulgação de resultados, bem como à avaliação do retorno social da pesquisa.  

 

CAPÍTULO V 

Fluxo Administrativo do Pesquisador 

Art.15º No ato de recebimento do protocolo somente serão aceitas solicitações completas, 

com documentação em português, contendo: 

a) Carta do pesquisador principal submetendo o estudo ao Comitê, em duas vias, sendo 

que uma delas será protocolada. 

b) Autorização do responsável pelo Serviço onde será realizada a pesquisa dando ciência 

e concordância com o desenvolvimento do projeto. 

c) Folha de Rosto adequadamente preenchida, assinada e carimbada.  

d) Projeto de Pesquisa em Português. 

e) Orçamento financeiro detalhado e remuneração do pesquisador (ou justificativa) 

f) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ou justificativa) 

g) Curriculum dos pesquisadores 

h) Informação pré-clínica e brochura do pesquisador (pesquisas com novos fármacos, 

vacinas e testes diagnósticos) 

i) Documento de aprovação por Comissão de Ética no país de origem ou justificativa 

(pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira) 

j) Lista de Centros participantes no exterior e no Brasil (pesquisas conduzidas do exterior 

ou com cooperação estrangeira) 

k) No caso de estudos com indústrias farmacêuticas envolvendo seus produtos, 

compromisso destas Instituições no custeio das despesas hospitalares, inclusive para o caso 

de advento de possíveis efeitos colaterais. 
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CAPÍTULO VI 

Do Comitê 

Art. 16º Compete ao Comitê: 

a) O Comitê irá receber e conferir os documentos de acordo com as normas da Resolução 

CNS 196/96; 

b) Repassar o protocolo de pesquisa para os relatores para apreciação; 

c) Registrar a pesquisa em livro ata para acompanhamento; 

d) O prazo para emissão de parecer é de 30 dias úteis; 

e) Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética 

na ciência; 

f) Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS; 

g) O CEPE deverá encaminhar semestralmente à CONEP/MS a relação dos projetos de 

pesquisa analisados, aprovados e concluídos, bem como dos projetos em andamento e 

imediatamente os suspensos. 

Art. 17º O Comitê utilizará, em relação às pesquisas, os seguintes modelos de tomada de 

decisões: 

a) Aprovado: quando o documento obedecer às normas vigentes: 

1. Quando necessário o protocolo deverá ser encaminhado à CONEP/MS, para 

apreciação, juntamente com parecer consubstanciado emitido pelo CEPE; 

2. Uma vez aprovado o projeto, o CEPE passa a ser corresponsável ao que se refere aos 

aspectos éticos da pesquisa;  

3. Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa e 

arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição das autoridades sanitárias; 

4. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios periódicos 

enviados pelos pesquisadores; 

5. Receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias de abusos ou 

alteração do curso normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão 

da pesquisa, devendo, se necessário, solicitar adequação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; 
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6. Requerer instauração de sindicância à direção da Instituição em casos de denúncias de 

irregularidades de natureza ética nas pesquisas. Havendo comprovação, comunicar a 

CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias. 

 

b) Com pendência: quando o Comitê considera o protocolo aceitável, porém identifica 

determinados problemas no protocolo, no formulário do consentimento ou em ambos, e 

recomenda uma revisão específica ou solícita modificação ou informação relevante, que 

deverá ser atendida em 60 (sessenta) dias úteis pelos pesquisadores; 

 

c) Retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pendente; 

 

d) Não aprovado: quando o documento não atende às normas específicas CONEP/CNS/MS; 

e) Aprovado e encaminhado com o devido parecer, para apreciação pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), nos casos previstos no capítulo VIII, item 4.c da Resolução 

CNS 196/96. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Reuniões 

Art. 18º O CEPE reunir-se-á ordinariamente, a cada dois meses; e extraordinariamente sempre 

que se fizer necessário, exigindo-se a participação de mais da metade do colegiado para 

deliberar e/ou aprovar protocolos de pesquisa. 

§1º Compete ao coordenador fazer o comunicado das reuniões; 

§2º O local, data e horário da reunião deverão ser comunicados aos membros com no mínimo 

dois dias de antecedência; 

§3º Quando necessário o coordenador poderá convocar os membros para reunião 

extraordinária que deverá ser comunicada com dois dias de antecedência. 

Art. 19º Qualquer membro do CEPE quando diretamente envolvido em uma determinada 

pesquisa em análise deverá ausentar-se da reunião. 
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CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 20º Estando o CEPE devidamente estruturada conforme as leis e normas vigentes da 

CONEP/CNS/MS, todas e quaisquer sugestões e/ou alterações quanto ao seu funcionamento 

e assuntos pertinentes, deverão ser devidamente encaminhadas, analisadas e votadas 

conforme o entendimento dos componentes do referido comitê. 

Art. 21º O presente Regimento Interno entrará em vigor após aprovação pelo voto de 2/3 dos 

membros do CEPE. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

Mês 1 e 2  Identificar, entre os profissionais do HUTRIN, aqueles que 

possuem o perfil adequado para compor o comitê. 

 Nomear oficialmente os membros do Comitê. 

 Validação, pelo Comitê, da proposta de Regimento Interno. 

 Reunião com profissionais da equipe multiprofissional para 

apresentação das finalidades e objetivos do Comitê. 

 Realizar reunião ordinária. 

Mês 3 e 4  Revisar todos os protocolos de pesquisa já existentes no hospital. 

 Elaborar os protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 Realizar reunião ordinária 

Mês 5 e 6  Divulgar os protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, 

estimulando o desenvolvimento de pesquisa, entre os profissionais da 

equipe multiprofissional. 

 Realizar reunião ordinária 

Mês 7 e 8  Realizar reunião ordinária 

 Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, identificando com clareza o estudo e documentos 

analisados. 

Mês 9 e 10  Realizar reunião ordinária 

 Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, identificando com clareza o estudo e documentos 

analisados. 

Mês 11 e 12  Realizar reunião ordinária 

 Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, identificando com clareza o estudo e documentos 

analisados. 

 Elaborar e apresentar relatórios parciais e finais das pesquisas 

realizadas no HUTRIN. 
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4.1.5.7 – COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR / GRUPO DE TRABALHO EM 

HUMANIZAÇÃO 

 

Finalidade: 

Empreender no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN uma política institucional de resgate da humanização na assistência à saúde intra-

hospitalar, em benefício dos usuários, dos trabalhadores e acadêmicos de saúde. 

 

Membros: 

- Ouvidoria; 

- um representante da Divisão de Enfermagem; 

- um representante da Diretoria Geral; 

- um representante do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

- um representante Gestor Médico; 

- um representante da hotelaria; 

- três representantes da Divisão de Gestão de Pessoas, sendo um da Unidade de 

Saúde   Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

- um representante de cada Secretaria de Saúde (Municipal e Estadual); 

- um representante dos usuários; 

- um representante das demais categorias atuantes no HUTRIN. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

Da Definição 

Art. 1.º O Grupo de Trabalho em Humanização - GTH é uma equipe multiprofissional, 

organizada, participativa e democrática, que se destina a empreender no Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN uma política institucional de 

resgate da humanização na assistência à saúde intra-hospitalar, em benefício dos usuários, 

dos trabalhadores e acadêmicos de saúde. 
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 Art. 2.º O GTH do HUTRIN visa: 

I - atender à Política Nacional de Humanização que, desde 2003, busca efetivar os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando 

a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 

usuários; 

II - apresentar, difundir, divulgar, publicar, informar e promover a Política Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar com valores e princípios humanitários que favoreçam 

a vida e a dignidade do ser humano nas dimensões do usuário; 

III - inserir o ensino, a pesquisa e extensão na Humanização da Assistência Hospitalar. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 3.º São objetivos do GTH: 

I - Melhorar a qualidade e a eficiência da atenção dispensada aos usuários do HUTRIN; 

II - conceber e implantar novas iniciativas de humanização que venham beneficiar os usuários, 

profissionais e acadêmicos de saúde; 

III - fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes no HUTRIN; 

IV - estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências nessa 

área. 

 

CAPÍTULO III 

Das Competências 

Art. 4.º O GTH terá as seguintes competências: 

I - Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os trabalhadores do HUTRIN mais 

humanizados; 

II - traçar diretrizes de elaboração e aprovar o plano operativo para humanização; 

III - examinar propostas sobre assuntos pertinentes às relações interpessoais na instituição; 

IV - liderar o processo de humanização; 

V - Buscar estratégias de comunicação e integração entre as diferentes Unidades do HUTRIN; 
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VI - promover o fluxo de propostas e deliberações das atividades de Humanização a serem 

desenvolvidas; 

VII - apoiar e divulgar as iniciativas de humanização em desenvolvimento; 

VIII - avaliar os projetos que já estão em desenvolvimento e os que ainda vão ser 

desenvolvidos, de acordo com os parâmetros de humanização propostos pelo SUS; 

IX - estimular a participação da comunidade acadêmica e de entidades da sociedade civil e 

usuários nas ações de humanização dos serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Estrutura Organizacional 

Art. 5.º O GTH do HUTRIN é constituído por uma equipe multidisciplinar de forma voluntária, 

nomeada em portaria pelo Diretor Geral e terá representantes das seguintes áreas: 

I – Ouvidoria; 

II – um representante da Divisão de Enfermagem; 

III – um representante da Diretoria Geral; 

IV – um representante do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

V – um representante Gestor Médico; 

VI – um representante da hotelaria; 

VII – três representantes da Divisão de Gestão de Pessoas, sendo um da Unidade de 

Saúde   Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

VIII – um representante de cada Secretaria de Saúde (Municipal e Estadual); 

IX – um representante dos usuários; 

X – Um representante das demais categorias atuantes no HUTRIN. 

Parágrafo único. As demais categorias atuantes no HUTRIN poderão participar como membros 

consultivos do GTH, quando acionadas. 

 Art. 6.º O Coordenador e o Vice Coordenador serão escolhidos dentre os membros do Grupo, 

após indicação e votação, sendo eleitos por maioria simples dos votos dos membros presentes 

à reunião, tendo o mandato a duração de dois anos, podendo ser reconduzidos.   
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Art. 7.º Após a eleição, o Coordenador e o Vice indicarão três secretários, cujos mandatos 

terão a duração do mandato de seus respectivos Coordenadores. 

  

CAPÍTULO V 

Das Subcomissões 

Art. 8.º Fica a critério do GTH a formação de subcomissões com tarefa específica a cumprir, 

de modo a subsidiar apreciação posterior da equipe. 

 Art. 9.º As subcomissões reger-se-ão pelas mesmas regras estabelecidas neste regimento e 

se reportarão ao Coordenador do GTH. 

 Art. 10. As subcomissões são instrumentos operacionais integrados e interdependentes na 

realização de ações humanizadas, no âmbito de sua especificidade com os objetivos: 

I – elaborar projetos, parcerias, levantamento de pontos críticos, planejamento; 

II - Divulgar o processo de humanização no âmbito do HUTRIN; 

III - realizar atividades educativas aos usuários, trabalhadores e alunos; 

IV - Desenvolver e implantar formas de divulgação dos trabalhos do GTH do HUTRIN à 

comunidade interna e externa. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Atribuições 

Art. 11. São atribuições do Coordenador: 

I – coordenar as atividades de promoção de humanização; 

II - convocar e presidir as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações; 

III - representar oficialmente o GTH; 

IV - Prestar contas das atividades do GTH ao Colegiado Executivo do HUTRIN. 

 Art. 12. São atribuições do Vice Coordenador: 

I - assessorar o Coordenador; 

II - assumir as funções do Coordenador em suas ausências e impedimentos previstos em lei 

(como férias, afastamentos oficiais, licenças-saúde, etc); 

III - comparecer às reuniões do GTH. 
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 Art. 13. São atribuições dos demais membros da comissão: 

I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo 

Coordenador; 

II - comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres; 

III - requerer votação de matéria em regime de urgência; 

IV - executar tarefas que lhes forem atribuídas pelo Coordenador; 

Art. 14. Caberá ao secretário da comissão: 

I - organizar a ordem do dia; 

II - receber e protocolar os processos e expedientes; 

III - manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam ser 

reexaminados nas reuniões da comissão; 

IV - providenciar o cumprimento das diligências determinadas;  

V - lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de registro de 

atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob vigilância; 

VI - lavrar e assinar as atas de reuniões da comissão; 

VII - elaborar relatório mensal das atividades da comissão para publicização no sítio eletrônico 

da Instituição; 

VIII - providenciar, por determinação do presidente, a convocação das sessões ordinárias e 

extraordinárias, que deverá conter a pauta das reuniões; 

IX - realizar outras funções determinadas pelo Coordenador, relacionadas ao serviço. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Reuniões 

Art. 15. As reuniões ordinárias do GTH serão realizadas quinzenalmente, em dia e hora 

previamente agendados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador ou a 

pedido de qualquer membro da Comissão com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.  

Art. 16.  As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes 

à reunião. 
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Art. 17. De cada reunião será lavrada ata, incluindo assuntos discutidos, decisões tomadas 

com assinatura dos membros em lista de presença. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 18. A responsabilidade da direção hospitalar é garantir a infraestrutura necessária para o 

funcionamento da comissão. 

Art. 19. Este Regimento poderá ser alterado, no todo ou em parte, após deliberação em 

reunião pela maioria simples dos membros presentes. 

 Art. 20. Os casos omissos serão discutidos e resolvidos pela comissão.  

 Art. 21. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

 ATIVIDADE 

1
º 

M
 

2
º 

M
 

3
º 

M
 

4
º 

M
 

5
º 

M
 

6
º 

M
 

7
º 

M
 

8
º 

M
 

9
º 

M
 

1
0

º 
M

 

1
1

º 
M

 

1
2

º 
M

  

Expor a proposta e propor a inclusão do 

projeto ao Núcleo de Educação permanente 

do hospital  

X            

Realizar rodas de conversa com todos os 

envolvidos no projeto de humanização 
X X X X X X X X X X X X 

Realizar atividades de Educação permanente 

por setor de acordo com a necessidade dos 

mesmos 

  X X X X       

Realizar oficinas com trabalhadores de 

grupos diversos para compreensão do 

trabalho que o outro desenvolve e visualizar 

a importância da integração da equipe 

     X X X     

Realizar campanhas educativas no hospital, 

direcionadas a trabalhadores e usuários  
     X X X X X   
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Avaliar os resultados do projeto durante o 

ano 
          X X 
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4.1.5.8 – NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NVH 

 

Finalidade: 

Pertence à Unidade de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente, é responsável pelo 

planejamento e execução das ações de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância 

epidemiológica das doenças de notificação compulsória /ou outros agravos de interesse para 

a saúde pública. 

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para 

os profissionais de saúde sobre doenças/agravos, fatores que a condicionam e medidas de 

controle. Além de constituir importante instrumento para subsidiar o planejamento, a 

organização, a operacionalização e a normatização de atividades técnicas correlatas no 

âmbito hospitalar. 

A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas 

e inter complementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer o 

comportamento das doenças e agravos como alvo das ações, para que as medidas de 

intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.  

 

Funções da vigilância epidemiológica hospitalar  

  

 Coleta de dados através de busca ativa e passiva; 

 Processamento dos dados coletados; 

 Alimentar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); 

 Trabalhar em parceria com serviço de vigilância epidemiológica municipal e estadual; 

 Análise e interpretação dos dados processados; 

 Recomendação de medidas de prevenção e controle apropriadas; 

 Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; 

 Divulgação de informações pertinentes. 
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REGIMENTO INTERNO 

A Portaria Gabinete do Ministro (GM) do Ministério da Saúde (MS) n.º 2529, de 23 de 

novembro de 2004, institui o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito 

hospitalar e define competências para os estabelecimentos hospitalares, a União, os estados, 

o Distrito Federal e os municípios, cria a Rede Nacional de Hospitais de Referência pa ra o 

referido Subsistema e define critérios para qualificação de estabelecimentos. 

 A Portaria n.º 1.378, de 9 de julho de 2013, Vigilância em Saúde, tem como objetivo a análise 

permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que 

se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em 

determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a 

abordagem individual quanto coletiva dos problemas de saúde. 

 Assim, a Vigilância em Saúde constitui-se de ações de promoção da saúde da população, 

vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo as 

seguintes atividades: 

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 

análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento 

e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a 

prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. 

As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e 

processos de trabalho voltados para: 

I – vigilância epidemiológica: vigilância e controle de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e de controle das doenças e dos agravos. 

II – promoção da saúde: conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais 

responsáveis pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde. 

III – vigilância da situação de saúde: ações de monitoramento contínuo do País, estado, região, 

município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que 
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identifiquem e expliquem os problemas de saúde e o comportamento dos principais 

indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. 

IV – vigilância em saúde ambiental: conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a 

detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e de 

controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.  

V – vigilância da saúde do trabalhador: promoção da saúde e redução da morbimortalidade 

da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e 

seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Iniciais 

Art. 1.º Este Regulamento foi elaborado como intuito de organizar, aprimorar, otimizar e 

padronizar as atividades e rotinas do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuve), tendo como 

foco principal a possibilidade de oferecer um atendimento rápido, eficaz e de qualidade aos 

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

administrado pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, e às equipes internas. 

Parágrafo único. O Nuve é uma instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa, 

subunidade diretamente ligada à Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar do 

Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente. 

Art. 2.º  Este Regulamento atende as normas instituídas pelo MS, através da Portaria n.° 2529, 

de 23 de novembro de 2004 e portaria n° 2254, de 5 de agosto de 2010, que institui a vigilância 

epidemiológica em âmbito hospitalar, define as competências para a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios, os critérios para a qualificação das unidades hospitalares de 

referência nacional e define também o escopo das atividades a serem desenvolvidas pelos 

Núcleos Hospitalares de Epidemiologia. 

Art. 3.º O conteúdo deste Regulamento possibilitará o acesso às informações necessárias ao 

funcionamento do Nuve, tais como fluxos dos procedimentos e as orientações sobre as 

condições de trabalho a serem adotadas e compartilhadas entre a equipe. 
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 Art. 4.º Este Regulamento facilitará a identificação, a análise e a correção dos pontos críticos 

e de possíveis não conformidades que vierem a ocorrer em cada etapa do processo de 

trabalho e ainda possibilitará aos gestores uma visão global e ao mesmo tempo detalhada da 

estrutura funcional e organizacional do Nuve, propiciando uma base para a realização de um 

planejamento adequado de um programa de capacitação técnica-científica e humanitária. 

 Art. 5.º A Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar  (VEAH) foi instituída como parte 

integrante do Subsistema de Vigilância Epidemiológica do Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde, com o objetivo de detectar e investigar as doenças de notificação compulsória (DNC) 

e seus agravos atendidas dentro do hospital. 

 Art. 6.º O Nuve tem como objetivos a detecção, notificação e investigação das doenças de 

notificação compulsória, priorizando os agravos, em estreita articulação com a Rede Nacional 

de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Rede CIEVS), bem como a detecção 

de óbitos de mulheres em idade fértil, de óbitos maternos declarados, de óbitos infantis e 

fetais, de óbitos por doença infecciosa e por causa mal definida. 

 Art. 7.º As terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no 

Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005) são: 

I - doença: significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou 

fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos; 

II - agravo: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos 

provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e 

lesões auto ou heteroinfligidas; 

III - evento: significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para 

causar doença; 

IV - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN): é um evento que apresente 

risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma Unidade Federada - 

Estados e Distrito Federal - com priorização das doenças de notificação imediata e outros 

eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou origem, depois da avaliação de 

risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata; 
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V - Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII): é um evento 

extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da 

propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta 

internacional coordenada. 

 Art. 8.º A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos 

individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos 

relacionados em Portarias Nacional e do Estado, que deve ser feita às autoridades sanitárias 

por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle 

pertinentes. 

Parágrafo único. É obrigatória a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública 

constantes nas Portaria MS, n.º 204 e Portaria n.º 205, de fevereiro de 2016. 

 Art. 9.º A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde 

ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao 

paciente, bem como pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados 

educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 

instituições de pesquisa. 

CAPÍTULO II 

Caracterização 

Seção I 

Caracterização Geral 

Art. 10. O Nuve do HUTRIN caracteriza-se da seguinte forma: 

I - título: Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuve); 

III - ambientes de trabalho:  sala do Nuve dentro do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança 

do Paciente 

IV – vinculação: 

a) Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidades Hospitalar; 

b) Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

c) Gerência de Atenção à Saúde; 

d) Diretoria Geral. 
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V - Cargo de gestão: Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar. 

 

CAPÍTULO III 

Responsabilidades 

Seção I 

Missão 

Art. 11. O Nuve tem por missão detectar as doenças de notificação compulsória e seus agravos 

atendidas no hospital. 

 

Seção II 

Visão 

Art. 12. O Nuve tem por visão proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e 

agravos. 

 

Seção III 

Valores 

Art. 13. São valores do Nuve, em consonância com os valores do HUTRIN: 

I - preceitos ético-legais; 

II - humanização do cuidado; 

III - responsabilidade; 

IV - respeito aos direitos do paciente; 

V - trabalho em equipe; 

VI - eficiência, eficácia e efetividade; 

VII - cooperação e integração; 

VIII - padronização de condutas; 

IX - educação permanente. 
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Seção IV 

Competências 

Art. 14. O Nuve tem como principal objetivo responsabilizar-se pela informação e proposição 

de ações de saúde coletiva no âmbito hospitalar, integrando os diferentes setores da 

instituição para a definição de indicadores sobre as suas atividades de vigilância 

epidemiológica hospitalar. 

Parágrafo único. Para o alcance desses objetivos, o Nuve estabelece as presentes normas de 

rotinas de funcionamento da vigilância epidemiológica hospitalar no âmbito do HUTRIN. 

Art. 15. O Nuve é um serviço hospitalar ligado diretamente a Unidade de Vigilância em Saúde 

e Qualidade Hospitalar que tem por finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção 

e controle das doenças ou agravos no HUTRIN. 

Art. 16.  São Competências do Nuve: 

I - estudar e propor aos representantes da alta administração e da comunidade do HUTRIN, 

medidas para prevenção e controle das doenças de notificação compulsória e seus agravos; 

II - assegurar a implantação e manutenção dos processos e fluxos organizacionais 

estabelecidos e aprovados, inclusive através da viabilização, junto à alta administração; 

III - incentivar estudos e debates com as lideranças, visando o aperfeiçoamento permanente 

da estrutura e dos processos e fluxos organizacionais, definidos para estes serviços; 

IV - assegurar a implantação das medidas aprovadas; 

V - orientar os processos de trabalho elencados prioritariamente: 

a) organizar um sistema de coleta de dados (agravos e doenças) através da busca ativa e 

passiva nas unidades de internação, pronto-socorro, ambulatório, laboratório, e outras 

unidades de interesse nos hospitais; 

b) notificar e investigar as DNC no âmbito hospitalar, utilizando as fichas de notificação e 

investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos  de Notificação (Sinan); 

c) enviar as fichas de notificação para as Secretarias Municipais de Saúde (SMS); 

d) analisar e interpretar os dados, monitorando e divulgando o perfil de morbimortalidade 

hospitalar; 
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e) participar de treinamento continuado para os  profissionais dos serviços, estimulando a 

notificação das doenças no ambiente hospitalar. 

 

Seção V 

Produtos 

Art. 17. Constitui, como principal produto do Nuve: a promoção e a integração ensino-serviço 

dentro da instituição, desenvolvendo atividades práticas de vigilância epidemiológica em ação 

conjunta com professores, técnicos e alunos. 

  

Seção VI 

Clientes 

Art. 18. São clientes internos e externos do Nuve as Unidades Organizacionais do HUTRIN, os 

sistemas nacionais de informação, SMS e SES. 

 

CAPÍTULO IV 

Capital Humano 

Seção I 

Deveres 

Art. 19. São deveres gerais dos trabalhadores lotados no Nuve: 

I - comparecer ao trabalho trajado adequadamente; 

II - usar o crachá nas dependências do hospital; 

III - cumprir os procedimentos operacionais padrão (POPs), referentes às tarefas para as quais 

foi designado; 

IV - acatar as ordens recebidas de seus superiores hierárquicos, com zelo, presteza e 

pontualidade; 

V - observar rigorosamente os horários de entrada e saída e de refeições, determinados pela 

chefia; 

VI - utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sempre que necessário, e acatar as 

normas de segurança da instituição; 
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VII - participar dos programas de capacitação para os quais for convocado; 

VIII - participar de reuniões periódicas para revisão de serviços, sugestões operacionais e 

reciclagem de conhecimentos a serem definidos pela chefia; 

IX - zelar pelo patrimônio da instituição, prevenindo quaisquer tipos de danos materiais aos 

equipamentos, instalações ou qualquer outro patrimônio; 

X - informar/registrar possíveis danos assim que identificar ou tomar conhecimento dos 

mesmos; 

XI – tratar a todos com urbanidade; 

XII – comunicar ao chefe imediato, com antecedência, a impossibilidade de comparecer ao 

serviço; 

XIII – acatar as normas operacionais da Instituição, sob pena de sanções administrativas; 

XIV – compartilhar conhecimentos obtidos em cursos ou eventos patrocinados pela 

Instituição; 

XV – manter seus registros funcionais atualizados; 

XVI – guardar sigilo sobre informações de caráter restrito, de que tenha conhecimento em 

razão de cargo, emprego ou função; 

XVII – submeter-se aos exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, retorno ao 

trabalho) ou quando determinado pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Trabalhador; 

XVIII - observar e cumprir o Código de Ética da profissão e os Regulamentos inerentes a cada 

vínculo na Instituição. 

Art. 21.  São deveres e responsabilidades dos membros do Nuve: 

I - realizar busca ativa para os pacientes internados e atendidos no ambulatório da unidade 

hospitalar, para a detecção das doenças da lista de notificação compulsória; 

II - realizar busca ativa para detecção e notificação dos óbitos ocorridos no ambiente 

hospitalar, prioritariamente dos óbitos maternos declarados, de mulher em idade fértil e 

infantis; 

III - notificar o primeiro nível hierárquico superior da vigilância epidemiológica de DNC 

detectados no âmbito hospitalar; 
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IV - realizar investigação epidemiológica das doenças, eventos e agravos constantes em 

articulação com a SMS e com a SES, incluindo as atividades de interrupção da cadeia de 

transmissão de casos e surtos, quando pertinentes, segundo as normas e procedimentos 

estabelecidos pela SES-GO; 

V - elaborar e divulgar Informes/Notas Técnicas de acordo com as orientações do Ministério 

da Saúde, SES, SMS; 

VI - elaborar relatórios epidemiológicos e divulgar anualmente o boletim epidemiológico; 

VII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para 

exames microbiológicos, em caso de óbitos por causa mal definida ocorridos no ambiente 

hospitalar; 

VIII - desenvolver processo de trabalho integrado aos setores estratégicos da unidade 

hospitalar, para fins de implementação das atividades de vigilância epidemiológica, tais como, 

os Serviços de Arquivo (SAM) e de Patologia; as Comissões de Óbitos e de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH); a Gerência de Risco Sanitário Hospitalar; a Farmácia e o laboratório, para 

acesso às informações necessárias à detecção, monitoramento e encerramento de casos ou 

surtos sob investigação; 

IX - promover treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando a 

notificação das doenças e agravos no ambiente hospitalar; 

X - monitorar o preenchimento das declarações de óbitos dos casos de notificação 

compulsória; 

XI - monitorar o perfil de morbimortalidade hospitalar, incluindo as DNC detectadas nesse 

ambiente, subsidiando o processo de planejamento e a tomada de decisão dos gestores do 

hospital, dos gestores estaduais e dos municipais dos sistemas de vigilância e de atenção à 

saúde; 

XII - realizar monitoramento de casos hospitalizados por doenças e agravos de notificação 

compulsória; 

XIII - apoiar estudos epidemiológicos ou operacionais complementares de DNC e de óbito no 

ambiente hospitalar; 

XIV - alimentar periodicamente o SINAN; 
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XV – monitorar os resultados dos exames dos pacientes com suspeita/diagnóstico de doença 

e agravo de notificação compulsória realizados pelo laboratório; 

XVI - divulgar no âmbito hospitalar a atual listagem das DNC conforme as Portarias e 

Resoluções em vigor; 

XVIII - participar de eventos de natureza epidemiológica. 

 

Seção II 

Cargos e Atribuições 

Art. 22. O Nuve possui os seguintes cargos e atribuições, assim especificados: 

 

Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente 

Atribuições: 

1. Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito do Setor de Vigilância 

em Saúde e Segurança do Paciente; 

2. Implementar diretrizes da gestão, visando a linha de cuidado; 

3. Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada; 

4. Efetivar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da 

equipe com o usuário e familiares; 

5. Implantar e avaliar, com a participação da equipe multiprofissional, os protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas relacionados aos cuidados desenvolvidos no Setor de 

Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

6. Cuidar para que os dados dos pacientes estejam registrados nos sistemas nacionais de 

informação da atenção e da vigilância em saúde; 

7. Identificar necessidades e propor ações de educação permanente das equipes 

multiprofissionais; 

8. Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na 

rede de atenção à saúde; 

9. Auxiliar na construção e gerenciamento do custo do Setor de Vigilância em Saúde e 

Segurança do Paciente; 
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10. Definir processo de trabalho com retorno adequado à chefia superior e à sua equipe; 

11. Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas 

pela Instituição; 

12. Conferir e aprovar as escalas de trabalho, a programação de férias e as solicitações de 

afastamentos do Setor, conforme normativas legais; 

13. Realizar as avaliações de desempenho dos servidores e empregados públicos do Setor, 

juntamente com os coordenadores, na presença do funcionário, conforme legislação; 

14. Conferir e assinar os Registros de Ponto dos trabalhadores do Setor; 

15. manter a página do Setor de Vigilância em Saúde atualizada no sítio eletrônico do 

HUTRIN, conforme determina a Lei de Acesso à Informação contendo, no mínimo, os seguintes 

dados: identificação, horário de atendimento, localização, telefone e e-mail, nome dos 

membros que compõem a equipe e cargos ocupados, descrição de histórico do serviço 

(opcional), competências, descrição das atividades desenvolvidas, relatórios de produção e 

escalas de trabalho; 

16. Manter a equipe ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou 

informativos; 

17. Apresentar habilidades em liderança, trabalho em equipe, mediação de conflitos, 

processos de comunicação, decisão, negociação e mudanças; 

18. Assegurar que os processos e requisitos necessários à implantação e implementação 

do Nuve sejam estabelecidos; 

19. Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a 

organização; 

20. servir como contato para organizações externas no que se refere ao Nuve do HUTRIN. 

 

Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar 

Atribuições: 

1. Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito da Unidade de Vigilância 

em Saúde e Qualidade Hospitalar; 

2. Implementar diretrizes da gestão, visando a linha de cuidado; 
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3. Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada; 

4. Efetivar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da 

equipe com o usuário e familiares; 

5. Implantar e avaliar, com a participação da equipe multiprofissional, os protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas relacionados aos cuidados desenvolvidos na Unidade de 

Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar; 

6. Cuidar para que os dados dos pacientes estejam registrados nos sistemas nacionais de 

informação da atenção e da vigilância em saúde; 

7. Identificar necessidades e propor ações de educação permanente das equipes 

multiprofissionais; 

8. Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na 

rede de atenção à saúde; 

9. Auxiliar na construção e gerenciamento do custo da Unidade de Vigilância em Saúde e 

Qualidade Hospitalar; 

10. Definir processo de trabalho com retorno adequado à chefia superior e à sua equipe; 

11. Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas 

pela Instituição; 

12. Conferir e aprovar as escalas de trabalho, a programação de férias e as solicitações de 

afastamentos da Unidade, conforme normativas legais; 

13. Realizar as avaliações de desempenho dos servidores e empregados públicos da 

Unidade, juntamente com os coordenadores, na presença do funcionário, conforme 

legislação; 

14. Conferir e assinar os Registros de Ponto dos trabalhadores da Unidade; 

15. manter a página da Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar atualizada 

no sítio eletrônico do HUTRIN, conforme determina a Lei de Acesso à Informação contendo, 

no mínimo, os seguintes dados: identificação, horário de atendimento, localização, telefone e 

e-mail, nome dos membros que compõem a equipe e cargos ocupados, descrição de histórico 

do serviço (opcional), competências, descrição das atividades desenvolvidas, relatórios de 

produção e escalas de trabalho; 
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16. Manter a equipe ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou 

informativos; 

17. Apresentar habilidades em liderança, trabalho em equipe, mediação de conflitos, 

processos de comunicação, decisão, negociação e mudanças; 

18. Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Nuve; 

19. Consolidar a pauta definitiva das reuniões do Nuve; 

20. Colocar em discussão qualquer matéria urgente ou de alta relevância, ainda que não 

constante da pauta de convocação; 

21. Representar o Nuve junto à Gestão Superior e entidades da sociedade; 

22. Delegar atribuições aos demais membros do Nuve; 

23. Constituir grupo(s) de trabalho(s), se e quando necessário, indicando para cada grupo 

um relator; 

24. Expedir todos os atos necessários à efetivação das deliberações do Nuve; 

25. Convidar, a seu critério ou por indicação dos membros do Nuve, autoridades ou 

técnicos de notória competência profissional, para participar das reuniões, sem direito à 

participação nas deliberações do Nuve; 

26. Conceder visto de matérias aos membros do Nuve, quando solicitado; 

27. Supervisionar as atividades exercidas pela Secretária do Nuve; 

28. Fazer cumprir este Regulamento; 

29. Participar de reuniões com a direção e corpo clínico do hospital. 

 

Enfermeiro 

Atribuições: 

1. Realizar busca ativa para os pacientes internados ou atendidos em pronto-socorro e 

ambulatório para a detecção de DNC; 

2. Notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação 

e investigação padronizadas pelo Sinan; 

3. Realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e 

investigação segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SES; 



 
P á g i n a  | 365 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

4. Supervisionar os dados das fichas de Investigação Epidemiológica, fichas de notificação 

manualmente e encaminhar para a SES semanalmente; 

5. Consolidar, analisar e divulgar as informações referentes às DNC no ambiente 

hospitalar, subsidiando o planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;  

6. Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão das DNC detectadas no âmbito hospitalar, elaborando relatórios com medidas a 

serem adotadas para sua contenção; 

7. Promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, estabelecendo fluxo de envio de amostras e de recebimento de 

resultados de exames referentes às DNC; 

8. Trabalhar em parceria com a CCIH, Comissão de Análise de Óbito, Gerência de Risco 

Sanitário Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente (NSP); 

9. Auxiliar nas orientações e monitoramento das “Medidas de Precaução e Isolamentos” 

em casos de notificação compulsória; 

10. Desenvolver ações integradas com a CCIH, o Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Divisão de Enfermagem, Divisão Médica, 

Gerência de Atenção à Saúde (GAS), Gerência Administrativa (GA), Farmácia e Laboratório.  

 

Médico 

Atribuições: 

1. Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão das DNC detectadas no âmbito hospitalar; 

2. Promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, estabelecendo fluxo de envio de amostras e de recebimento de 

resultados de exames referentes às DNC; 

3. Auxiliar nas orientações e monitoramento das “Medidas de Precaução e Isolamentos”; 

4. Participar de reuniões com a alta gestão e corpo clínico do hospital; 

5. Desenvolver ações integradas com a CCIH, SESMT, Divisão de Enfermagem, Divisão 

Médica, GAS, GA, Farmácia e Laboratório; 
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6. Realizar a notificação imediata aos médicos assistenciais para as doenças que 

necessitam de ação de controle e investigação imediata, e definir isolamento e profilaxia; 

7. Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão de DNC detectados no âmbito hospitalar; 

8. Incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos 

para exames microbiológico e anatomopatológico, em caso de óbito por causa mal definida; 

9. Promover a integração com o SAM e a comissão de revisão de prontuário do hospital, 

para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos prontuários 

e em outros registros de atendimento; 

10. Participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando 

a notificação das doenças no ambiente hospitalar. 

 

Secretário do Nuve 

Atribuições: 

1. Agendar reuniões e expedir convocações/convites para as reuniões extraordinárias; 

2. Controlar agenda de compromissos; 

3. Digitar memorandos, ofícios e demais documentos; 

4. Receber, encaminhar e arquivar correspondências, bem como todas as atualizações 

pertinentes ao Núcleo; 

5. Catalogar fontes bibliográficas; 

6. Manter os arquivos atualizados; 

7. Manter os armários organizados; 

8. Executar os serviços de digitação do Núcleo; 

9. Fazer requisição de materiais e solicitação para consertos de equipamentos e 

encaminhá-los aos serviços competentes, após autorização da Chefia do Núcleo; 

10. Planejar viagens, despacho e conferência de documentos; 

11. Participar da organização de eventos; 

12. Realizar reservas de transporte aéreo, terrestre e estadia dos componentes do Núcleo 

para eventos externos; 
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13. Digitar os relatórios elaborados pelo grupo técnico; 

14. Participar de reuniões e elaborar as atas do Núcleo; 

15. Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas relacionadas 

a sua função, determinadas pela Instituição; 

16. Conferir agenda e comunicar as atividades do dia a cada membro do núcleo; 

17. Checar os e-mails da caixa de entrada do Núcleo; 

18. Planejar e organizar eventos; 

19. Alimentar diariamente o sistema para notificações de DNC (planilha Excel), o Sinan e 

gerar a estatística. 

Art. 23. As funções de Coordenadores e Responsáveis Técnicos (RTs) constituem funções de 

confiança do Nuve, ficando a indicação a seu critério. 

Parágrafo único. A permanência dos profissionais nessas funções e a sua possível substituição 

serão providas por ato do Nuve, em conjunto com o Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde 

e Qualidade Hospitalar. 

 

CAPÍTULO V 

Organização Interna 

Seção I 

Do Funcionamento 

Art. 24. O Nuve funcionará de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e nos finais de semana e 

feriados por plantão à distância. 

Art. 25. As escalas de trabalho do Nuve são de responsabilidade da chefia da Unidade de 

Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar, devendo ser elaboradas até o dia 15 do mês 

anterior à escala para análise e aprovação da Chefia e posterior envio à Unidade de 

Comunicação para publicização no sítio eletrônico da Instituição. 

Art. 26. Os afastamentos e férias deverão ser inicialmente avaliados pela chefia para posterior 

encaminhamento à Alta Gestão para deliberação e seguirão os normativos dos Serviços de 

Recursos Humanos de cada categoria dos trabalhadores do Núcleo, referentes  à matéria. 
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Seção II 

Do Núcleo 

Art. 27. O Nuve, de natureza consultiva e deliberativa, de caráter permanente, é constituído 

pela chefia e representantes dos segmentos que a compõem, com a finalidade de auxiliar na 

tomada de decisões, relacionadas à funcionalidade do serviço. 

Art. 28. Compõem o Nuve: 

I -  Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

II - Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar; 

III - Chefe da Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais  

IV-  Profissionais técnico administrativos 

a)            um médico; 

b)           três enfermeiros; 

c)            um secretário. 

§ 1.º Nas ausências e impedimentos legais (como férias, licenças -saúde, afastamentos para 

capacitação, etc) da chefia do Núcleo, assumirá a coordenação do núcleo seu substituto legal. 

§ 2.º O secretário do Núcleo será escolhido dentre os representantes de cada segmento do 

Núcleo, se o mesmo não possuir o serviço de secretariado. 

 

Seção III 

Das Reuniões 

Art. 29.  As reuniões do Nuve serão realizadas com os membros do Nuve em caráter ordinário 

mensalmente e em caráter extraordinário em dia, local e horário pré-estabelecido, de acordo 

com a necessidade de definição de ações relacionadas ao serviço. 

Art. 30. As reuniões poderão ser convocadas pelo Coordenador ou a pedido de qualquer 

membro do Núcleo. 

Art. 31. O Nuve mensalmente, na primeira terça-feira do mês, apresentará nas suas reuniões, 

trabalhos propostos em andamento e concluídos, com entrega de relatórios podendo para 

isto contar com a participação de convidados de sua escolha. 
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Art. 32.  De cada reunião será lavrada ata, incluindo assuntos discutidos, decisões tomadas e 

lista de presença. 

Art. 33.  As deliberações do Nuve serão preferencialmente estabelecidas por consenso entre 

os seus membros. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Art. 34. O funcionamento do NUVE, além dos critérios, regras e recomendações contidas neste 

Regulamento, deve observar a legislação brasileira pertinente, o Estatuto e o Regimento Geral 

do INSTITUTO CONSOLIDAR, e as regras estabelecidas internamente pela Instituição. 

§ 1.º Assuntos referentes a normas e rotinas do NUVE devem ser tratados em documento 

próprio (manual de normas e rotinas e/ou POPs). 

§ 2.º O descumprimento das determinações previstas neste Regulamento é passível de 

sanções, em conformidade com os Regimentos Internos e Legislações aplicáveis a cada vínculo 

dos trabalhadores. 

 Art. 35.  Este Regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por proposta dos 

membros do núcleo, mediante aprovação em reunião convocada para esta finalidade. 

 Art. 36.  Os casos omissos serão resolvidos pelo núcleo em reunião com a presença do chefe 

do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente. 

 Art. 37.  O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

Mês 1 e 2  Identificar, entre os profissionais do HUTRIN, aqueles que 

possuem o perfil adequado para compor o Núcleo. 

 Nomear oficialmente os membros do Núcleo. 

 Validação, pelo Núcleo, da proposta de Regimento Interno. 

 Reunião com profissionais da equipe multiprofissional para 

apresentação das finalidades e objetivos do Núcleo. 

 Realizar reunião ordinária. 

Mês 3 e 4  Revisar todos os protocolos de Notificação de Doenças de 

Notificação Compulsória – DNC já existentes no hospital. 

 Elaborar protocolos de Notificação de Doenças de Notificação 

Compulsória – DNC. 

 Divulgar no âmbito hospitalar a atual listagem das DNC. 

 Promover treinamento continuado para os profissionais dos 

serviços, estimulando a notificação das doenças no ambiente hospitalar. 

 Realizar reunião ordinária. 

Mês 5 e 6  Divulgar os protocolos de Notificação de Doenças de Notificação 

Compulsória. 

 Divulgar no âmbito hospitalar a atual listagem das DNC. 

 Monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos  

 Realizar reunião ordinária 

Mês 7 e 8  Notificação Compulsória. 

 Divulgar no âmbito hospitalar a atual listagem das DNC. 

 Monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos  

Realizar reunião ordinária 

Mês 9 e 10  Notificação Compulsória. 

 Divulgar no âmbito hospitalar a atual listagem das DNC. 

 Monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos  
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Realizar reunião ordinária 

Mês 11 e 12 - Divulgar o perfil de morbimortalidade hospitalar, incluindo as DNC 

detectadas nesse ambiente, subsidiando o processo de planejamento e 

a tomada de decisão dos gestores do hospital, dos gestores estaduais e 

dos municipais dos sistemas de vigilância e de atenção à saúde. 
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4.2 – Qualidade Subjetiva  

4.2.1 – Acolhimento 

4.2.1.1 – Manual com Indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e 

apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de 

Risco 

A Portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento 

de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. De acordo com esta Portaria, 

este processo “deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante 

treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar 

o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o 

atendimento” (BRASIL, 2002). 

O Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR se mostra como um instrumento 

reorganizador dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar o Sistema 

Único de Saúde. Vai estabelecer mudanças na forma e no resultado do atendimento do 

usuário do SUS. Será um instrumento de humanização. 

A estratégia de implantação da sistemática do Acolhimento com Classificação de Risco 

possibilita abrir processos de reflexão e aprendizado institucional de modo a reestruturar as 

práticas assistenciais e construir novos sentidos e valores, avançando em ações humanizadas 

e compartilhadas, pois necessariamente é um trabalho coletivo e cooperativo. Possibilita a 

ampliação da resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de riscos, que levam em conta 

toda a complexidade dos fenômenos saúde/ doença, o grau de sofrimento dos usuários e seus 

familiares, a priorização da atenção no tempo, diminuindo o número de mortes evitáveis, 

sequelas e internações. 

A Classificação de Risco deve ser um instrumento para melhor organizar o fluxo de pacientes 

que procuram as portas de entrada de urgência/emergência, gerando um atendimento 

resolutivo e humanizado. 
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MISSÕES DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: 

1 - Ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços de 

urgência/emergência;  

2 - Humanizar o atendimento;  

3 - Garantir um atendimento rápido e efetivo. 

OBJETIVOS: 

• Escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência;  

• Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços de 

urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento médico mediato 

ou imediato;  

• Construir os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos os serviços 

da rede de assistência à saúde;  

• Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo um 

sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência. 

Observação: ACCR não é um instrumento de diagnóstico de doença. Hierarquiza conforme 

a gravidade do paciente! Determina prioridade de atendimento. Não pressupõe exclusão, e 

sim estratificação. 

EQUIPE DO ACCR DO HUTRIN: 

O acolhimento com classificação de risco tem se configurado como a opção mais eficiente e 

eficaz para a reorganização do atendimento nas portas de entrada do sistema de saúde. Para 

isso, deverá ser composta por uma equipe multiprofissional capacitada para ta l. Todo o 

processo do ACCR será norteado através do uso de um protocolo.  

Como a classificação de risco não estabelece diagnóstico e exige do profissional o 

conhecimento clínico, habilidades de semiologia e semiotécnica para a avaliação da queixa 

principal, o enfermeiro será o profissional preparado para assumir essa função, identificando 

os sinais e sintomas que permitem atribuir o grau de prioridade clínica no atendimento e o 

tempo máximo de espera estabelecido pelas cores, até a primeira observação médica.  
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PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

É a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de 

enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, 

usando um processo de escuta qualificada e tomada de decisão baseada em protocolo e aliada 

à capacidade de julgamento crítico e experiência do enfermeiro.  

A - Usuário procura o serviço de urgência.  

B - É acolhido pelos funcionários da portaria/recepção ou estagiários e encaminhado para 

confecção da ficha de atendimento.  

C - Logo após é encaminhado ao setor de Classificação de Risco, onde é acolhido pelo auxiliar 

de enfermagem e enfermeiro que, utilizando informações da escuta qualificada e da tomada 

de dados vitais, se baseia no protocolo e classifica o usuário. 

IMPORTANTE: Nenhum paciente poderá ser dispensado sem ser atendido, ou seja, sem ser 

acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável a uma Unidade de Saúde de 

Referência. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

1 - Apresentação usual da doença;  

2 - Sinais de alerta (choque, palidez cutânea, febre alta, desmaio ou perda da consciência, 

desorientação, tipo de dor, etc.);  

3 - Situação – queixa principal;  

4 - Pontos importantes na avaliação inicial: sinais vitais – Sat. de O2 – escala de dor - escala de 

Glasgow – doenças preexistentes – idade – dificuldade de comunicação (droga, álcool, retardo 

mental, etc.);  

5 - Reavaliar constantemente - poderá mudar a classificação. 

AVALIAÇÃO DO PACIENTE: 

• Queixa principal  

• Início – evolução – tempo de doença  

• Estado físico do paciente  

• Escala de dor e de Glasgow  

• Classificação de gravidade  
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• Medicações em uso, doenças preexistentes, alergias e vícios  

• Dados vitais: pressão arterial, temperatura, saturação de O2 
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FLUXO DO PACIENTE CLASSIFICADO NO ACCR: 
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FICHA DE ATENDIMENTO 
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AVALIAÇÃO INICIAL 

AVALIAÇÃO RÁPIDA: ABCD 

A: Vias aéreas              B: Respiração               C: Circulação               D: Av. Neurológica  

 

Parada Cardiorrespiratória: Iniciar Protocolo Específico!  

Reanimação Imediata. 
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

Sinais de Alerta em Casos de Trauma – Pode haver piora repentina. 

• Acidentes com veículos motorizados acima de 35 km/h  

• Forças de desaceleração, tais como quedas ou explosões  

• Perdas de consciência, mesmo que momentâneas após acidentes  

• Acidentes com ejeção do veículo  

• Negação violenta das óbvias injúrias graves, pensamentos de fuga e alteração do discurso, 

respostas inapropriadas  

• Fraturas de 1ª e 2ª costelas  

• Fraturas da 9ª, 10ª e 11ª costela ou mais de 3 costelas  

• Possível aspiração  

• Possível contusão pulmonar  

• Acidentes com óbito no local  

• Atropelamento de pedestre ou ciclista  

• Acidente com motociclista. 
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PARADA – PRIORIDADE ZERO 
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ALTERAÇÃO DO ESTADO MENTAL 
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COMA / CONVULSÃO 
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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA  
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AVALIAÇÃO DA DOR TORÁCICA 
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DOR TORÁCICA 

 

 

 

INTOXICAÇÃO EXÓGENA OU TENTATIVA DE SUICÍDIO 

 

 

SINAIS DE INFECÇÃO GRAVE / SEPSE 
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CEFALÉIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL 
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DOR ABDOMINAL (1) 
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HISTÓRIA DE DIABETES 

 

 

HISTÓRIA DE DIABETES 

SEMPRE FAZER GLICEMIA CAPILAR 
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OUTRAS SITUAÇÕES 

 

 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 
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PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA OBSTETRÍCIA QUE SERÁ IMPLANTADO NO 

HUTRIN 

O protocolo de CR é uma ferramenta de apoio à decisão clínica e uma forma de 

linguagem universal para as urgências obstétricas. Tem como propósito a pronta identificação 

da paciente crítica ou mais grave, permitindo um atendimento rápido e seguro de acordo com 

o potencial de risco, com base nas evidências científicas existentes. Baseia e orienta uma 

análise sucinta e sistematizada, que possibilita identificar situações que ameaçam a vida.  

Os Protocolos de CR do HUTRIN utilizarão algumas categorias de sistematização, que 

serão apresentadas nos itens seguintes.  

1. Avaliação sumária do nível de consciência: Pacientes com rebaixamento do nível de 

consciência ou alteração do estado mental são classificadas como vermelho/laranja. Estas 

pacientes apresentam via aérea desprotegida, com risco iminente de aspiração pulmonar. 

2. Análise Primária: o risco de morte estará presente na ausência ou instabilidade de 

sinais vitais, assim descritos: 

 Vias Aéreas: incapacidade de manter via aérea pérvia, estridor inspiratório e 

expiratório representam grave risco. 

 Respiração: a paciente não consegue manter uma oxigenação adequada por apneia, 

gasping ou qualquer padrão respiratório ineficaz. Podem haver sinais de esforço 

respiratório como retração intercostal, batimento de asa de nariz. 

 Circulação: a ausência de pulso periférico ou pulso periférico fino associado a 

sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão e alteração do estado de consciência.  

 Hemorragia: na hemorragia grave, a morte ocorrerá rapidamente se ela não for 

interrompida. 

 A hemorragia exanguinante seria aquela cujo sangramento se mantém sustentado 

com perda abrupta de mais de 1500 ml; 

 Sangramento intenso: perda brusca ≥ 150 ml ou mais de 02 absorventes noturnos em 

20 minutos; 

 Sangramento moderado: 60 a 150 ml em 20 minutos (01 absorvente noturno);  
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 Sangramento leve: ≥ 60 ml em 6 horas = 01 absorvente normal.  

Parâmetros de avaliação dos sinais vitais em gestantes e puérperas: 

 

Parâmetros de Avaliação da Glicemia 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da dor: (EVA)  

A Escala Visual Analógica – EVA – consiste num instrumento de avaliação subjetiva da 

intensidade da dor da mulher. 

   



 
P á g i n a  | 392 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

A EVA pode ser utilizada durante todo o atendimento, registrando o resultado sempre 

na evolução. Para utilizar a EVA o enfermeiro deve questionar o paciente quanto ao seu grau 

de dor sendo que 0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pela 

mulher (ou 10 o nível máximo de dor imaginado pela paciente).  

 

Fluxogramas de CR:  

1. Desmaio / mal-estar geral;  

2. Dor abdominal / lombar / contrações uterinas; 

3. Dor de cabeça, tontura, vertigem;  

4. Falta de ar;  

5. Febre / sinais de infecção; 

6. Náuseas e vômitos; 

7. Perda de líquido vaginal / secreções;  

8. Perda de sangue via vaginal; 

9. Queixas urinárias; 

10. Parada / redução de movimentos fetais; 

11. Relato de convulsão;  

12. Outras queixas / pacientes encaminhadas de outras unidades sem referenciamento.   
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Classificação de Risco: passos 

1. Avaliar nível de consciência / estado mental  

2. Verificar ventilação e circulação / dados vitais  

3. Avaliar a dor 

4. Avaliar sinais e sintomas 

5. Considere os fatores de risco 

 

DESMAIO / MAL-ESTAR GERAL 
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DOR ABDOMINAL/LOMBAR/CONTRAÇÕES UTERINAS  
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DOR DE CABEÇA / TONTURA / VERTIGEM 
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FALTA DE AR/SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
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FEBRE/SINAIS DE INFECÇÃO  
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NÁUSEAS E VÔMITOS  
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PERDA DE LIQUIDO VIA VAGINAL 
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PERDA DE SANGUE VIA VAGINAL  
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QUEIXAS URINÁRIAS  
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PARADA/REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS 
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RELATO DE CONVULSÃO 
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OUTRAS QUEIXAS/PACIENTES ENCAMINHADAS DE OUTRAS UNIDADES SEM 
REFERENCIAMENTO  
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*¹ Estridor laríngeo: som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea. 

*² Padrão respiratório ineficaz: gasping, dispnéia, intenso esforço respiratório, retração 

intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a  

cianose.  

*³ Sinais de choque: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg) Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou 

Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência.  

*4 Sinais flogísticos: Dor, calor, rubor e edema.  

* 5 Sinais de desidratação: hipotensão, taquicardia, turgor da pele deficiente, preenchimento 

capilar lento, choque. 

* 6 Sinais de meningismo: rigidez de nuca, fotofobia, dor de cabeça.   

 

Fluxos de atendimento após Classificação de Risco a serem implantados no HUTRIN: 

Pacientes classificadas como vermelhas (atendimento médico imediato) 

o O atendimento destas pacientes se dá diretamente na sala de Emergência, pois são 

pacientes com risco de morte necessitando de atendimento médico imediato.  

Classificação Laranja (atendimento médico em até 15 minutos) 

 O atendimento destas pacientes deverá ser no consultório médico ou da enfermeira 

obstetra, atentando para prioridade do atendimento, ou, caso a estrutura física da unidade 

favoreça, diretamente no Centro obstétrico, pois seu potencial risco demanda o atendimento 

por esses profissionais o mais rápido possível. 

 As medidas de suporte a vida deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da 

rede. 

Classificação Amarela (atendimento médico em até 30 minutos)   

 O atendimento destas pacientes deverá ser no consultório médico ou da enfermeira 

obstetra, atentando para prioridade do atendimento.  
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Classificação Verde (atendimento médico em até 120 minutos) 

 Por definição, são pacientes sem risco de agravo. Serão atendidas por ordem de 

chegada.  

Classificação Azul (atendimento não prioritário ou encaminhamento conforme pactuação)  

 Os encaminhamentos para o Centro de Saúde devem ser pactuados no território de 

forma a garantir o acesso e atendimento da usuária pela equipe multiprofissional neste 

serviço.  

 Caso não haja esta pactuação com a atenção primária e/ou a usuária se recusar a 

procurar o serviço de referência deverá ser garantido o atendimento no hospital.  

 

Indicadores Gerais: 

Propõe-se que sejam avaliados, entre outros, o seguinte indicador: 

 Tempo de espera (chegada do paciente até a classificação, classificação até o 

atendimento até o atendimento médico) e de permanência de acordo com a classificação; 

Observações Gerais: 

Alguns grupos de pacientes devem ser considerados como situações especiais. São eles: 

idosos, deficientes físicos, deficientes mentais, acamados, pacientes com dificuldade de 

locomoção, gestantes, algemados, escoltados ou envolvidos em ocorrência policial, vítimas de 

abuso sexual e os pacientes que retornam em menos de 24h após alta hospitalar. 

Esses pacientes devem receber atenção especial da equipe da Classificação de Risco e, dentro 

do possível, a sua avaliação deve ser priorizada, respeitando a situação clínica dos outros 

pacientes que aguardam atendimento. 

 

Normas e Rotinas para o Atendimento na Sala de Acolhimento 

Acolhimento com Classificação de Risco 

O cliente será acolhido e submetido à classificação de risco, pelo enfermeiro, que priorizará o 

atendimento por gravidade do caso e não por ordem de chegada, como preconizado na 

Portaria GM-MS nº 1.863/03 e conforme Protocolo de Classificação de Risco adotado pelo 

HUTRIN. 



 
P á g i n a  | 407 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 

A Enfermagem, através do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem deverá: 

 Receber cordialmente o paciente e realizar sua classificação com base no Protocolo 

de Classificação de Risco da Unidade; 

 Aferir os sinais vitais e registrar, o atendimento realizado, na ficha de atendimento; 

 Encaminhar o paciente para atendimento médico conforme a classificação de risco 

indicada; 

 Encaminhar os casos classificados como não urgentes (pacientes azuis) ao serviço 

social para referenciamento às unidades da Rede de Atenção Básica. 

 

O Médico Plantonista deverá: 

 Adotar o Protocolo de Classificação de Risco da Unidade e realizar anamnese, 

examinar, definir conduta e/ou referenciar o paciente a outros serviços; 

 Encaminhar o paciente para a Sala Vermelha e realizar procedimentos  de estabilização 

do quadro, nos casos indicados; 

 Encaminhar o paciente ao leito, no caso de permanência em observação, de acordo 

com a hipótese diagnóstica da admissão; 

 Solicitar exames laboratoriais e outros, caso seja necessário; 

 Realizar pequenos procedimentos previstos (colocação de aparelho gessado, suturas, 

drenagens de abcessos, dentre outros); 

 Preencher correta e completamente a ficha de atendimento no ato da admissão 

 

O (a) Assistente Social deverá: 

 Prestar orientação social e apoio psicossocial; 

 Informar os usuários quanto aos ESF disponíveis na comunidade e orientá-los quanto 

ao tipo de atendimento oferecido e a utilização destes; 

 Fazer o agendamento e encaminhamento aos equipamentos assistenciais de 

saúde/sociais previamente identificados, conforme a classificação de risco identificada.  
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4.2.1.2 – Instrução com definição de horários, critérios e medidas de controle de risco para 

as visitas aos usuários. 

Finalidade: 

Estabelecer procedimentos para controlar a entrada de visitantes para os pacientes 

internados. 

Âmbito de Aplicação: 

Todos os colaboradores, pacientes, visitantes e, principalmente, aos setores de enfermagem, 

recepção e as portarias do HUTRIN. 

Fundamentação Legal: 

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, Título VIII – Da Ordem Social (art. 

193 a 232) – Seguridade Social; 

- Lei nº 8.069, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

- Lei nº 8.080, de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde (LOS); 

- Lei nº 10.741, de 01/10/2003 – (Estatuto do Idoso); 

- Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde – Ministério da Saúde/2006. 

 

Direito à Visita: 

Todo paciente internado tem o direito de ser visitado diariamente, nos horários previamente 

determinados, como a seguir: 
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Horário e número de visitantes: 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO Horário Nº máx. de 

visitantes 

Enfermarias de Internação 15h ás 16h 03 

Observação 15h ás 16h 03 

 

Observação: 

- Os esclarecimentos / notificações feitos aos familiares pelos médicos deverão ser 

realizados em sala própria destinada para tal finalidade e nos horários previamente 

estabelecidos. 

 

Acesso de Visitantes: 

Critérios para liberação da entrada: 

 Estar na Portaria do Hospital no horário de visita; 

 Ser maior de 12 anos; 

 Não estar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, minissaia, 

decote avantajado, bermuda, camiseta sem manga etc.); 

 Não estar portando gêneros alimentícios; 

 Não apresentar sintomas de embriaguez ou utilização de drogas ilícitas; 

 Não estar fumando; 

 Não estar abalado emocionalmente de forma a prejudicar o paciente internado; 

 Portar o crachá adequado ao leito onde o paciente encontra-se internado; 

 Estar com calçado fechado; 

 Portar o crachá (fornecido pela portaria) à altura do peito em local bem visível.  

Observação: Para liberação de visitas a crianças menores de 14 anos será necessário avaliação 

e preparação prévia do setor de Psicologia, que fornecerá a respectiva autorização de acesso. 
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Critérios e Medidas de Controle de Risco para Visitas aos Pacientes: 

 A equipe de enfermagem é responsável por orientações cabíveis para acesso, bem 

como as demais recomendações da CCIH; 

 É vetada a realização de procedimentos hospitalares por visitantes, mesmo que este 

tenha conhecimento para tal; 

 A dieta oral poderá ser oferecida pelo visitante, em situações extraordinárias, com 

autorização, orientação e responsabilidade do enfermeiro responsável pela unidade e/ou 

casos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso; 

 Fica terminantemente proibida a entrada de visitantes com qualquer espécie de 

alimento; 

 Em situações especiais, deverá ser solicitada autorização do Serviço de Nutrição e 

Dietética, o qual fará a avaliação adequada e autorizará ou não a entrada de alimentos; 

 A solicitação de entrada de alimentos só poderá ser realizada no horário de visita, na 

Recepção ou na própria enfermaria; 

 Não é permitido visitar outros leitos e ficar circulando pelos corredores do Hospital; 

 O visitante não poderá sentar-se nos leitos dos pacientes; 

 Lavar as mãos sempre ao chegar à enfermaria, antes e depois de ter contato com o 

paciente, utensílios e pertences do paciente; 

 Utilizar somente o banheiro destinado aos visitantes; 

 Não visitar pacientes internados quando estiver com alguma doença, tais como: gripe, 

febre, dor de garganta, lesão em pele, etc. 

 

Orientação do Quadro Clínico dos Pacientes Internados: 

É responsabilidade do médico assistente e/ou plantonista passar aos visitantes  informações 

sobre o estado geral do paciente. 

O enfermeiro responsável pela unidade deverá prestar informações sobre o cuidado e os 

procedimentos realizados durante a internação dele. 
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Procedimentos Gerais 

Da Portaria / Recepção: 

- Receber cordialmente os visitantes; 

- Prestar respeitosamente as informações solicitadas e orientar sobre as normas e rotina de 

visitas e/ou acompanhamento no hospital; 

- Conferir a listagem de pacientes internados, para verificar a enfermaria e o leito de cada um 

deles; 

- Caso o visitante compareça fora do horário de visita, informar ao enfermeiro responsável 

pela unidade ou Serviço Social, solicitando o envio da autorização de acesso; 

- No caso de visita extra, além do crachá, o visitante deverá receber uma via da autorização 

de acesso emitida pelo Serviço Social; 

- Identificar o visitante: no caso de visita em horário estabelecido anotar os dados de todos os 

visitantes, para cada paciente internado no “Controle de Visitas Normais”; no caso de 

substituição de visita extra (horário diferenciado autorizado pelo enfermeiro responsável ou 

acompanhado pelo assistente social após contato prévio com a enfermagem), anotar os dados 

no “Controle de Visitas Extras”; 

- Após a identificação do visitante, entregar o crachá correspondente ao leito onde o paciente 

está internado; 

- Encaminhar os visitantes a Recepção, para liberação da entrada; 

- Indicar a localização de cada enfermaria a ser visitada; 

- Após o horário de visita verificar se todos os crachás de identificação foram devolvidos; 

- Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem drogadas, com roupas 

inadequadas (saia curta, decote grande, bermuda, etc.); 

- Não permitir a entrada de aparelhos eletro/eletrônicos, salvo se devidamente autorizado 

formalmente pela Coordenação de Enfermagem; 

- Conferir permanentemente o crachá de identificação com o seu portador, para verificar a 

compatibilidade dele com o local que está sendo visitado; 

- Fazer rondas ostensivas durante o horário de visitas, com o objetivo de evitar tumultos e/ ou 

circulação de visitantes em locais não autorizados a eles; 
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- Controlar a saída dos visitantes, recolhendo os respectivos crachás; 

- Verificar, na saída, se algum visitante não portar o crachá, buscar o motivo da não utilização 

do mesmo; 

- Não permitir a saída de visitantes portando crachás, equipamento ou material, a menos que 

o visitante possua autorização expressa para tal; 

- Impedir a saída de qualquer paciente internado, sozinho ou com o visitante; 

- Somente permitir a entrada de visitantes nas dependências do Hospital devidamente 

identificados com o crachá adequado ao local da visita correspondente; 

- Informar aos visitantes que o Hospital não se responsabiliza pelos pertences pessoais 

(cheque, dinheiro, joias e outros) nas dependências do Hospital. 

 

Do Visitante: 

- Seguir as normas e rotinas previstas e as orientações oferecidas pelos colaboradores do 

Hospital; 

- Utilizar permanentemente o crachá de identificação, trazendo-o à altura do peito, em local 

bem visível; 

- O visitante deverá DEVOLVER O CRACHÁ AO SAIR DO HOSPITAL; 

- Não fumar nas enfermarias e corredores; 

- Não trazer alimentos, pois a equipe de nutrição planeja uma alimentação adequada ao 

estado de saúde de cada cliente; 

- Não é permitida a entrada de alimentos nas enfermarias, para impedir a  proliferação de 

insetos e evitar as infecções que eles trazem; 

- Lavar as mãos e seguir demais recomendações da CCIIH; 

- Não manusear os aparelhos, a não ser que seja solicitado ou autorizado por alguém da 

equipe médica ou de enfermagem; 

- Cuidar de sua higiene pessoal, para evitar a contaminação no ambiente hospitalar; 

- Não interferir no tratamento do paciente, pois a equipe do Hospital  estará sempre fazendo 

o melhor para ele; 
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- Respeitar os direitos dos outros doentes, especialmente os que estão internados no mesmo 

ambiente; 

- Sair das dependências do Hospital dentro dos horários previstos nesta Norma. 

 

Da Equipe de Enfermagem: 

- Recepcionar os visitantes com respeito, realizando as devidas orientações sobre a rotina da 

unidade; 

- Orientar sobre a higienização das mãos e demais recomendações da CCIH; 

- Explicar aos visitantes como devem comportar-se durante a permanência ao lado dos 

pacientes; 

- Informar sobre os pertences pessoais que podem permanecer junto aos pacientes; 

- Contribuir com o fluxo de revezamento dos visitantes; 

- Esclarecer as dúvidas dos visitantes dentro de sua área de competência; 

- Informar e orientar a família sobre os cuidados que estão sendo prestados aos pacientes 

internados; 

- Relatar aos seguranças sobre algum tumulto ocorrido e outras situações adversas ao sistema 

de segurança; 

- Encaminhar, diariamente, até às 13h, uma relação atualizada dos  pacientes internados com 

os seus respectivos leitos. 

 

Dos Médicos Assistentes: 

- Informar sobre o quadro clínico dos pacientes que acompanha; 

- Explicar sobre o uso dos medicamentos utilizados pelo paciente; 

- Orientar sobre os procedimentos pós-alta do Hospital; 

- Prestar outras informações que auxiliem na recuperação dos pacientes. 

 

Das Orientações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH: 

Orientar quanto: 

- Lavar as mãos antes e após contato com o paciente e/ou utensílios de uso pessoal; 
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- Não ingerir alimentos nos postos de enfermagem, enfermarias e/ou corredores do Hospital; 

- Não circular pelas dependências do Hospital; 

- Não sentar no leito do paciente; 

- Não realizar visitas quando apresentar doenças como: resfriado, febre, dor de garganta, 

lesão em pele, etc.; 

- Não é permitido o uso de ventiladores no Hospital. 
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4.2.2 – Atendimento 

4.2.2.1 – Proposta para a implantação de orientações quanto às formas de acomodação e 

conduta para os Acompanhantes 

Finalidade: 

Estabelecer procedimentos para orientar a conduta dos acompanhamentos aos pacientes 

internados e demais orientações pertinentes. 

Âmbito de Aplicação: 

Todos os colaboradores, pacientes, acompanhantes e principalmente aos setores de 

enfermagem, recepção e portaria. 

  

Normas 

Direito à acompanhante: atendendo a legislação vigente será liberado 01 acompanhante para 

pacientes menores de 18 anos, os maiores de 60 anos, portadores de deficiência e as 

gestantes, além dos liberados por indicação da equipe multidisciplinar. 

Horário e número de acompanhantes: 

- Será permitido 01 (um) acompanhante por paciente; 

- O horário de troca de acompanhantes será: ás 08h e ás 20h, se necessário. 

 

Critérios para liberação da entrada de acompanhantes: 

 Ser maior de 18 anos; 

 Não estar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, minissaia, 

decote avantajado, bermuda, camiseta sem manga, etc.); 

 Não estar portando gêneros alimentícios; 

 Não apresentar sintomas de embriaguez ou utilização de drogas ilícitas; 

 Não estar fumando; 

 Não estar abalado emocionalmente de forma a prejudicar o paciente internado; 

 Portar o crachá fornecido pela portaria à altura do peito em local visível; 

 Não trazer cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, bem como bolsas, celulares, sacolas, 

entre outros, para o hospital. 
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Orientação do Quadro Clínico do Paciente: 

- É responsabilidade do médico assistente, informar os acompanhantes sobre o estado geral 

do cliente; 

- O enfermeiro responsável pela unidade deverá prestar informações sobre o cuidado e os 

procedimentos realizados durante a internação dele.  

 

Das Recomendações: 

- Fica terminantemente proibida a entrada de acompanhantes com qualquer espécie de 

alimento; 

- Em situações especiais deverá ser solicitada autorização do Serviço de Nutrição e Dietética, 

o qual fará a avaliação, fornecerá ou não uma autorização formal; 

- A solicitação somente poderá ser realizada no horário de visita, na Recepção ou na própria 

enfermaria; 

- Não é permitido visitar outros leitos e ficar circulando pelos corredores do Hospital; 

- Não é permitida a lavagem de roupas pessoais ou dos pacientes, na enfermaria, ou mesmo 

a secagem nas dependências/enfermarias); 

- Não é permitido sentar-se nos leitos dos pacientes; 

- Não é permitido trazer aparelhos de som, TV e ventilador. 

 

Formas de Acomodação, Orientação e Conduta do Acompanhante: 

- A autorização de acompanhante será entregue pelo Serviço de Enfermagem e Serviço Social 

no momento da internação do paciente; 

- O revezamento entre acompanhantes deverá ser realizado nos horários de 8h e 20h ou no 

horário de visita; 

- Em situações extraordinárias, fica a critério da equipe multiprofissional,  responsável pela 

unidade, liberar o revezamento em outro horário; 

- O revezamento deverá ocorrer na Portaria Principal; 
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- O Hospital fornecerá as refeições aos acompanhantes que serão realizadas no refeitório nos 

seguintes horários: 

 Café da manhã: 07h30min ás 08h; 

 Almoço: 12h ás 12h30min; 

 Jantar: 19h ás 19h30min. 

- Será disponibilizada, diariamente, roupa de uso exclusivo dos acompanhantes, que será 

lavada na lavanderia do Hospital; 

- Os objetos trazidos pelos acompanhantes ficarão no guarda volumes do Hospital; 

- O acompanhante terá acomodações em poltronas reclináveis, disponibilizadas pelo Hospital, 

na unidade do paciente; 

- É de responsabilidade da equipe de enfermagem realizar as orientações  cabíveis para acesso 

de acompanhantes aos leitos, principalmente no que diz respeito à higienização das mãos/ 

antebraços; 

- É vetada a realização de procedimentos hospitalares por acompanhantes, mesmo que este 

tenha conhecimento para tal; 

- Fica a critério da equipe multidisciplinar da unidade verificar a  necessidade de 

acompanhantes realizarem procedimentos hospitalares  supervisionados para: orientação de 

alta; verificação de procedimentos domiciliares e, portanto, necessitam treinamento 

hospitalar durante a internação; em todos os casos caberá ao enfermeiro responsável pela 

unidade a autorização final; 

- A dieta oral poderá ser oferecida pelo acompanhante em situações extraordinárias, com 

autorização, orientação e responsabilidade do enfermeiro responsável pela unidade e/ou 

casos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso; 

- O Hospital não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais de valor do paciente e/ou 

acompanhante; 

- O uso de celular deverá ser evitado dentro das dependências do Hospital. 

Procedimentos Gerais 

Portaria / Recepção: 

 Receber cordialmente os acompanhantes; 
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 Prestar as informações solicitadas e orientar sobre as normas e rotinas para 

acompanhamento no Hospital; 

 Conferir a listagem de pacientes internados, para verificar a unidade e o leito de cada 

um deles; 

 Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem drogadas, com roupas 

inadequadas (saia curta, decote grande, bermuda, etc.); 

 Não permitir a entrada de aparelhos eletro/eletrônicos, salvo se devidamente 

autorizado formalmente pela Coordenação de Enfermagem; 

 Conferir permanentemente o crachá de identificação com o seu portador, para 

verificar a compatibilidade dele com o local que está acompanhando; 

 Permitir o revezamento de acompanhantes nos horários definidos, ou quando 

autorizado pelo enfermeiro responsável, o que somente poderá ocorrer na Recepção ou 

Portaria da Unidade; 

 Controlar a saída dos acompanhantes, recolhendo os respectivos crachás; 

 Verificar, na saída, se alguns acompanhantes não portam o crachá e neste caso, buscar 

o motivo da não utilização do mesmo; 

 Não permitir a saída de acompanhante portando sacolas, equipamento ou material, a 

menos que o mesmo possua autorização expressa para tal; 

 Impedir a saída de qualquer paciente internado quer sozinho ou com o acompanhante; 

 Para os pacientes que estiverem na urgência/emergência permitir a entrada de 

acompanhantes somente para crianças, adultos portadores de necessidades especiais, idosos, 

gestantes e situações extraordinárias que requererem, após avaliação da equipe 

multidisciplinar, um acompanhante. 

 

Do Acompanhante: 

 Seguir as normas e rotinas previstas e as orientações oferecidas pelos colaboradores 

do Hospital; 

 Utilizar permanentemente o crachá de identificação, trazendo-o à altura do peito, em 

local bem visível; 
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 DEVOLVER O CRACHÁ AO SAIR DO HOSPITAL; 

 Não fumar nas dependências do Hospital; 

 Não trazer alimentos, pois a equipe de nutrição planeja uma alimentação adequada ao 

estado de saúde de cada cliente; 

 Lavar as mãos sempre que chegar à unidade, antes e depois de ter contato com o 

paciente, utensílios e pertences do paciente; 

 Não é permitido o uso de celular nas dependências do Hospital, principalmente nas 

unidades de atendimento; 

 Não é permitido sentar / deitar no leito do paciente; 

 Utilizar somente o banheiro destinado aos acompanhantes; 

 Não acompanhar o paciente quando estiver com alguma doença, tais  como: gripe, 

febre, dor de garganta, lesão em pele, etc.; 

 Não manusear os equipamentos e aparelhos em uso pelo paciente; 

 Cuidar de sua higiene pessoal, para evitar a contaminação no ambiente hospitalar; 

 Não interferir no tratamento do paciente, pois a equipe do Hospital  estará sempre 

fazendo o melhor para ele; 

 Respeitar os direitos dos outros pacientes, especialmente os que estão internados no 

mesmo ambiente; 

 Dirigir-se ao SAU para esclarecer dúvidas ou fazer sugestões e/ou reclamações. 
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MODELO DE INFORMATIVO PARA ENTREGAR AOS ACOMPANHANTES 

 

Prezado Acompanhante, 

A sua presença é muito importante para a recuperação do paciente, porém, é necessário que 

algumas normas sejam cumpridas durante sua permanência no hospital. Com a sua ajuda e 

compreensão, poderemos atingir melhores resultados. 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

É obrigatório o uso de crachá de identificação pelos acompanhantes, devendo devolvê-lo na 

recepção, no caso de troca de acompanhante ou após a alta Hospitalar. 

 

PARTICIPAÇÃO: 

O acompanhante deve apoiar e seguir as normas do hospital. 

Não é permitido ao acompanhante realizar qualquer procedimento de enfermagem, como 

manusear o cateter de infusão venosa, abrir ou fechar o soro.  

Lembre-se que o acompanhante está aqui para confortar e ajudar o paciente, portanto deve 

permanecer junto ao leito do mesmo, evitando circular nas enfermarias, corredores e escadas, 

e em outras dependências do hospital. 

Qualquer dúvida chame a equipe de Enfermagem. 

 

VESTIMENTAS: 

Somente é permitido circular nas enfermarias de calça comprida, saia ou vestido. 

 

ALIMENTAÇÃO: 

Não é permitido trazer alimentos e lanches para as enfermarias. 

 

OBJETOS / UTENSÍLIOS: 

Só é permitido, nas enfermarias: 
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Objetos de higiene pessoal dos pacientes. 

Uma muda de roupa do paciente. 

Durante a permanência no Hospital, evite trazer objetos pessoais de valor. O hospital não se 

responsabilizará pelos mesmos. 

 

SILÊNCIO: 

O silêncio é muito importante para a recuperação do paciente.  

Evite o uso de celular dentro das enfermarias.  

É proibido trazer aparelhos de som, TV e ventiladores. 

 

REPOUSO: 

O acompanhante deve descansar nas cadeiras reclináveis da enfermaria.  

Não é permitido dormir no chão ou na cama do paciente. 

 

DIREITO AO ACOMPANHANTE: 

Terá direito a acompanhante os pacientes menores de 18 anos, os portadores de deficiência e 

gestantes. Em nenhum destes casos será permitida a presença de acompanhante menor de 

idade. 

A autorização de acompanhante deverá ser entregue pela Enfermeira no momento da 

internação para que este se encaminhe ao Serviço Social a fim de a pulseira de identificação. 

 

TROCA DE ACOMPANHANTE: 

Só será permitido 01(um) acompanhante por paciente, sendo sua troca realizada nos seguintes 

horários:  08h e às 20h. 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTES: 

Café da Manhã: 07h30min às 08h 

Almoço: 12h às 23h30min  

Jantar: 19h às 19h30min  
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As refeições serão servidas aos acompanhantes de todos os setores. 

 

SERVIÇO DE LAVANDERIA: 

Não é permitido armazenar ou lavar roupas nas enfermarias.  

 

Contamos com sua colaboração. 

                                                                                Grata! 
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4.2.2.2 – Proposta para implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário com realização 

periódica de Pesquisa de Satisfação do Usuário, com definição de uso das informações 

O Ministério da Saúde, a partir da responsabilidade inerente ao gestor federal, desenvolve 

estratégias e ações para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante 

a adoção de mecanismos inovadores que venham possibilitar a participação dos usuários 

nesse sistema, com o intuito de promover sua consciência sanitária, afirmar o direito à saúde 

e consolidar o SUS. 

O Pacto pela Saúde estabelece diretrizes operacionais por meio dos seus componentes pela 

vida, em defesa do SUS e de gestão. No Pacto de Gestão, uma das ações apontadas para o 

fortalecimento da participação e do controle social é o apoio à implantação e à 

implementação de ouvidorias nos municípios e nos estados, com vistas ao fortalecimento da 

gestão estratégica do SUS.  

Nessa perspectiva, o Pacto pela Saúde, documento enunciador da política nacional de saúde 

desde o ano de 2006, efetiva-se como parte da consolidação do SUS, com o objetivo de 

promover e viabilizar instrumentos de gestão para aprimorar e qualificar o atendimento aos 

cidadãos brasileiros. O Pacto redefine as responsabilidades de cada gestor, seja ele, federal, 

estadual ou municipal, por meio da adesão ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), e 

estabelece metas e compromissos de forma a suprir as necessidades de saúde da população, 

com garantia de integralidade e equidade, obedecendo aos princípios e às diretrizes do SUS.  

Nesse contexto, essa diretriz do Pacto de Gestão vem sendo cumprida por meio da Política 

Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS (ParticipaSUS), de responsabilidade da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), ampliando e fortalecendo a 

participação da comunidade. A ParticipaSUS imprime a gestão estratégica e participativa no 

sistema de saúde, com a adoção de práticas e mecanismos inovadores que favorecem avanços 

tanto para a gestão quanto para o controle social do SUS. 

Assim, é de fundamental importância a criação de canais democráticos de informação e de 

escuta da população em geral, com espaço de recepção das manifestações dos cidadãos, para 

melhor qualificar a gestão do SUS, nos três níveis de governo.  
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Acessibilidade e Gestão de Reclamações: 

Para facilitar o acesso ao Hospital serão disponibilizadas várias alternativas eficazes, quais são: 

- Serviço de Apoio ao Usuário – SAU; 

- Entrevista de Saída – Pesquisa de Avaliação de Serviços; 

- Ouvidoria SUS. 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU 

Será implantado no HUTRIN o SAU, que tem como objetivo estabelecer um canal de 

comunicação entre a Instituição, usuários e funcionários, para identificar problemas e buscar 

soluções para as manifestações apresentadas. 

Competências: 

a) receber críticas, reclamações e/ou sugestões referentes aos serviços  prestados pelo 

Hospital e encaminhar soluções; 

b) apurar a procedência das reclamações e denúncias apresentadas; 

c) fornecer informações gerais sobre a estrutura, atendimento e funcionamento das Unidades 

de Internação, Emergência e Ambulatório; 

d) identificar e avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços de saúde 

oferecidos pelo hospital, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS; 

e) buscar a participação social, através do acompanhamento e controle dos serviços 

realizados; 

f) obter informações para o gerenciamento do Hospital; 

g) sugerir medidas de aperfeiçoamento das atividades do Hospital; 

h) realizar a mediação de situações emergenciais; 

i) realizar acolhimento aos usuários; 

j) realizar encaminhamento para resolução de problemas concretos; 

k) estabelecer critérios para pesquisas e divulgação de dados; 

l) informar sobre a estrutura, atendimento e funcionamento dos Serviços  do Hospital; 

m) identificar e mediar as relações conflituosas entre funcionários/funcionários e 

funcionários/usuários; 
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n) acolher, mediar e resolver os problemas concretos. 

Solicitações Previstas: críticas, elogios, reclamações e/ou sugestões referentes aos serviços 

prestados pelo Hospital. 

 

Fluxo do processo de operacionalização do SAU  

 

 

Membros do SAU: 

- Assistente Social (responsável pelo serviço); 

- Auxiliar Administrativo. 

 

Horário de Atendimento: 

- 2ª a 6ª feira das 08h ás 12h e das 13h ás 17h. 
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Principais Atividades que serão realizadas pelo SAU do HUTRIN: 

a) Informações de Médicos: através do SAU os familiares/responsáveis dos pacientes serão 

informados sobre o nome do Médico Assistente do paciente e dias e horários de atendimento 

ao familiar; 

b) Agendamento de consultas e exames clínicos: através de um sistema de pré-cadastro o 

cliente terá acesso à escolha do horário de atendimento e marcação de consultas 

ambulatórias com a máxima agilidade; 

c) Serviços de Apoio: através do SAU qualquer paciente ou familiar poderá ser encaminhado 

aos serviços de apoio tais como: Serviço Social, Psicologia, Nutrição, dentre outros, que 

estarão aptos a auxiliar em quaisquer problemas decorrentes da prestação de serviço do 

Hospital, bem como das circunstâncias de saúde dos pacientes internados; 

d) Atendimento de Reclamações: os atendentes do SAU serão treinados  para fornecerem 

informações básicas padronizadas e dar orientações  para resolução de problemas. Casos 

eventualmente mais graves serão encaminhados a Diretoria e Coordenação dos Serviços 

competentes para análise e solução utilizando a metodologia MASP – Metodologia de Análise 

e Solução de Problemas descrita a seguir: 
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Todas as manifestações de clientes serão registradas e os tratamentos dados às reclamações, 

seguirão um processo formal, onde o foco será a efetiva resolução de sua causa. O tempo de 

resposta a reclamações, quando identificadas, será de até 05 (cinco) dias  após o recebimento 

da mesma. 

Recebimento e Tratamento de Reclamações/Críticas/Sugestões: quaisquer sugestões 

efetuadas por clientes serão devidamente cadastradas e encaminhadas às respectivas 

coordenações, que as analisarão criteriosamente para possível incorporação ao processo 

pertinente. 

 

Localização: 

O SAU estará localizado na recepção principal do HUTRIN.   

 

Instrumentos de Medição: 

O Formulário de Avaliação de Serviços será utilizado para medir o grau de satisfação dos 

clientes e detectar problemas percebidos por eles acerca dos serviços prestados. Nele estará 

inserido espaço de avaliação dos diversos serviços, com direcionamento para a valoração 

entre “ótimo”, “bom”, “regular” e “ruim” assim como espaço para críticas, sugestões e 

elogios. A identificação do usuário deverá ser facultativa. 

 

Uso das Informações: 

a) Através da análise dos resultados da pesquisa poderão ser identificados os motivos de 

insatisfação dos clientes, o que possibilitará ações corretivas e/ou preventivas nas suas causas 

e assim melhorar continuamente os serviços prestados. 

b) As informações obtidas pelas avaliações de serviço, além de permitirem a identificação do 

nível de satisfação do cliente, servirão também para guiar ações de promoção de melhorias 

no atendimento, qualificação e especialmente aumentar o grau de satisfação do cliente. 

c) Quaisquer sugestões efetuadas por clientes serão devidamente cadastrados e 

encaminhados às respectivas coordenações, que analisarão criteriosamente para possível 
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incorporação ao processo pertinente. O fluxo que rege o recebimento de sugestões está 

demonstrado a seguir: 

 

 

– O SAU encaminhará mensalmente à Gestão do HUTRIN o resultado da pesquisa de avaliação 

de serviço do mês; 

– Semestralmente, o SAU encaminhará gráficos comparativos com o resultado da pesquisa, 

por área, à Gestão do Hospital; 

– O tempo de resposta a reclamações, quando identificadas, será de até 05 dias úteis após o 

recebimento da mesma. 
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OUVIDORIA SUS 

Ouvidoria é um mecanismo que favorece a comunicação dos usuários com a instituição, 

apoiada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Política Nacional de 

Humanização (PNH). Surge como uma estratégia na consolidação desta nova cultura nas 

instituições de saúde como um dos pontos abordados pelo PNH. Destacando que a 

humanização busca a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção 

de saúde (usuários, trabalhadores e gestores), como eixo estruturante das práticas de saúde 

em todas as instâncias do SUS. Assim sendo, entendemos que a Ouvidoria é um instrumento 

para o fortalecimento da cidadania e do trabalho interdisciplinar apoiado num processo 

pedagógico, educativo e propositivo.  

A atividade da Ouvidoria se caracteriza por receber do usuário suas dúvidas, sugestões, 

possíveis críticas e elogios. Além disso, diagnostica e agiliza mudanças pertinentes a demanda 

recebida, ou mantém determinadas condutas visando garantir e ampliar a qualidade do 

atendimento prestado aos cidadãos.  

O trabalho da Ouvidoria consiste, portanto, em possibilitar ao usuário do serviço o exercício 

da cidadania através da transparência na realização das ações dentro das instituições públicas, 

proporcionando a cada cidadão dar o seu parecer a respeito do atendimento, sendo ele 

positivo ou negativo. Assim sendo, podemos entender a ouvidoria como um agente 

permanente em defesa da cidadania e por isso deve se instrumentalizar de conhecimentos 

multidisciplinares para poder, enfrentar o complexo desafio de repres entar o usuário dentro 

de uma instituição, com o objetivo de aprimorar o relacionamento entre a instituição e o 

usuário.  

Na prestação do serviço de atendimento ao usuário, o INSTITUTO CONSOLIDAR propõe a 

implantação do Serviço de Ouvidoria, que prestará informações a respeito do atendimento 

aos pacientes e acompanhantes, além de ser o setor dedicado ao registro, encaminhamento 

e retorno das demandas desses usuários. Assim, a Ouvidoria do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN será uma célula de trabalho de 

apoio para a adminsitração, responsável por atender queixas, sugestões, criticas e elogios dos 

usuários, objetivando melhorias tanto na qualidade de assistência quanto nas relações de 
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trabalho. Assim sendo, constitui-se em um canal de comunicação imparcial, democrático e 

ético do hospital e os usuários do serviço de saúde que, de forma humanizada permeia o 

diálogo e promove a melhoria dos processos de trabalho. A implementação da Ouvidoria do 

HUTRIN irá encontrar suas bases nos princípios do SUS de democratização, envolvimento, e 

da desburocratização institucional e também na Política Nacional de Humanização – PNH, do 

Ministério da Saúde do Brasil.  

Horário de Funcionamento: 

O serviço de Ouvidoria funcionará de 2ª a 6ª feira das 07h ás 11h30min e das 13h30min ás 

17h. 

Finalidades: 

1. Introduzir a voz do usuário dentro do hospital constituindo assim o controle social na 

instituição; 

2. Melhorar a gestão administrativa, aprimorando a qualidade de atendimento prestado 

no HUTRIN através de seus profissionais, estrutura e funcionamento; 

3. Servir como ferramenta no processo de gestão visando à descentralização 

administrativa e o desenvolvimento dos postulados democráticos no interior da instituição; 

4. Interpretar os dados de cada atendimento para propor a modificação de alguns 

serviços e, em outras vezes, contribuir na formulação de novas políticas publicas, ou até 

mesmo o re-planejamento do processo de trabalho, promovendo uma reflexão por parte do 

profissional envolvido na situação. 

Para tanto, o INSTITUTO CONSOLIDAR buscará atender a Portaria nº 2.416, de 07 de 

Novembro de 2014, que Estabelece diretrizes para a organização e funcionamento dos 

serviços de ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas atribuições, conforme descrito 

abaixo:  

“Art. 2º - Os serviços de ouvidoria do SUS têm como objetivo aprimorar o acesso, pelos 

cidadãos, às informações sobre o direito à saúde e ao seu exercício e possibilitar a avaliação 

permanente dos serviços de saúde, com vistas ao aprimoramento da gestão do SUS.  

Art. 3º - A organização e funcionamento dos serviços de ouvidoria do SUS observarão as 

seguintes diretrizes:  
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I - defesa dos direitos da saúde, visando contribuir para o fortalecimento da cidadania e da 

transparência;  

II - reconhecimento dos cidadãos, sem qualquer distinção, como sujeitos de direito;  

III - objetividade e imparcialidade no tratamento das informações, sugestões, elogios, 

reclamações e denúncias recebidas dos usuários do SUS;  

IV - zelo pela celeridade e qualidade das respostas às demandas dos usuários do SUS;  

V - defesa da ética e da transparência nas relações entre administração pública e os cidadãos;  

VI - sigilo da fonte quando o interessado solicitar a preservação de sua identidade; e  

VII - identificação das necessidades e demandas da sociedade para o setor da saúde, tanto na 

dimensão coletiva, quanto na individual, transformando as em suporte estratégico à tomada 

de decisões no campo da gestão.  

Art. 4º Os serviços de ouvidoria do SUS serão estruturados nos âmbitos Federal, Distrital, 

Estadual e Municipal.  

Parágrafo único. Os serviços de ouvidoria do SUS poderão ser estruturados no âmbito de 

ouvidorias gerais, de acordo com a oportunidade e conveniência dos respectivos entes 

federativos.  

Art. 5º Compete aos serviços de ouvidoria do SUS no âmbito de cada ente federativo:  

I - analisar, de forma permanente, as necessidades e os interesses dos usuários do SUS, 

recebidos por meio de sugestões, denúncias, elogios e reclamações relativas às ações e 

serviços de saúde prestados pelo SUS; 

II - detectar, mediante procedimentos de ouvidoria, as reclamações, sugestões, elogios e 

denúncias, para subsidiar a avaliação das ações e serviços de saúde pelos órgãos competentes;  

III - encaminhar as denúncias aos órgãos e unidades da Secretaria de Saúde ou congêneres 

para as providências necessárias;  

IV - realizar a mediação administrativa junto às unidades administrativas do órgão com vistas 

à correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos cidadãos, bem como a 

sua conclusão dentro do prazo estabelecido para resposta ao demandante;  

V - informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a participação e o controle social dos 

serviços públicos de saúde;  
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VI - informar os direitos e deveres dos usuários do SUS; e  

VII - elaborar relatórios contendo subsídios que contribuam para os gestores do SUS 

solucionarem, minimizarem e equacionarem as deficiências do SUS identificadas e apontadas 

pelo cidadão.  

Art. 6º Os gestores de saúde deverão utilizar os dados dos serviços de ouvidoria do SUS como 

ferramenta para o estabelecimento de estratégias da melhoria das ações e dos serviços de 

saúde prestados pelo SUS.  

Art. 7º Com a finalidade de melhor proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, os serviços 

de ouvidoria deverão, sempre que possível, atuar em cooperação com os órgãos e entidades 

de defesa dos direitos do cidadão. 

 

Para tanto o INSTITUTO CONSOLIDAR montará no HUTRIN uma estrutura com profissionais, 

devidamente treinados pela Secretaria de Estado da Saúde, no sistema OUVIDORSUS, com as 

atribuições de atendimento presencial, e coleta diária de reclamações no sistema, que 

deverão ser encaminhadas para os respectivos departamentos, para coletar informações e 

responde-las em tempo hábil. 

A Ouvidoria do HUTRIN terá características próprias, a saber: 

Eixos Organizacionais: 

Os eixos organizacionais da Ouvidoria do hospital estão assim constituídos: 

Organização Burocrática: Esse eixo visará à desburocratização das ações da Ouvidoria 

melhorando o fluxo de papéis, otimizando o processamento da demanda com o objetivo de 

diminuir o tempo entre a entrada da demanda e sua resolução. Com base nisso, será pensado 

um fluxograma como instrumento para refletir as ações que devem ser implementadas. Assim 

sendo, haverá avanços significativos neste eixo no que diz respeito ao processamento 

imediato da demanda (contatos telefônicos, resposta imediata aos e-mails, entre outros). 

Será realizado um mapeamento identificando quais setores demoram em responder as 

solicitações e assim serão construídas estratégias individuais com cada um deles.  
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Organização da Estrutura: Esse eixo visa pontuar as questões de infraestrutura que 

diretamente afetam o processo de trabalho como: falta de equipamento, espaço físico, entre 

outros.  

Organização Técnico-Política: Esse eixo pressupõe o arranjo institucional no espaço de 

saberes constituído pelos conhecimentos que fazem parte do processo de produção de saúde, 

no desejo de mudanças e na busca de um trabalho e uma gestão mais humanizada.  

Está relacionado aos grupos instituídos que se operacionalizam entre si, nos movimentos que 

ocorrem entre eles e do poder exercido pelos diferentes setores. 

Organização da Comunicação Social: Este eixo terá como finalidade conscientizar/sensibilizar 

os usuários, tanto internos quanto externos, do papel da Ouvidoria como um espaço de 

participação social com o objetivo de legitimar a Ouvidoria como um instrumento de 

cidadania, dignidade, respeito e acessibilidade aos serviços de saúde. 

Organização de Intervenção das Demandas: Esse eixo tem como objetivo construir 

estratégias que diminuam o prazo entre o recebimento da demanda e a devolução do 

resultado ao usuário. Desta forma, a estratégia construída consiste no primeiro momento em 

levantar o total de demandas com a mesma característica de cada serviço/disciplina com 

atenção a frequência de casos. Em um segundo momento, a Ouvidoria buscará soluções e 

parcerias junto a cada setor, firmando acordo para esses casos de forma que os reincidentes 

que procurarem a ouvidoria sejam encaminhados diretamente às referidas áreas.  

Organização do Arranjo Institucional e seus Atores e Sujeitos: Esse eixo terá como objetivo a 

construção da relação formal e informal da Ouvidoria com os atores e sujeitos que constituem 

a instituição. Para o desenvolvimento de um trabalho adequado a Ouvidoria necessita da 

junção desses poderes, ou seja, é preciso que a Ouvidoria tenha um significado (um motivo 

para existir) não só para a Diretoria Geral como também para os setores/sujeitos que fazem 

parte do hospital. 

Portanto, esse eixo tem como objetivo a atuação interna da Ouvidoria nos diferentes espaços 

institucionais (Fórum dos Ambulatórios, das Unidades de Internação, Reunião de Avaliação de 

Desempenho, e um trabalho conjunto com a Qualidade) para construir dentro desses espaços, 
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conjuntamente com os sujeitos, um sentido para Ouvidoria buscando vencer suas próprias 

resistências.  

 

Fluxograma do Atendimento: 

 

 

Processo de Tramitação Interna: 

 

 Registro: Todas as manifestações recebidas serão registradas pela Ouvidoria. 

 Análise/Encaminhamento: As informações serão analisadas e encaminhadas aos 

respectivos coordenadores dos serviços. 

 Posicionamento: Os coordenadores dos serviços envolvidos deverão informar a 

Ouvidoria das ações tomadas. 

 Acompanhamento: O trâmite será acompanhado e monitorado, respeitando-se os 

prazos previstos 

 Resposta: A Ouvidoria recebe o retorno das manifestações com as informações das 

providências adotadas. Caso seja necessário, a manifestação poderá ser encaminhada para 

esclarecimentos adicionais. 
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 Informe: O usuário é informado sobre a providência adotada, devendo a Ouvidoria 

zelar para que o retorno ocorra dentro do prazo estabelecido. 

 Arquivo: Todas as informações obtidas durante o processo serão arquivadas no 

momento em que o usuário receber o retorno. 

 Prazo dos Retornos: Zelar por um prazo não superior a 04 (cinco) dias úteis para que 

os responsáveis encaminhem à Ouvidoria as respostas referentes aos registros efetuados. Em 

caso de retardo não justificável, solicitar providências junto à direção e dar a resposta ao 

usuário no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, a contar da data do registro, desde que o 

interessado identifique-se fornecendo o endereço/telefone. 

 

MODELO DE INFORMATIVO PARA ENTREGAR AOS ACOMPANHANTES 

Horário de 
Funcionamento: 

De segunda à sexta-feira, das  
07h às 13h30min e das 13h30min às 17h 

O que é? 
 

A Ouvidoria é um serviço que preza pelos direitos 
fundamentais do cidadão, sendo um instrumento oficial e 

facilitador na comunicação formal entre o usuário e o 
Hospital. 

Para que serve? 

 

Para os usuários apresentarem elogios, sugestões e críticas 

como também esclarecer dúvidas. 

Como funciona? 
 

A Ouvidoria recebe as manifestações e encaminha para as 
chefias dos setores responsáveis, cobrando soluções e 
respondendo ao usuário dentro de um prazo previamente 
estabelecido. 

Como proceder 
 

Os elogios, sugestões, denúncias ou reclamações, poderão 
ser feitos das seguintes formas: 

 Contato Pessoal; 
 Telefone/Fax; 

 Internet; 
 Caixas de Sugestões espalhadas pela Instituição; 
 Formulário de Avaliação do Usuário (entregue no 

momento da alta Hospitalar e nos Atendimentos 
Ambulatoriais, onde os usuários poderão expressar sua 

opinião em relação aos diversos serviços oferecidos). 
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4.2.2.3 – Proposta de Organização do Serviço de Nutrição 

Os serviços de nutrição e alimentação hospitalar são meios para proporcionar atenção 

nutricional adequada para usuários e trabalhadores de tais instituições. O serviço de nutrição 

e dietética hospitalar “é um subsistema do sistema hospitalar, devendo estar situado em área 

técnica, quanto à subordinação junto à organização hospitalar, para que haja a possibilidade 

de um pleno desenvolvimento do processo de assistência nutricional”.   

Para Garcia (2006), a dieta hospitalar é importante para prover o aporte de nutrientes para o 

paciente internado e, assim, preservar seu estado nutricional pelo seu papel coterapêutico 

em enfermidades agudas e crônicas. Agrega-se às suas atividades o desenvolvimento de 

ensino e pesquisa. 

Atualmente, o papel do Serviço de Nutrição e Dietética - SND na assistência ao paciente está 

bem documentado na literatura e já se tornou parte integrante da assistência ao paciente, 

especialmente para aqueles em estado grave, com depleção nutricional ou com ambas as 

indicações simultaneamente. 

Assim, o Serviço de Nutrição e Dietética do HUTRIN tem a finalidade de planejar, receber, 

armazenar e distribuir as refeições para colaboradores, pacientes e acompanhantes, 

conforme as normas da vigilância sanitária.  

O SND do HUTRIN funcionará em regime de 24 horas por dia durante todos os dias do ano 

ininterruptamente, prestando assistência integral ao paciente e aos colaboradores da 

Unidade Hospitalar, sobre a supervisão de uma nutricionista responsável técnica.  

Seu objetivo principal é proporcionar, embasado em fundamentos técnico científico, a 

assistência nutricional adequada através da elaboração de dietas e orientações nutricionais 

para pacientes e da distribuição de refeições para plantonistas, pacientes e acompanhantes. 

O S.N.D. exerce particular importância na imagem do hospital, sendo decisivo o seu papel no 

restabelecimento da saúde dos pacientes e na redução do tempo de internação e custos 

hospitalares. 
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Objetivos do Serviço de Nutrição e Dietética – SND: 

1. Gerenciar o Serviço de Nutrição e Dietética do HUTRIN, norteado pelos princípios da 

gestão da qualidade, com o objetivo de desenvolver as atividades técnico-administrativas 

necessárias para a produção de alimentos e refeições, até a sua distribuição para coletividade 

sadia e enferma, com a prestação de assistência aos pacientes internados e ambulatorial nas 

diversas áreas de atendimento nutricional de maneira qualificada e eficiente, com a 

organização de processos preventivos e terapêuticos de modo à torna-los mais eficazes e 

menos dispendiosos, otimizando os resultados com vistas na melhoria da qualidade de vida e 

segurança dos pacientes e demais usuários do serviço. 

2. Assegurar a assistência nutricional individualizada, eficiente e humanizada aos 

pacientes; 

3. Desenvolver e implementar as técnicas apropriadas de nutrição clínica e terapia 

metabólico-nutricional;  

4. Contribuir para reduzir do tempo de internação hospitalar e na diminuição das taxas 

de morbimortalidade;  

5. Realizar a Nutrição Clínica dos pacientes adotando os seguintes critérios: 

 Realizar anamnese nutricional (Folha de Admissão Nutricional); 

 Elaborar e disponibilizar os Protocolos de Nutrição; 

 Elaborar os Mapas de Prescrição Nutricional; 

 Elaborar e disponibilizar orientações nutricionais; 

 Disponibilizar solicitação das dietas ao setor de alimentação; 

 Realizar mapa de acompanhamento diário; 

 Realizar Evolução Nutricional; 

 Realizar orientação de alta nutricional; 

 Realizar registros da assistência nutricional no prontuário do paciente. 

 

Composição do SND do HUTRIN: 

A equipe será composta pelos seguintes profissionais: 

 Nutricionistas 
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 Cozinheiros 

 Copeiros 

 Auxiliares de cozinha / Despenseiro 

 Auxiliar Operacional 

 Lactarista 

 

Atribuições da Equipe: 

Do (a) Nutricionista Coordenador (a) do SND 

1. Implantar e acompanhar a execução de procedimentos de boas práticas em nutrição e 

dietética hospitalar; 

2. Colaborar com as atividades de fiscalização profissional e sanitária; 

3. Participar da elaboração de projetos de construção e/ou reforma da área física do 

S.N.D (caso houver projeto); 

4. Colaborar na execução dos programas de nutrição, e de pesquisas cientificas e de 

estágios; 

5. Elaborar escalas de serviço e fazer remanejamento de pessoal, de acordo com as 

necessidades do S.N.D.; 

6. Implementar controle de plantões, como trocas, substituições, quantidades de acordo 

com necessidade do serviço; 

7. Controlar manutenção de equipamentos e utensílios, assim como aquisição dos 

mesmos; 

8. Avaliar qualidade e quantidade das atividades dos colaboradores do S.N.D.; 

9. Realizar reuniões periódicas para avaliação das atividades desenvolvidas no Serviço; 

10. Colaborar com os demais Serviços do HUTRIN, participando das reuniões e atividades 

afins; 

11. Planejar, orientar e desenvolver programas e treinamentos, em parceria com os 

setores responsáveis, para os colaboradores do S.N.D.; 

12. Participar de Processos de Padronização proposta pela Diretoria Técnica; 
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13. Apresentar à Diretoria Técnica relatórios periódicos de atividades e estatísticas do 

S.N.D.; 

14. Cumprir e fazer cumprir: Ordens de Serviço, Portarias e Regulamento expedidos pelo 

Diretor Geral do Hospital; 

15. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais que regulamentam o exercício 

profissional dos profissionais de Nutrição: 

a. Lei nº 8.234 de 1991, que regulamenta a profissão Nutricionista e determina outras 

providências;  

b. Resolução CFN N° 334/2004 Dispõe sobre o Código de Ética do Nutricionista e dá 

outras providências  

c. RESOLUÇÃO CFN N° 333/2004 Dispõe sobre o Código de Ética Profissional dos Técnicos 

em Nutrição e Dietética e dá outras providências. 

 

Do (a) Nutricionista de Produção: 

1. Solicitar o balanço diário de gêneros e materiais estocados; 

2. Requisitar ao almoxarifado, de acordo com o balanço e o cronograma de pedido, os 

gêneros alimentícios não perecíveis e os materiais descartáveis; 

3. Encaminhar aos fornecedores, de acordo com o cronograma de abastecimento, a 

solicitação de gêneros perecíveis; 

4. Acompanhar o processo de abastecimento e armazenamento de gêneros alimentícios; 

5. Solicitar dos fornecedores a substituição de gêneros alimentícios que não atendam às 

especificações; 

6. Orientar técnicas de preparo de alimentos, porcionamento e distribuição de refeições; 

7. Elaborar cardápios adequados às condições do Serviço; 

8. Modificar a requisição de gêneros para a confecção de cardápios quando surgir à 

necessidade de substituir insumos; 

9. Requisitar insumos para a execução de cardápios  

10. Orientar e acompanhar os procedimentos previstos nos protocolos de boas práticas 

do SND; 
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11. Realizar controle mensal do consumo de gêneros alimentícios; 

12. Realizar estatística mensal das refeições servidas; 

13. Elaborar trimestralmente, a previsão de gêneros alimentícios e de material de 

consumo;  

14. Supervisionar o processo de abastecimento e armazenamento de gêneros 

alimentícios; 

15. Manter contato com fornecedores visando solucionar questões relativas ao 

fornecimento de gêneros, encaminhando para a Coordenadora do Serviço àquelas que julgar 

necessárias; 

16. Participar da elaboração de cardápios; 

17. Introduzir preparações no cardápio; 

18. Supervisionar a qualidade e quantidade de gêneros alimentícios e das preparações a 

serem servidas; 

19. Providenciar a confecção e distribuição para os diversos setores do impresso contendo 

a programação semanal do cardápio para colaboradores; 

20. Elaborar as escalas de Serviços dos colaboradores do setor, juntamente com a 

Coordenação; 

21. Comunicar a ocorrência de trocas e/ou substituições de plantões de colaboradores da 

Supervisão de Produção à Supervisão de Gestão de Pessoas; 

22. Solicitar reparo ou reposição de material danificado e a aquisição de materiais 

necessários ao setor;  

23. Colaborar na execução de estágios de Nutrição em parceria com as Instituições de 

Ensino; 

24. Solicitar a realização de cursos e treinamentos para colaboradores do Serviço;  

25. Reunir informações registradas no serviço relativas às atividades desenvolvidas; 

26. Participar da Elaboração dos Relatórios periódicos do S.N.D. 

27. Registrar atividades desenvolvidas no Serviço. 
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Do (a) Nutricionista Dietoterápica: 

1. Participar da Equipe Multidisciplinar de Saúde;  

2. Promover assistência Nutricional integral aos pacientes;  

3. Elaborar prescrição dietética, com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição 

médica, adequando-a as condições do paciente, em consenso com o Médico assistente;  

4. Programar a T.N.E. (Terapia Nutricional Enteral), formulando-a e estabelecendo as 

suas características;  

5. Orientar e supervisionar o processo de confecção e a distribuição da dieta prescrita;  

6. Acompanhar a evolução nutricional do paciente;  

7. Colaborar na formação de profissionais da área de saúde;  

8. Orientar estágios de Nutrição, em colaboração com as Instituições de Ensino;  

9. Orientar alimentação de transição para pacientes em desmame da Terapia Nutricional 

Enteral e/ou Parenteral;  

10. Elaborar Plano Alimentar de Alta Hospitalar, quando solicitado;  

11. Realizar orientação nutricional de alta hospitalar para pacientes com indicação de 

Nutrição Enteral Domiciliar. 

 

Do (a) Despenseiro (a): 

1. Receber e conferir os gêneros alimentícios e materiais;  

2. Realizar processo de higienização dos gêneros, de acordo com as normas do serviço;  

3. Realizar o armazenamento adequado, de acordo com as normas do serviço, de gêneros 

e materiais recebidos;  

4. Realizar balanço diário dos gêneros e materiais armazenados;  

5. Entregar os insumos ao responsável pela respectiva área de trabalho, obedecendo à 

requisição da Nutricionista de Produção;  

6. Comunicar à Supervisão imediata qualquer falta e/ou alteração no fornecimento 

normal de gêneros e materiais;  

7. Encaminhar à Supervisão imediata os comprovantes de requisições e notas de 

entregas, devidamente assinadas e datadas;  
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8. Zelar pela manutenção da limpeza, ordem, controle de materiais e equipamentos do 

local de trabalho;  

9. Comunicar à Nutricionista, quando necessário, a substituição de insumos para a 

confecção das preparações; 

10. Cumprir ordens, instruções de serviço e o Regulamento do Hospital. 

 

Do (a) Cozinheiro (a): 

1. Receber e conferir os gêneros para a confecção de preparações;  

2. Executar as preparações determinadas pela Nutricionista de Produção;  

3. Encaminhar as preparações especiais solicitadas pela Nutricionista Dietoterápica;  

4. Colaborar na manutenção da ordem e limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho;  

5. Comunicar à Supervisão imediata qualquer ocorrência que impossibilite a execução 

das preparações;  

6. Distribuir as preparações sob sua responsabilidade para as áreas de porcionamento de 

refeições. 

 

Do (a) Auxiliar de Cozinha: 

1. Receber e conferir os gêneros para a confecção de preparações;  

2. Solicitar à Nutricionista, quando necessário, a substituição de insumos para garantir a 

qualidade final das preparações;  

3. Comunicar à Nutricionista responsável qualquer ocorrência que impossibilite a 

execução das preparações;  

4. Executar a confecção de preparações determinadas pela Nutricionista de Produção;  

5. Colaborar na manutenção da ordem e limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho;  

6. Executar o porcionamento e a distribuição de refeições para os usuários do refeitório;  

7. Cumprir ordens, instruções de serviço e o Regulamento do Hospital. 
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Do (a) Nutricionista Plantonista Diurna do S.N.D.: 

1. Conferir a presença dos funcionários e fazer as adequações necessárias na escala de 

serviço; 

2. Registrar faltas de funcionários;  

3. Conferir as prescrições de lanches para pacientes adequando as quantidades da 

distribuição e das requisições de lanches aos mapas de dietas;  

4. Supervisionar a confecção de lanches e de dietas dos pacientes;  

5. Realizar a contagem de dietas dos pacientes preenchendo os impressos: RESUMO DE 

DIETAS e CONTROLE DE DIETAS;  

6. Atualizar os MAPAS DE DIETAS das Nutricionistas;  

7. Supervisionar o abastecimento e armazenamento de gêneros alimentícios;  

8. Supervisionar a qualidade e a quantidade de gêneros alimentícios e das preparações a 

serem servidas;  

9. Orientar e supervisionar técnicas e preparo de alimentos, porcionamento e 

distribuição de refeição;  

10. Modificar a requisição de gêneros para a confecção de cardápios quando surgir a 

necessidade de substituir insumos;  

11. Solicitar ao despenseiro o balanço diário de gêneros e materiais estocados;  

12. Requisitar ao almoxarifado, de acordo com o balanço e o cronograma de pedidos, a 

solicitação de gêneros não perecíveis (aos domingos);  

13. Encaminhar aos fornecedores de acordo com o cronograma de pedidos, a solicitação 

de gêneros pedidos;  

14. Conferir os impressos de PRESCRIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS para Ceia e Desjejum de 

pacientes de acordo com os MAPAS DE DIETAS;  

15. Calcular Ceias e Desjejum de pacientes, preenchendo os impressos: DISTRIBUIÇÃO DE 

CEIA E DESJEJUM e REQUISIÇÃO DE GÊNEROS; 

16. Registrar as ocorrências do plantão. 
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Do (a) Nutricionista Plantonista do Período Noturno do S.N.D.: 

1. Confirmar presença de funcionários do plantão e fazer as adequações necessárias na 

escala de serviço; 

2. Registrar faltas de funcionários; 

3. Conferir a prescrição de ceias e dietas especiais para pacientes bem como atualizar os 

Mapas de Dietas das Clínicas (pacientes que internam durante o plantão);  

4. Quando necessário, adequar as quantidades de gêneros alimentícios e das 

preparações a serem confeccionadas durante o plantão (lanche noturno, de funcionários, ceia 

e desjejum);  

5. Supervisionar a quantidade e qualidade de gêneros alimentícios e das preparações a 

serem confeccionadas durante o plantão (lanche noturno de funcionários, ceia e desjejum);  

6. Supervisionar a confecção e distribuição do lanche noturno de funcionários e ceia de 

pacientes;  

7. Modificar a requisição de gêneros para a confecção do lanche noturno, ceia e desjejum 

quando surgir necessidade de substituição dos mesmos;  

8. Atender as intercorrências relacionadas com a dietoterapia dos pacientes internados;  

9. Registrar no “Livro de Ocorrências” as intercorrências do plantão.  

 

Do (a) Auxiliar Operacional: 

1. Executar as tarefas orientadas pela Auxiliar de Dietética; 

2. Distribuir as refeições para os pacientes, seguindo o MAPA DE DIETA sob a supervisão 

da Auxiliar de Dietética; 

3. Executar a montagem de dietas livres; 

4. Participar da confecção centralizada dos lanches, de acordo com a escala do Serviço;  

5. Solicitar, quando necessário, a substituição de insumos para garantir a qualidade final 

das preparações;  

6. Zelar pela guarda e higiene de utensílios utilizados na distribuição de refeições;  

7. Atender aos pedidos de alimentos sob a orientação da Nutricionista;  

8. Cumprir ordens e instruções de Serviço e o Regulamento do Hospital. 
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ORGANOGRAMA DO S.N.D. 

 

 

 

As atividades do serviço de nutrição se dividirão em duas partes: Produção e Clínica. 

A Produção será responsável pelo desenvolvimento das atividades inerentes a produção 

gastronômica. 

A Clínica será responsável pelo acompanhamento diário aos pacientes com adequação das 

dietas de acordo com o quadro clínico apresentado e as particularidades inerentes a cada 

patologia. 

 

PRODUÇÃO: 

O Serviço de Nutrição realizará a produção e a distribuição de todos os alimentos do HUTRIN, 

e terá finalidades de planejar, receber, armazenar e distribuir as refeições conforme as normas 

da vigilância sanitária.  Funcionará diariamente sobre a supervisão de uma nutricionista que 

será responsável pelo planejamento e organização do setor. Essa área produzirá refeições com 

dietas de acordo com a prescrição dietoterápica. O sistema de distribuição de refeições será 

centralizado sendo as mesmas porcionadas e acondicionadas dentro da cozinha.  A produção 

das dietas seguirá alguns critérios, tais como:  
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 As refeições serão confeccionadas conforme as Normas Higiênico-sanitárias dos 

Alimentos para garantir o fornecimento de refeições segura sob o ponto de vista higiênico 

sanitário por meio de rotinas de trabalho dentro da produção através de: 

 Controle da higiene pessoal dos colaboradores; 

 Avaliação da qualidade do produto e do fornecedor; 

 Supervisão das dietas produzidas; 

 Controle da higiene de utensílios, equipamentos e local de trabalho; 

 Controle contínuo do combate as pragas; 

 Controle ao acesso de visitantes e pessoal externo à área de produção de alimentos. 

 As dietas pastosas, hipossódicas, para diabetes, hipoprotéicas, ricas ou pobres em 

fibras, etc., terão seus cardápios baseados na dieta normal/branda, com modificação na 

consistência das preparações e adaptações, com acréscimos ou retiradas de componentes, 

baseados nas necessidades do paciente.  

 As Dietas Líquidas e Semilíquidas serão individualizadas, baseadas nas necessidades de 

cada paciente.  

 As dietas especiais serão confeccionadas individualmente, e a sua composição será 

determinada pela Nutricionista Assistencial. 

 

FLUXOGRAMA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
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1. RECEPÇÃO DOS GÊNEROS: 

a) Os gêneros devem ser recebidos e conferidos pelo despenseiro, de acordo com as 

NOTAS DE ENTREGA do fornecedor. As notas devem ser assinadas e datadas pelo despenseiro. 

Este processo deve ser supervisionado pela Nutricionista e/ou pelo estagiário de Nutrição; 

b) Devem ser substituídos pelo fornecedor os gêneros que não atendam às 

especificações, que estejam com prazo de validade vencida, com embalagem danificada ou 

que apresentem características físicas inadequadas; 

c) Eventuais alterações na NOTAS DE ENTREGA ou no CRONOGRAMA DE 

ABASTECIMENTO devem ser comunicadas imediatamente à Nutricionista;  

d) Os gêneros recebidos devem ser higienizados, de acordo com o Manual de Boas 

Práticas do S.N.D. (MBP/SND); 

e) A área de recepção de gêneros deve permanecer limpa. 

f) Durante todo o processo de recebimento será realizado controle de quantidade e 

qualidade, conforme legislações vigentes constantes das Portarias: 1.428 de 26/11/1993 - 

MS/CVS; 06/99 de 10/03/99; 1.210 de 03/08/06. 

 

2. ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS: 

a) Os gêneros devem ser armazenados em locais apropriados, de acordo com o 

MBP/SND; 

b) Os gêneros devem ser organizados de forma a facilitar o fluxo: primeiro que entra, 

primeiro que sai (PEPS);  

c) As caixas plásticas devem ser transportadas sobre carrinhos ou carregadas com as 

mãos;  

d) Os recipientes com tampas devem permanecer tampados;  

e) As portas das câmaras frigoríficas devem permanecer fechadas, permanecendo 

abertas o menor tempo possível; 

f) A área de armazenamento deve permanecer limpa. 

O armazenamento dos produtos destinados à cozinha será dividido em duas áreas: Estocáveis 

e Perecíveis. 
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- Estocáveis: alimentos de maior tempo de duração ou validade como cereais, temperos, 

enlatados, açúcar, farináceos, café, óleo comestível, etc., além de materiais de uso e reposição 

como descartáveis em geral, talheres, pratos, bandejas, recipientes diversos, e outros. Estes 

por não necessitam de temperaturas baixas para a sua conservação, serão armazenados na 

despensa. 

- Perecíveis: contam com menor tempo de duração, como ovos, legumes, frutas e verduras, 

portanto, serão estocados sob refrigeração, em câmara frigorífica, com a faixa de temperatura 

adequada para congelados, carnes, laticínios e vegetais. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS: 

a) A distribuição de gêneros deve obedecer ao fluxo: primeiro que entra, primeiro que 

sai (PEPS);  

b) A distribuição de gêneros somente é feita mediante apresentação de requisição da 

Nutricionista;  

c) A distribuição de gêneros deve obedecer aos horários pré-estabelecidos pela 

Coordenação do S.N.D.;  

d) A substituição de gêneros só pode ser feita pela Nutricionista responsável, devendo a 

mesma ser comunicada pelo despenseiro sobre esta necessidade com a devida antecedência;  

e) A área de distribuição de gêneros deve permanecer limpa. 

 

4. MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: 

a) O manipulador de alimentos deve seguir as Normas de Conduta do Manipulador e do 

MBP/SND; 

b) A distribuição de funcionários por área de trabalho deve obedecer à escala de serviço 

e atender às necessidades e conveniência do Serviço.  

Parágrafo Único – Cada etapa da Manipulação de Alimentos é executada pelos manipuladores 

(Cozinheiro, Copeiro e Auxiliar de Cozinha) treinados para a execução da mesma. 
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4.1. Pré-preparo: 

a) A área de pré-preparo e os utensílios que são utilizados durante este processo devem 

ser previamente higienizados, de acordo com o MBP/SND; 

b) Os gêneros alimentícios devem ser higienizados, de acordo com o MBP/SND. 

c) As operações de pré-preparo devem obedecer às orientações feitas pela Nutricionista 

responsável;  

d) Qualquer alteração verificada na quantidade/qualidade dos gêneros o cozinheiro deve 

comunicar à Nutricionista; 

e) Os dejetos acumulados durante o pré-preparo devem ser colocados pelo cozinheiro 

nos depósitos apropriados; 

f) Após o pré-preparo deve ser higienizados os utensílios e as áreas utilizadas, de acordo 

com o MBP/SND. 

 

4.2. Preparo: 

a) A operação de preparo dos alimentos deve obedecer às orientações, feitas pela 

Nutricionista responsável, para cada tipo de preparação; 

b) A área e os utensílios destinados à operação de preparo dos alimentos devem ser 

previamente higienizados, de acordo com o MBP/SND; 

c) Os equipamentos elétricos devem ser manipulados obedecendo às Normas de 

Segurança. Após sua utilização devem ser imediatamente desligados. Somente depois de 

certificar-se de que os equipamentos estão desligados pode ser iniciada a higienização dos 

mesmos;  

d) O processo de higienização dos equipamentos utilizados durante o preparo é de 

responsabilidade do funcionário que o manipulou;  

e) Os cozinheiros devem zelar pela manutenção dos equipamentos destinados ao 

processo de cocção dos alimentos. Os mesmos são responsáveis pela higienização, pelo 

desligamento dos equipamentos elétricos e pelo fechamento dos botões dos equipamentos a 

gás. 
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5. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS: 

a) As refeições são distribuídas em horários pré-determinados pelo SND;  

b) Durante o processo de distribuição de refeições os funcionários devem seguir as 

normas de conduta e do Manual de Boas Práticas/SND;  

c) A execução das tarefas deve obedecer à Escala de Serviço do SND; 

d) O porcionamento das preparações deve obedecer aos per capitas preestabelecidos 

pelo Serviço; 

e) A distribuição de refeições para pacientes deve obedecer à contagem prévia diária 

feita pelas Nutricionistas no impresso RESUMO DE DIETA e transcritos para o impresso 

CONTROLE DE DIETAS; 

f) As auxiliares dietéticas são responsáveis pela execução das dietas de rotina e das dietas 

especiais;  

g) As auxiliares operacionais são responsáveis pela execução das dietas livres e das 

refeições para os acompanhantes;  

h) O fornecimento de refeições para funcionários fora da escala (troca de plantão, dobra 

ou hora extra) deve ser atendido mediante solicitação por escrita da 

Coordenação/Supervisão/Plantonista do Serviço solicitante, enviada ao SND até 11 horas; 

i) A distribuição de refeições no refeitório é feita nos horários pré-estabelecidos e 

divulgados pelo SND;  

j) A distribuição de refeições no refeitório deve obedecer à organização da fila;  

k) Após as refeições, os usuários devem entregar suas respectivas bandejas no guichê 

próprio. 
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Número e Horários de Refeições Fornecidas pelo SND do HUTRIN: 

REFEIÇÃO 

 

PÚBLICO 

PACIENTE ACOMPANHANTE COLABORADOR 
Desjejum 07h às 8h 07h30min às 8h 07h30min às 

08h30min  

Lanche manhã 09h às 10h - - 

Almoço 11h às 12h 11h30min às 
12h30min 

11h às 12h 

Lanche tarde 14h30min às 
15h30min 

14h30min às 
15h30min 

15h às 16h 

Jantar 18h às 19h 18h às 19h 21h ás 23h 

Lanche noturno 20h30min às 21h - - 

Ceia - - 03h30min ás 
04h30min 

 

O Atendimento Clínico Nutricional do HUTRIN: 

Na equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional – EMTN, o atendimento do nutricionista 

obedecerá o previsto na legislação RDC 63, de 06/07/2000, ANVISA/MS. 

Assim, os nutricionistas clínicos do SND do HUTRIN deverão atuar como membros da equipe 

assistencial para:  

a) Realizar avaliação e reavaliação nutricional do paciente, conforme níveis de 

assistência;  

b) Indicar os tipos de terapia nutricional mais adequado para cada caso clínico; 

c) Formular a nutrição adequada estabelecendo a sua composição qualitativa e 

quantitativa, seu fracionamento segundo horários e formas de apresentação; 

d) Realizar avaliação periódica do controle de qualidade das técnicas de terapia 

nutricional e dos resultados obtidos no tratamento dos pacientes;  

e) Realizar atendimento a pacientes ambulatoriais que necessitem de cuidados 

dietoterápicos, que estiverem em pré-operatório, pós-operatório e aqueles que necessitarem 

de acompanhamento nutricional após a alta hospitalar.  

f) Orientar o paciente, a família ou o responsável legal, quanto à preparação e à utilização 

da nutrição prescrita para o período após a alta hospitalar.  

 



 
P á g i n a  | 452 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

LACTÁRIO 

O lactário é a unidade hospitalar ligada ao Serviço de Nutrição destinada ao preparo, 

higienização e distribuição de leite materno e fórmulas infantis modificadas em pó prescrito 

pela equipe médica ou pelo nutricionista para atender às necessidades do recém-nascido e 

dos lactentes nas unidades de internação, sob as mais rigorosas técnicas de assepsia, de 

maneira a oferecer à criança uma alimentação adequada com menor risco de contaminação. 

O preparo da fórmula infantil modificada em pó e da nutrição enteral envolve 

processos bem semelhantes, devendo ser implantadas rotinas e procedimentos, para cada 

etapa do processo, que assegurem e comprovem a qualidade microbiológica do produto final.  

No Brasil, o preparo da nutrição enteral é regido pela resolução RDC nº 63 de 6 de 

julho, 2000, porém não há uma resolução específica para a área do lactário. Por esse motivo, 

a implantação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) no 

lactário de um hospital é de grande importância, pois se baseia na análise das diversas etapas 

de produção de alimentos, identificando e avaliando os perigos e sua probabilidade de 

ocorrência, determinando medidas preventivas para controlá-los com base em pontos críticos 

de controle. 

Visando a melhorar as condições higiênico-sanitárias que envolvem a preparação de 

alimentos e a adequá-las à ação da Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde publicou a 

portaria nº 1428 de 26/11/1993, recomendando que seja elaborado um Manual de Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos baseado em publicações técnicas da Sociedade 

Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos (SBCTA), Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e Codex Alimentarius.  

Esse manual deve ser um descritivo real dos procedimentos técnicos utilizados para a 

produção de alimentos, envolvendo: responsabilidade técnica, controle de saúde dos 

funcionários, controle de água para consumo, controle integrado de pragas, regras para 

visitantes, controle de matéria-prima, adequação estrutural do estabelecimento e 

procedimentos técnicos.  

O nutricionista é o profissional responsável pela elaboração desse manual, tendo as 

seguintes atribuições: 
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 Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir criteriosamente os insumos necessários ao 

preparo de fórmulas lácteas; 

 Controlar o estoque dos produtos utilizados; 

 Validar e implantar procedimentos que assegurem a manutenção das características 

organolépticas e a garantia microbiológica e bromatológica dentro de padrões recomendados; 

 Organizar e operacionalizar as áreas e atividades de preparação; 

 Elaborar receituários padrão e especial (ordem de produção); 

 Elaborar relatórios estatísticos de produtividade; 

 Avaliar a prescrição dietética da fórmula láctea quanto à sua adequação, concentração 

e compatibilidade físico-química de seus componentes; 

 Realizar treinamentos e reciclagens periódicas para as lactaristas; 

 Determinar e acompanhar coletas de amostras mensais realizadas pelo laboratório de 

análises microbiológicas.  

A lactarista é o profissional responsável pela execução operacional das atividades que 

envolvem o recebimento e armazenamento de produtos, produção, envase e distribuição de 

fórmulas lácteas, higienização de mamadeiras, utensílios e equipamentos de utilização na 

produção. 

A seguir, descreveremos as práticas que deverão ser padronizadas para o setor de 

lactário do HUTRIN: 

Preparo de Fórmulas: 

Após a higienização da área, dos equipamentos e utensílios, é efetuada a separação 

dos ingredientes/materiais, higienização das mãos e paramentação que deve ocorrer da 

seguinte forma: 

 Higienizar as mãos e antebraço;  

 Colocar touca descartável; 

 Vestir sobre o uniforme o avental limpo; 

 Colocar a máscara descartável; 

 Higienizar as mãos novamente. 
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A utilização de luvas é indicada para a manipulação de alimentos prontos para o 

consumo que já sofreram tratamento térmico, para o preparo e manipulação de alimentos 

que não sofrerão tratamento térmico e manipulação de frutas e vegetais que já foram 

higienizados.  

Devem ser trocadas a cada troca de procedimento. Deve ser reforçada a 

recomendação de se lavarem as mãos sempre que estiverem visivelmente sujas e as situações 

para a utilização do gel alcoólico.  

O processo de produção das fórmulas lácteas com ou sem mucilagens, complementos 

e envase de leite materno com ou sem fortificante segue os passos a seguir: 

1. Checagem das etiquetas de identificação das formulações/leite materno conforme 

lista de ordem de produção, alterando se necessário; 

2. Cálculo da quantidade total de cada tipo de fórmula a ser preparada, conforme lista da 

pediatria, dos berçários, conforme indicado no receituário do lactário; 

3. Preenchimento do formulário de controle de lote de produção de fórmulas lácteas 

para rastreamento; 

4. Pesagem dos ingredientes necessários para iniciar a diluição; 

5. Envase das formulações, conferindo o volume com o previsto na etiqueta, seguindo a 

ordem de preparo: 

I. Formulações autoclaváveis; 

II. Formulações não-autoclaváveis; 

III. Leite materno com adição de fortificante. 

As formulações lácteas que poderão sofrer o processo de esterilização terminal são 

colocadas em autoclave e confecciona-se, em toda produção, uma mamadeira teste para 

acompanhamento da temperatura durante o processo de autoclavagem e resfriamento.  

O tratamento térmico utilizando autoclave em formulações infantis modificadas visa a 

garantia da qualidade da sua utilização em ambiente hospitalar, permitindo utilização em 24 

horas sob refrigeração.  

O leite constitui excelente meio de cultura para a maioria dos micro-organismos, além 

de sofrer alterações com grande facilidade em curto espaço de tempo. Além dos aspectos 
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inerentes à natureza desse produto, associam-se riscos adicionais, como higiene no 

processamento das preparações lácteas, tempo entre preparo e distribuição e condições de 

armazenamento, que podem ser consideradas um risco de infecção para o recém-nascido. 

Recomendações para reduzir risco de infecção: 

 A preparação da fórmula deve ser realizada em ambiente estéril; 

 A água utilizada para a diluição do pó deve estar em temperatura maior que 70 °C; 

 Minimizar a permanência em temperatura ambiente. 

Validade das fórmulas lácteas sob refrigeração (2 a 4°C) 

 Fórmulas lácteas autoclavadas validade de 24 horas; 

 Fórmulas lácteas não-autoclavadas validade de 12 horas. 
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FLUXO DE ROTINA PARA O(A) NUTRICIONISTA 
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Normas Administrativas para o Serviço de Nutrição e Dietética – SND 

1. Os funcionários devem se apresentar ao Serviço no horário pré-estabelecido. Haverá 

tolerância de 15 minutos;  

2. Os funcionários devem comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizados; 

3. É proibido o uso do uniforme nas dependências externas do hospital;  

4. É proibida a entrada e circulação de pessoas estranhas ao Serviço sem autorização 

prévia da Coordenação e/ou Supervisão;  

5. Os objetos de uso pessoal, bem como as vestimentas dos funcionários devem ser 

guardadas nos armários destinados a este fim;  

6. É proibida a saída frequente do funcionário durante período de serviço. Eventual saída, 

só é permitida com autorização por escrito da Nutricionista responsável;  

7. É terminantemente proibida a entrada de funcionários nas dependências da despensa 

e câmaras sem autorização da Nutricionista responsável. Os despenseiros devem entrar nas 

câmaras o menor número de vezes possível, obedecendo ao horário de atividades;  

8. É obrigatório o comparecimento dos funcionários aos treinamentos aos quais os 

mesmos tenham sido convocados; 

9. É obrigatória a higienização imediata de equipamentos e utensílios utilizados nas 

operações de preparo dos alimentos. O responsável por este procedimento é o funcionário 

que o manipulou. Após utilização e higienização, os equipamentos elétricos devem ser 

desligados; 

10. É proibido fazer as refeições fora do refeitório;  

11. É proibido a todo e qualquer funcionário recolher sobras e/ou restos de alimentos para 

qualquer finalidade;  

12. É proibido ausentar-se do Serviço portando sacolas e/ou pacotes, sem a devida 

autorização; 

13. É proibido fumar nas dependências do Hospital;  

14. É proibido comparecer ao Serviço sob efeito de qualquer droga;  
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15. É proibido trocar plantões sem a autorização por escrito da Coordenação e/ou 

Supervisões do S.N.D.;  

16. As faltas ao Serviço devem ser comunicadas à Coordenação do S.N.D. Os funcionários 

faltosos irão ser submetido ao disposto na portaria nº 03/2009; 

17. Todo e qualquer funcionário pode sofrer rodízio dentro do S.N.D. para atender às 

necessidades do mesmo;  

18. É obrigatório aos funcionários comunicar à coordenação a ocorrência de problemas de 

saúde (doenças respiratórias, de pele, etc);  

19. É obrigatório aos funcionários fazer uso dos EPI´s colocados à sua disposição e seguir 

as Normas de Segurança do Trabalho;  

20. A ocorrência de acidentes de trabalho deverá ser comunicada à CIPA;  

21. O acesso ao S.N.D. deverá obedecer às placas indicativas;  

22.  A substituição de funcionários em suas respectivas tarefas será feita de acordo com 

as necessidades do S.N.D.  

23. As férias deverão ser marcadas com antecedência mínima de 30 dias. Nos meses 

prioritários deverá ser dada preferência àqueles que ainda não saíram de férias no ano 

vigente;  

24. A equipe de Nutricionistas plantonistas do S.N.D. trabalha em regime de plantão 

diurno e noturno de 12 horas cada, sendo obrigatório a presença permanente no Hospital, de 

onde não podem se afastar para atividades externas, alheias ao plantão. Esta equipe encontra-

se assim distribuída: 

a) S.N.D.: 01 nutricionista (produção)/dia  

b) 01 nutricionista (dietética)/dia  

c) Nutricionista/noite  

25. As equipes de Copeiros, Cozinheiros, Auxiliar de Cozinha, Servente, Auxiliar de 

Dietética, Auxiliar Administrativo e Despenseiro trabalham em regime de plantão de 12 horas 

(diurno ou noturno), com presença permanente no Hospital, de onde não poderão se afastar 

para atividades externas, alheias ao plantão. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

QUALIDADE TÉCNICA 
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5 – QUALIDADE TÉCNICA 

5.1 – Estrutura da Direção  

5.1.1 - Organograma 

O organograma proposto pelo INSTITUTO CONSOLIDAR para o Hospital Estadual de Urgências 

de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN é o descrito a seguir: 
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COMPETÊNCIAS DO CORPO DIRETIVO: 

 Diretor Geral:  

 Responsável pelas Comissões instituídas no âmbito hospitalar; 

 Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente hospitalar; 

 Assegurar pleno funcionamento das Comissões Hospitalares; 

 Assegurar condições dignas de trabalho de todos os setores do hospital; 

 Zelar pelo cumprimento do bom andamento do hospital; 

 Representar o HUTRIN em suas relações com órgãos de controle, Secretaria de Estado 

da Saúde, entre outras, quando necessário. 

 

 Diretor Técnico: 

 Principal responsável médico pela instituição; 

 Assegurar as condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, 

visando o melhor desempenho do Corpo Clínico, em benefício da saúde da população usuária 

de seus serviços; 

 Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica, sendo o 

responsável para prover as condições necessárias ao seu funcionamento; 

 Representar o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - 

HUTRIN em suas relações com as autoridades médicas e sanitárias, quando o exigirem as leis 

em vigor; 

 Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigência; 

 Comunicar ao CRM, por escrito, ao assumir ou deixar definitivamente o cargo; 

 Assegurar espaço físico adequado para o funcionamento das atividades do corpo 

clínico da Unidade. 

 

 Diretor Administrativo / Financeiro: 

 Planejar, organizar, coordenar e dirigir as atividades do hospital, a fim de que a unidade 

atinja a sua finalidade, ministrando um atendimento eficiente a todos os cidadãos; 
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 Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas da 

instituição hospitalar; 

 Controlar quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar; 

 Cuidar da manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais; 

 Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza 

administrativa; 

 Calcular despesas para garantir a perfeita circulação de informações; 

 Evitar gastos desnecessários. 

 

 Gerente de Enfermagem: 

 Assegurar a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as unidades da 

instituição, em perfeita conformidade com o regulamento do exercício da Enfermagem; 

 Estruturar, organizar e dirigir os serviços sob a sua responsabilidade, assegurando a 

qualidade da assistência, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os processos 

de qualidade; 

 Organizar, dirigir e supervisionar os serviços executados pela equipe de Enfermagem, 

assegurando assistência contínua e eficiente aos pacientes nas vinte e quatro horas; 

 Colaborar no planejamento dos objetivos, estratégias e políticas operacionais da 

unidade; 

 Elaborar, propor e executar o plano de atividades da sua área de responsabilidade, 

inclusive normas quando necessárias; 

 Acompanhar problemas administrativos diversos (falta de pessoal, manutenção e 

outros); 

 Autorizar trocas de plantões na área de sua responsabilidade que exceda uma carga 

horária normatizada; 

 Aprovar e/ou elaborar os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) das áreas de sua 

responsabilidade; 

 Dar sugestão das alterações em Protocolos e Instruções de Trabalho que possibilitem 

a melhoria contínua; 
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 Prever com os Enfermeiros Coordenadores de Setor materiais e equipamentos 

necessários ao funcionamento das diversas áreas sob sua responsabilidade; 

 Realizar controle mensal de: custo com medicamentos, custo com material médico-

hospitalar; desempenho em relação aos registros de enfermagem; percentual de profissionais 

que participaram do programa de treinamento; percentual de funcionários novos treinados; 

 Propor medidas de redução / eliminação de custos e ampliação de receitas; 

 Realizar com os Enfermeiros Coordenadores a programação anual da capacitação para 

a equipe de enfermagem; 

 Colaborar na execução do treinamento da área de sua responsabilidade; 

 Colaborar com o Comitê Técnico de Gerenciamento de Resíduos (GTRSS) e com o 

serviço de Recursos Humanos na capacitação de profissionais da unidade; 

 Analisar a avaliação de desempenho semestral; 

 Analisar e avaliar qualitativa e quantitativamente os serviços realizados pela equipe 

das áreas sob sua responsabilidade; 

 Participar das reuniões da CCIH e do CTGRSS; 

 Zelar pelo patrimônio e imagem do hospital; 

 Tratar de assuntos específicos, de acordo com as qualificações e conhecimentos 

pessoais; 

 Elaborar com a coordenação responsável a necessidade de materiais e equipamentos 

para uso na assistência de sua responsabilidade; 

 Manter a Diretoria Técnica informada sobre todos os problemas operacionais, técnicos 

e administrativos relacionados com as áreas de sua responsabilidade; 

 Propiciar uma dinâmica de trabalho adequada à satisfação do paciente, de seus 

familiares e da própria equipe de trabalho das áreas sob a sua responsabilidade; 

 Motivar a equipe para uma visão holística do paciente, mantendo cuidados de forma 

integral e individualizada; 

 Visitar as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com os integrantes da equipe; 

 Convocar e presidir reuniões com as enfermeiras coordenadoras; 
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 Manter uma integração com os demais serviços para facilitar e agilizar o atendimento 

ao paciente. 
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5.2 – Implementação de Serviços e Funcionamento da Equipe Interdisciplinar  

5.2.1 – Apresentação de Quadro de Metas 

 

As metas propostas para funcionamento do HUTRIN, são as previstas em Edital de 

Chamamento, incrementando a meta nos atendimentos de Urgência/Emergência em 15%. 

 

QUADRO DE METAS – PARA O 1º ANO DE CG 

5. ATIVIDADE HOSPITALAR 
1º ao 3º mês 4º ao 6º A partir do 

7º mês 
Total 1º ano 

1.2. Internação   

1.1.4. 1.1.1. Clínica Médica 19 19 19 228 

1.1.5. 1.1.2. Clínica Cirúrgica 258 362 517 4.962 

1.1.6. 1.1.3. Clínica Obstétrica 163 230 327 3.141 

6. CIRURGIAS ELETIVAS 
Meta mensal  

6.1. Cirurgias Eletivas 528 6.336 

7. ASSISTÊNCIA À URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

Meta mensal  

7.1. Atendimentos de 
Urgência / Emergência 

3.450 41.400 

8. AMBULATÓRIO 
    

8.1. Atividades do 
Ambulatório 

  

8.1.1. Consultas Médicas 730 1.022 1.460 14.016 

8.1.2. Consultas Não Médicas  422 590 844 8.100 

8.1.3. Pequenos 
procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais 

132 185 264 2.535 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS PARA O 1º ANO 75.768 
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QUADRO DE METAS – A PARTIR DO 2º ANO DE CG 

1. ATIVIDADE HOSPITALAR 
Meta Mensal Total Anual 

4.2. Internação   

4.2.1. 1.1.1. Clínica Cirúrgica 517 6.204 

4.2.2. 1.1.2. Clínica Obstétrica 327 3.924 

5. CIRURGIAS ELETIVAS 
  

5.1. Cirurgias Eletivas 528 6.336 

6. ASSISTÊNCIA À URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

  

6.1. Atendimentos de 
Urgência / Emergência 

3.450 41.400 

7. AMBULATÓRIO 
  

7.1. Atividades do 
Ambulatório 

  

7.1.1. Consultas Médicas 1.460 17.520 

7.1.2. Consultas Não Médicas  844 10.128 

7.1.3. Pequenos 

procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais 

264 3.168 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS ANUAIS A PARTIR DO 2º ANO 83.730 
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5.2.2 – Protocolos médicos e rotinas para urgência/emergência e UTI Adulto 

5.2.2.1 - Protocolos Médicos Na Urgência / Emergência 

A seguir, descreveremos os protocolos que deverão ser adotados pela equipe médica 

do HUTRIN, frente aos casos de Urgência / Emergência, de acordo com perfil previsto para a 

Unidade Hospitalar. 

 

5.2.2.1.1 - Parada Cardiorrespiratória – PCR 

É a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca, que pode ser reversível por 

intervenção imediata, mas leva à morte, na sua ausência. Ocorre de forma súbita e 

inesperada, em indivíduos sem doenças prévias ou naqueles com doenças incuráveis que 

evoluam para PCR, não por evolução natural da doença e, sim, por causas extrínsecas passíveis 

de reversão (AHA - ACC). 

 

Como identificar uma PCR? 

O diagnóstico deve ser feito com a maior rapidez possível e compreende a avaliação 

de três parâmetros: responsividade, respiração e pulso. 

 

Os C A B D da Ressuscitação Cardio Pulmonar - RCP (Avaliação Primária) 

•C (circulation): circulação; 

•A (airway): vias aéreas; 

•B (breathing): respiração; 

•D (defibrillation): desfibrilação ou drogas*. 

C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões torácicas  

A: Posicionar o paciente e abrir as vias aéreas 

B: Estabelecer duas ventilações 
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D: Aplicar o desfibrilador quando disponível 

1) Checa-se o ritmo: FV/TV, assistolia ou AESP; 

2) FV/TV: desfibrilar o paciente (1 choque de 200 joules e 360 no desfibrilador 

monofásico) - Reversão>85% dos casos. Persistindo FV/TV, repetir 1 choque de 360J a 

cada intervalo de ressuscitação cardiopulmonar (2 minutos). 

Observação: Os desfibriladores disponíveis na rede podem ser monofásicos, portanto, a carga 

para desfibrilação é de 360J. Para utilização de desfibriladores bifásicos a carga inicial será de 

200J. 
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ABCD secundário: 

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com ambu e mascara elevar o 

tórax. 

B: Ventilação não-sincronizada para pacientes intubados, manter RCP 30:2 para pacientes não 

intubados 

C: Monitorização (eletrodos, oxímetro, manguito), acesso venoso, compressões torácicas (não 

sincronizadas), se o paciente estiver intubado. 

D: administração de drogas: 

Epinefrina 1 amp = 1ml = 1mg 

Dose: 1mg cada 3 min 

Amiodarona 1 amp = 3ml = 50mg/ml  

Dose: 300mg IV bolus 

2ª dose: 150mg após 5 min 

Lidocaína 1 fr = 20ml = 20mg/ml  

Dose: 1,5mg/kg cada 3 min 

Dose máx: 3mg/kg 

Sulfato de Magnésio 1 amp (10%) = 10ml = 0,1g/ml  

Dose: 1 a 2g IV bolus 

 

PPPOEIE 

Assistolia: protocolo de linha isoelétrica (CAGADE) 

 Verificar se o monitor e o desfibrilador estão ligados 

 Verificar todas as conexões: dispositivo – cabos, cabos – paciente, dispositivo – pás – 

paciente. 

 Verificar GANHO ou SENSIBILIDADE selecionado no desfibrilador/monitor 

 Selecionar derivação e fazer uma rápida verificação do ritmo em cada derivação. 

 Quando monitor “EM PÁS” fazer uma rotação de 90 para verificar se há vetor de FV 

(pá do esterno superior direito para o esterno superior esquerdo; pá do ápice 

esquerdo para a borda inferior direita do esterno). 
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P á g i n a  | 472 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

ALGORITMO DE ASSISTOLIA/AESP 
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O ECG / BRADIARRITMIAS 

Bradicardia: 

1). Absoluta – frequência cardíaca < 60bpm. 

2) Relativa – Frequência cardíaca menor que a desejada para uma condição. 

 

A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente adoeça, ou se 

alguma outra doença está “causando” a bradicardia. 
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Efeitos Clínicos da Bradicardia (critérios de instabilidade) 

Sintomas: dor torácica anginosa, falta de ar, diminuição do nível de consciência, fraqueza, 

fadiga, intolerância a exercícios, tontura, vertigem e desmaios. 

Sinais: hipotensão, queda da PA em posição ortostática, sudorese, congestão pulmonar ao 

exame físico ou radiografia torácica, ICC franca ou edema pulmonar, dor torácica, síndrome 

coronária aguda. 

Tratamento 

A sequência de tratamento para bradicardia sintomática é: 

 Atropina (agente de escolha para tratamento inicial – exceto para bloqueio cardíaco 

de segundo grau Mobitiz II, bloqueio cardíaco de terceiro grau e pacientes submetidos 

a transplante cardíaco). Utilizar doses 0.5mg IV repetida a cada 3-5 minutos. Se após a 

primeira dose não houver resposta não associe DOPR ou Adrenalina. 

 Marca passo transcutâneo. 

 Dopamina: Após atingir dose máxima de atropina (0,04mg/Kg) adicionar uma infusão 

de dopamina (iniciar com 5g/Kg/min.) e aumentar a dose de infusão rapidamente (até 

20g/Kg/min.) 

 Adrenalina: Se o paciente apresentar bradicardia grave com hipotensão, o fármaco de 

escolha é a adrenalina. A infusão de adrenalina também é indicada quando doses mais 

altas de dopamina não fizerem mais efeito. 

OBS - As infusões de adrenalina são preparadas da seguinte maneira: Misturar 1 ampola de 

1mg de adrenalina em 500 ml de solução salina normal, a fim de produzir uma concentração 

de 2g/ml. Isto pode ser infundido na velocidade de 1 a 5 ml/min. 

OBS - A infusão de Dopamina (Amps = 50mg/10ml) diluída em 240ml de SF0,9%. 

 

A importância da localização do infarto e bloqueio cardíaco 

Infarto do VD 

Pacientes com infarto do VD ou inferior 

apresentam, frequentemente, tono 

parassimpático excessivo. Os efeitos 

parassimpáticos provocarão a bradicardia, mas a 

Se não houver resposta à atropina, fornecer 

dopamina ou epinefrina. O defeito de condução 

é frequentemente passageiro. Um MTC “em 

espera” deve ser util izado (e testado) para esses 

pacientes, enquanto se aguarda pelo marcapasso 

transvenoso ou pela solução do bloqueio. 
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hipotensão, se estiver presente, será devida mais 

provavelmente à hipovolemia que à bradicardia. 

-Fornecer uma prova de volume cuidadosa com 

soro fisiológico (250-500ml em 15-30 minutos). 

Esta ação pode salvar a vida destes pacientes. 

A baixa frequência é na verdade uma bradicardia 

relativa: o coração devia bater mais rápido 

devido à baixa PA. O fluido em bolo aumenta as 

pressões de enchimento do VD, o que causa um 

aumento na força de contração do VD (lei de 

Starling). 

Os IAM inferiores geralmente produzem um 

bloqueio cardíaco ou terceiro grau, com um 

ritmo de escape juncional de complexo estreito. 

Util izar a atropina para aumentar a FC e a PA, se 

estes pacientes se tornarem sintomáticos. 

 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE PRIMEIRO GRAU 

 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ I) 
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BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ II) 
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5.2.2.1.2 - Dor Torácica 

Dor torácica é uma queixa comum e causa igualmente frequente de procura à sala de 

emergência nas Unidades de Pronto Atendimento. Estima-se que cerca de 1-5 % do total de 

atendimentos na emergência são devido à dor torácica e que 20 – 35% destes correspondam, 

a uma situação clínica de gravidade como Síndrome Coronariana Aguda (SCA). 

O grande desafio do emergencista é justamente diagnosticar os pacientes com alto 

risco de apresentarem uma SCA, além de outras etiologias  menos frequentes, porém 

potencialmente fatais como Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e as Síndromes Aórticas 

Torácicas Agudas (SATA) e Pneumotórax Hipertensivo (PH) que juntas representam 1% dos 

casos. 

Contudo, o diagnóstico inicial da SCA no primeiro atendimento pode ser dificultado 

pelos seguintes fatos: 

1. Dos pacientes que realmente apresentam um infarto agudo do miocárdio (IAM), 

apenas a metade tem um eletrocardiograma com alterações clássicas como supra 

desnível de segmento ST (CSST) à admissão; 

2. Menos da metade dos pacientes com IAM sem supra desnível de segmento ST (SSST) 

apresenta creatinoquinase-MB (CK-MB) elevada à admissão. 

 

Esses dados podem explicar porque, mesmo em centros de referência, 2 a 3 % de 

pacientes com IAM são indevidamente liberados da emergência, taxa que pode alcançar 

valores de até 10 a 20 % em alguns serviços, sendo que destes, 25% apresenta desfecho letal.  

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é o bloqueio da artéria pulmonar ou de seus ramos. 

Geralmente, ocorre quando um trombo venoso profundo se desloca de seu local e formação 

e viaja, ou emboliza, para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos pulmões. Os sintomas 

incluem dificuldade de respiração, dor torácica na inspiração e palpitações. Os sinais clínicos 

incluem dor torácica, baixa saturação de oxigênio sanguíneo (hipóxia), respiração rápida 

(taquipneia) e frequência cardíaca aumentada (taquicardia). Casos graves de embolia 

pulmonar não tratada podem levar a instabilidade circulatória e morte súbita. 
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A Síndrome Aórtica Torácica Aguda (SATA) é uma das doenças de maior mortalidade 

que se conhece. A suspeita do diagnóstico da doença se baseia na história clínica com quadro 

de dor torácica aguda, que em geral se inicia retoresternal nas dissecções do Tipo A e se 

estende para a região interescapular na medida em que a dissecção progride distalmente. A   

dor, em geral, é de início súbito, intensa e pode ser acompanhada de sudorese e hipertensão. 

Hipotensão pode ocorrer quando há ruptura ou tamponamento cardíaco. 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um sistema 

de válvula unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa sair. O pulmão do 

lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o mediastino são deslocados para o 

lado oposto, comprometendo o retorno venoso e causando compressão do pulmão 

contralateral à lesão.  

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, que pode ser 

agravada com pressão positiva. Lesões traumáticas da parede torácica também podem ser 

causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é incomum que a inserção de 

cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa de pneumotórax.  

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, hipotensão, desvio 

da traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio vesicular unilateral, turgência das veias 

do pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode surgir como uma consequência tardia 

da hipóxia. 
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CAUSAS DA DOR TORÁCICA 
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Síndrome Coronária Aguda  

 

As etapas da avaliação do paciente com síndrome coronariana: 

1. Em pacientes com dor torácica aguda sugestiva de síndrome coronariana aguda realizar 

o ECG de 12 derivações em menos de 10 minutos 

2. Encaminhar o paciente para a sala de emergência e iniciar a utilização de M.O.V. 

(monitor, oxigênio e veia) - enfermeiro classificação de risco. 

3. Análise de ECG pelo médico 

4. Avaliação do caso clínico pelo médico 

5. Classificar de acordo com os achados clínicos / eletrocardiográficos 

6. Iniciar o tratamento imediato em caso de síndrome coronariana aguda (MONAB) 

7. Manter sob monitoramento constante (ECG, oxímetro, PA, Pulso) 

8. Estar preparado para intercorrências (FV, outras arritmias) 

 

Avaliação imediata (<10 minutos) 

 Verifique os sinais vitais (manguito de PA automático/manual)  

 Meça a saturação de oxigênio 

 Estabeleça um acesso IV 

 Obtenha o ECG de 12 derivações (revisão por médico) 

 Faça anamnese e exame físicos breves e direcionados, concentre-se na elegibilidade 

para terapêutica fibrinolítica 

Os padrões eletrocardiográficos são analisados, permitindo identificar 4 grupos: 

1. Eletrocardiograma com supra desnível de ST: 

Presença de supra desnível de J-ST>0,1mV em pelo menos duas derivações contíguas 

do plano frontal, ou >0,2mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano 

horizontal (V1 a V6). 

2. Eletrocardiograma com infra desnível de ST ou inversão de T: 

Presença de infra desnível de J-ST 0,1mV em pelo menos duas derivações contínuas, 

ou inversão isola de T em pelo menos duas derivações contíguas.  
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3. Eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo: 

Em ritmo sinusal, presença de complexos QRS com duração 120ms, com morfologia 

QS ou rS em Vl e deflexão intrinsecóide 60ms em I, V5 ou V6, associado à ausência de 

onda Q nestas derivações. 

4. Eletrocardiograma normal ou inespecífico: 

Ausência de qualquer alteração, ou presença de alterações de duração e morfologia 

QRS e/ou as alterações de posição de J – ST e T que não se enquadrem nas acima 

descritas, mesmo em presença de ondas Q patológicas consideradas antigas.  

Classificar os tipos de dores A, B, C, D: 

A abordagem inicial ao paciente com dor torácica consiste em se definir, através de uma breve 

história clínica, se o sintoma decorre de uma provável causa cardíaca ou de provável causa 

não-cardíaca. Para tanto, deve-se tentar classificar a dor em um dos seguintes tipos : 

Tipo A (dor definitivamente anginosa) 

Dor torácica cujas características dão a certeza do diagnóstico de SCA, independentemente 

do resultado dos exames complementares. 

Tipo B (dor provavelmente anginosa) 

Dor torácica cujas características sugerem SCA como principal hipótese diagnóstica, porém 

com necessidade de exames complementares para a confirmação do diagnóstico. 

Tipo C (dor provavelmente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA como a principal hipótese diagnóstica, 

porém há necessidade de exames complementares para excluí-la. 

Tipo D (dor definitivamente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA no diagnóstico diferencial etiológico.  

Pode ser subdividida em: 

D1= possíveis doenças graves com diagnóstico etiológico não determinado; 

D2 = com diagnóstico etiológico determinado. 
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Tratamento Geral Imediato (MONAB) 

 Oxigênio a 51/min. Utilizar uma máscara ou cânula nasal objetivando saturação de 

oxigênio maior que 90%. 

 Aspirina: Recomenda-se a utilização rotineira de aspirina (160 – 325mg) a todos os 

pacientes com IAM ou SCA. 

 Nitroglicerina: SL para desconforto contínuo no peito, se a pressão arterial sistólica for 

maior que 90mmHg e não houver outras contraindicações. Dinitrato de isossorbida 

(isordil): administrar 5mg em intervalos de cinco minutos (dose máxima 15mg). 

 Morfina EV: Utilizar doses de 2 a 4mg em intervalos de cinco minutos, se necessário, 

aos pacientes que obtiverem um completo alívio da dor com nitroglicerina ou nitrato. 

 Betabloqueador EV: considere em pacientes estáveis com frequência entre 60 e 100 

bpm. Contraindicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100. 
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5.2.2.1.3 - Insuficiência Respiratória / Broncoespasmo 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

A – Falência súbita das funções do trato respiratório: 

 Ventilação – Tipo II 

 Oxigenação – Tipo I 

A 1 – Causas: 

- Tipo I = Distúrbio V/Q (Pneumonias – TEP) 

               Alteração de difusão (Edema Agudo de Pulmão) 

               SHUNT (SDRA) 

- Tipo II = Depressão do drive respiratório 

                 Doenças neuromusculares 

                 Sobrecarga ventilatória (ASMA) 

B – Quadro clínico 

 Dispnéia 

 Cianose 

 Alterações do nível de consciência 

 Alterações hemodinâmicas 

 Alterações da FR, uso de MM acessórios 

 Doença de base 

C – Diagnóstico laboratorial: 

 Oximetria de pulso 

D – Conduta: 

 Oxigenioterapia 

 Monitorização 

 Acesso venoso 

 Doença de base 

E – Oxigenioterapia 

 Máscara 

 Cateter nasal 
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 Venturi 

 Máscara com reservatório 

 Ventilação mecânica 

- Invasiva 

- Não invasiva 

 

BRONCOESPASMO 

Pneumopatias obstrutivas 

 Crise asmática 

 Agudização do DPOC 

Fisiopatologia: 

 Processo inflamatório crônico das vias aéreas  

Quadro clínico: 

 Dispneia 

 Tosse 

 Sibilos 

 Opressão torácica 

Tratamento: 

A – Oxigenioterapia (se saturação de O2 < 90%) 

 Máscara, cateter nasal, venturi, máscara com reservatório 

B – Drogas broncodilatadoras inalatórias 

 Beta 2 adrenérgicos = Fenoterol, Salbutamol 

 Parassimpatolíticos = brometo de ipratrópio 

C – Drogas brocodilatadoras sistêmicas 

 Aminofilina 

 Terbutalina 

D – Antiinflamatórios esteroidais 

 Parenterais = Hidrocortisona, Metil Prednisolona 

 Orais= Prednisona 
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Conduta Médica: 

1. O2 se necessário, cuidado para pacientes DPOC com máscara de O2 com altas FiO2;  

2. Fenoterol 2,5 mg = 10 gt (Máximo = 5 mg ou 20 gt) 

3 Inalações seriadas 15/15 min 

3. Nova avaliação clínica, senão ocorrer melhora: 

Associar ipratrópio 20 – 40 gts (250 – 500 mg) 

      Inalações seriadas 30/30 min, 1 – 4 horas 

4. Corticóide parenteral 

Hidrocortisona após as 4 horas ou já a partir da primeira hora se necessário. Dose = 5 

mg/kg 

5. Aminofilina – Terceira linha. Dose = 5 mg/Kg, administrar EV em 30 minutos (Máximo 

= 250 mg ou 1 ampola) 

6. Sulfato de magnésio (crise asmática grave). Dose = 2 g em 30/40 minutos (2 amp 

Sulfato Magnésio 10%) 

Se receber alta: 

Prednisona 40 mg/dia por 7 dias; 

Inalações com Beta 2 agonistas 4/4 horas por 48 horas 

Se necessário internar: 

Manter todas as drogas utilizadas no OS. 

Se necessário Aminofilina, manter inicialmente em infusão contínua. 

Se não tiver resposta com as medidas acima, evoluir com alteração do nível de consc iência, 

exaustão, instabilidade hemodinâmica, fadiga = cuidados de CTI. 

No atendimento da agudização do DPOC nunca esquecer que a infecção é o principal 

desencadeante. 

DPOC – Quando indicar antibioticoterapia? 

 Piora da dispnéia e alteração do escarro. 

Quais antibióticos podem ser utilizados? 

 Abaixo dos 65 anos e sem comorbidades = Amoxicilina 

 Acima dos 65 anos e com comorbidades = Macrolídeos ou Quinolonas respiratórias. 
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 Avaliar caso a caso, considerar a necessidade e encaminhamento para melhor 

avaliação (exames, especialistas). 

OBS: Iniciar a primeira dose de antibiótico nas primeiras 4 horas. 
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Conduta- crise asmática no Pronto Atendimento 
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5.2.2.1.4 - Crise Hipertensiva  

EDEMA AGUDO DE PULMÃO 

Síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, as alterações 

fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de fluídos nos espaços 

alveolares e intersticiais dos pulmões, resultando em hipoxemia, complacência pulmonar 

diminuída, trabalho respiratório aumentado e relação venti lação-perfusão anormal. 

Classificação etiológica do edema agudo de pulmão 

1. Causas hemodinâmicas 
 Insuficiência ventricular esquerda. 

 Obstrução da valva mitral (estenose mitral, mixoma de átrio esquerdo, trombose de 

átrio esquerdo). 
 Arritmias cardíacas. 

 Hipervolemia. 

1. 2.   Permeabilidade capilar alterada 
 Endotoxemia. 

 Infecção (viral, bacteriana) pulmonar. 

 Quase afogamento. 

 Aspiração pulmonar. 

 Anafilaxia. 

 Síndrome do desconforto respiratório agudo. 

3.   Pressão oncótica do plasma diminuída 

4. Excesso de pressão intrapleural negativa 

 Reexpansão de pneumotórax 

5. Miscelânea 

 Neurogênico, após traumatismo craniano. 

 Edema pulmonar de altitude. 

 Embolia pulmonar. 

 

Duas situações clínicas mais frequentes são reconhecidas, sendo a principal, a elevação 

da pressão hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão diastólica final do VE 

durante a falência ventricular esquerda. Por isso, esse tipo de edema pulmonar é chamado de 

hemodinâmico ou cardiogênico. 

O segundo mecanismo de edema pulmonar é o aumento da permeabilidade da 

membrana endotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de proteínas do 

capilar para o espaço intersticial. Esse tipo de edema é chamado não cardiogênico.  
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Um terceiro mecanismo de edema pulmonar ocorre por redução da pressão oncótica 

do plasma. Entretanto, mesmo uma diminuição acentuada dessa pressão pode não ser 

acompanhada de edema pulmonar, a menos que exista, concomitantemente, moderada 

elevação da pressão hidrostática capilar. 

 

Quadro Clínico 

O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o 

aumento da pressão hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 25mmHg.Pequenos 

acúmulos de líquido provocam taquipnéia, taquicardia e poucas crepitações grossas à ausculta 

pulmonar, como ocorre em pacientes portadores de insuficiência cardíaca prévia. 

Ex. Físico: Palidez, sudorese fria, cianose de extremidades, utilização da musculatura 

respiratória acessória com respiração superficial e ruidosa. 

 

Exames Complementares 

 ECG: avaliar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia; arritmias; 

sobrecargas atriais e ventriculares que possam sugerir cardiopatias orovalvares ou 

hipertensão arterial sistêmica; 

 Radiografia de tórax: Avaliar área cardíaca, campos pulmonares (detectando-se edema 

intersticial e/ou alveolar. 

 Oxímetro de pulso. 

 

Tratamento 

As medidas fundamentais incluem: 

 Oxigênio: Melhor administrado através de máscara facial com reservatório, podendo 

atingir fração inspiratória de oxigênio próximo a 100%. 

 Vasodilatadores: O uso de nitratos sublinguais a cada 5 -10 minutos é de grande valor. 

Mediante PA sistólica > 90mmHg, pode-se utilizar nitroglicerina na dose de 0.3 a 0.5 

microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 0.1 microgramas/Kg/min, 

pode ser utilizado na ausência de resposta terapêutica com a nitroglicerina. 



 
P á g i n a  | 490 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm efeito imediato 

por aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos diminuem a pré-carga antes de 

induzir diurese. 

 Morfina: na dose de 1 – 2mg administradas a cada 1 a 2 minutos atuam reduzindo a 

pré-carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a ansiedade. A posição 

sentada é preferencial na abordagem do paciente em edema agudo de pulmão. Tal posição 

facilita a movimentação do diafragma pela ação da gravidade, diminuindo o trabalho 

respiratório. 

Ventilação mecânica invasiva e não invasiva (CPAP, BIPAP), se disponível. 
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EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS 

 

Existem inúmeras definições para os termos crise hipertensivas, emergências 

hipertensivas e urgências hipertensivas. De uma maneira geral, o conceito de crise 

hipertensiva engloba um espectro de situações clinica quem tem em comum uma pressão 

arterial (PA) elevada e potencial de lesão em órgãos-alvo. 

O termo pressão arterial acentuadamente elevada deve ser utilizado em vez de crise 

hipertensiva, uma vez que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro (P S) com 

PA acentuadamente elevada não apresenta, de fato, um risco de eventos cardiovasculares em 

curto prazo muito maior do que hipertensos não controlados acompanhados 

ambulatoriamente. Alguns autores consideram um nível de PA diastólica maior que 120mmHg 

como parte da definição; entretanto, o nível da PA tem importância secundaria visto que 

podemos ter lesão aguda de órgãos-alvo com pressões diastólicas menores que 120mmHg, 

particularmente nos indivíduos que não são hipertensos crônicos como na eclampsia e nas 

glomérulo nefrites agudas.  

Por outro lado, hipertensos crônicos não tratados podem apresentar pressões 

diastólicas maiores que 120 mmHg sem nenhum sintoma ou evidencia de lesão aguda em 

órgão-alvo. Por exemplo, em um indivíduo normotenso, uma pressão arterial média (PAM) de 

60 mmHg é suficiente para manter um fluxo sanguíneo constante, já para um hipertenso, a 

mesma PAM de 60 mmHg pode estar associada a uma diminuição importante do fluxo 

sanguíneo em órgãos nobres. Em indivíduos normotensos, o fluxo é constante até PAM de 

cerca de 150 mmHg, acima da qual há aumento do fluxo sanguíneo com possível 

extravasamento de liquido para o intravascular e instalação de encefalopatia hipertensiva. Em 

hipertensos crônicos este limite é superior, encontrando-se em PAM acima 200 mmHg. 

Outro aspecto das definições é a diferenciação entre urgências e emergências 

hipertensivas. As emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de órgãos -alvo e 

risco iminente de vida, que necessitam redução imediata da PA (não necessariamente para 

níveis normais). Tais emergências devem ser tratadas inicialmente nas UBSs e UPAs, e a seguir 

encaminhadas para o hospital (preferencialmente numa unidade de terapia intensiva).  
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Já as urgências hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão de 

órgão alvo, como por exemplo, pacientes que já apresentam alguma lesão de órgão-alvo 

prévia (infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca) e que, 

portanto, apresentam um risco maior de novas complicações e curto prazo na vigência de PA 

acentuadamente elevada. Muitas vezes, as urgências hipertensivas necessitam apenas de 

ajuste ou introdução de anti-hipertensivos e acompanhamento ambulatorial precoce, sem 

necessidade de internação; outras vezes, observação de curta duração pode ser necessária.  

Nestes casos, nos parece que o mais importante é o empenho do médico em conseguir 

um acompanhamento ambulatorial precoce e aumentar o grau de entendimento do paciente 

de que este apresenta uma doença grave com risco de sérias complicações e necessidade de 

acompanhamento médico adequado (encaminhar para UBSs ou atenção especializada). 

Existem ainda as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento acentuado 

da PA é desencadeado por dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto (tonturas, mal -

estar), ansiedade, abandono do tratamento ou uma associação destes fatores. 

Este grupo de paciente é provavelmente o responsável pela maior parte dos que procuram 

um pronto-socorro (P S) com PA acentuadamente elevada. 

Não há, entretanto, estudos epidemiológicos de prognóstico que validem esta 

classificação em termos de incidência de complicações e eventos adversos em curto prazo. 

Desta forma, esta classificação é apenas uma convenção e não se baseia em dados 

epidemiológicos e sim em suposições e dados fisiopatológicos. De fato, a grande maioria dos 

pacientes de P S com PA acentuadamente elevada não apresenta sintoma referente à 

hipertensão e não tem lesão rapidamente progressiva de órgãos-alvo em curto prazo. O risco 

de desenvolver infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente vascular cerebral (AVC) é 

pequeno em curto prazo. 

Assim, de uma maneira simplificada, convenciona-se categorizar pacientes com PAD > 

120 mmHg ou PAS > 180 mmHg como tendo PA acentuadamente elevada; a emergência 

hipertensiva será definida pela presença de lesão aguda de órgãos-alvo com risco iminente de 

vida e pelo risco em curto prazo de desenvolver lesões agudas de órgãos -alvo. 
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Epidemiologia 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é muito comum nos países ocidentais. Estima-

se que a prevalência de HAS seja de 20% a 25% da população. A HAS essencial é a principal 

causa, e um grande número de pacientes desconhece ser hipertenso. Além disso, uma parcela 

considerável dos hipertensos não apresenta um controle adequado da PA. 

Estima-se que de 1% a 2% dos hipertensos apresenta crise hipertensiva a cada ano, 

esta incidência é maior em negros, idosos e em hipertensos sem controle adequado da PA. 

O principal motivo que leva ao descontrole pressórico é: falta de acompanhamento 

com medico de atendimento primário e problemas com álcool e uso de drogas ilícitas foram 

identificados como fatores de risco para apresentação ao P S com crise hipertensiva.  

A tendência temporal é de queda na incidência das crises hipertensivas nestas 

populações, atribuída em parte a um melhor controle da PA em virtude de melhor aderência 

e entendimento da necessidade do tratamento. 

A hipertensão maligna incide em cerca de 1% dos hipertensos, sendo duas vezes mais 

frequente em homens. 

Em pacientes brancos, até 80% dos casos de hipertensão maligna são causados por 

hipertensão secundaria, principalmente se a apresentação ocorre antes de 30 anos. Em 

pacientes negros, a hipertensão essencial é a principal causa de hipertensão maligna (cerca 

de 82%), inclusive em pacientes mais jovens. Não temos dados nacionais que permitam uma 

estimativa das causas de hipertensão maligna na população mulata. Em relação a emergências 

hipertensivas em geral, estima-se que de 23% a 56% dos pacientes, a depender da população 

estudada, apresentam uma causa secundaria de hipertensão arterial. 

 

Avaliação Inicial 

A avaliação inicial deve incluir uma história e um exame físico sucintos e alguns exames 

complementares. Em pacientes com quadro nitidamente emergencial, deve-se dar prioridade 

a uma pronta intervenção terapêutica em detrimento de uma história clínica detalhada e 

estudos diagnósticos demorados. Tais itens da abordagem nas emergências hipertensivas 

podem ser realizados a partir do momento em que o paciente estiver estável. 
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A história deve incluir duração e gravidade da hipertensão previamente existente, 

presença de lesão previa de órgão-alvo (insuficiente cardíaca, doenças coronarianas, 

insuficiência renal, doença cerebrovascular), uso de medicações anti -hipertensivas, grau de 

aderência ao tratamento e controle da PA, uso de outras substancias, como 

simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, presença de sintomas específicos, 

sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas incluem dor torácica (isquemia 

miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou lombalgia (dissecção de aorta), dispneia 

(insuficiência cardíaca – ICC), sintomas neurológicos focais, cefaleia, convulsões e alterações 

do nível de consciência. 

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares e nervoso 

central. A PA deve se medida com o paciente deitado e em pé (se pos sível) para avaliar 

depleção volêmica e nos dois braços. Os pulsos devem ser verificados. O exame cardiovascular 

deve buscar por sinais de ICC como taquipnéia, estase jugular, crepitações pulmonares, B, 

ictus desviado, hepatomegalia, edema de membros inferiores e de dissecção de aorta como 

pulsos assimétricos, medidas significativamente diferentes da PA nos dois braços, sopros 

cardíacos e abdominais, massas pulsáteis. O exame neurológico deve avaliar o nível de 

consciência e orientação, sinais de irritação meníngea, campo visual e sinais neurológicos 

focais. 

Exames complementares importantes incluem um ECG para avaliar a presença de 

isquemia miocárdica; RX de tórax para avaliar área cardíaca, congestão pulmonar e sinais de 

dissecção de aorta; e glicemia capilar (dextro) para avaliar hipoglicemia em casos de alteração 

do nível de consciência. Outros exames serão solicitados conforme indicação clínica.  

 

 Emergência Hipertensiva 

É definida como situação na qual ocorre elevação importante da PAS, associada ou não 

a lesão de órgão alvo irreversível. 
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 Urgência Hipertensiva 

São situações em que a PAS está elevada, com PAD > 120 mmHg, porém são mínimas 

ou mesmo não se observam lesão de órgão alvo. 

 

Emergências Hipertensivas 

 Encefalopatia hipertensiva 

 Dissecção de aorta 

 Edema agudo de pulmão 

 Infarto agudo do miocárdio 

 Hipertensão intracraniana 

 Eclampsia 

 Feocromocitoma 

 

Conduta Inicial nos Pacientes com Emergências Hipertensivas 

 Monitorização cardíaca, PAMNI e oximetria 

 Acesso venoso 

 Iniciar o tratamento farmacológico 

 

Conduta Inicial nos Pacientes 

 Objetivo – rápida e gradual redução da PAS. Nas emergências hipertensivas esta 

redução deverá ser obtida imediatamente, no máximo com 1 hora da chegada a Unidade de 

Saúde. 

 Redução de 25% da PAM 

 Redução da PAD para 100 a 110mmHg nas 2 a 6 horas iniciais do tratamento, até níveis 

de PAS normais em alguns dias 

 Redução imediata em 15 a 20 min da admissão na suspeita de dissecção de aorta e/ou 

EAP. Utilizar B bloqueador + nitroprussiato para dissecção de aorta 

 Alcançar e manter a PAS 180X100mmHg em 6 a 12 horas da admissão no AVCI ou H.  
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5.2.2.1.5 - Taquirritmias 

 

TAQUICARDIAS 

As decisões sobre o tratamento de taquicardias clinicamente significativas exigem que 

os médicos perguntem e respondam a duas questões – chave: 

1. O paciente está estável ou instável? Com sinais e sintomas importantes devidos a 

taquicardia? 

Em geral, as taquicardias estáveis são tratadas com fármacos (pelo menos inicialmente) ao 

passo que as taquicardias instáveis exigem cardioversão imediata. 

2. A questão do ECG: O complexo QRS é largo ou estreito? 

Isto é importante primariame1. nte porque orienta a escolha da farmacoterapia. 

 

Princípios de novos tratamentos para arritmias 

 Antiarrítmicos são também pró-arrítmicos. 

 Um antiarrítmico pode auxiliar, mais de um pode ser nocivo. O uso de dois ou mais 

antiarrítmicos aumenta o risco de complicações da função e do ritmo cardíaco.  

 Os antiarrítmicos podem agravar o estado de um coração debilitado. Se o paciente 

com taquicardia sintomática tem a função miocárdica deteriorada, a maioria dos 

antiarrítmicos agravará a função cardíaca. 

 A cardioversão elétrica pode ser a intervenção de escolha ou um “segundo 

antiarrítmico”. Vale o critério “instável x estável, respectivamente”. 

 Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. As novas diretrizes estabelecem uma 

prioridade maior na identificação da arritmia, se o tempo e estado clínico permitirem. 

 

Taquicardia estável 

A taquicardia estável refere-se à condição em que o paciente apresenta: 

 FC > 100bpm 

 Nenhum sinal ou sintoma significativo causado por aumento da frequência cardíaca. 
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 Uma anormalidade cardíaca subjacente que gera o ritmo (p.ex., febre e exercício são 

condições sistêmicas, não condições cardíacas). 

  O algoritmo oferece 4 classes ou quadros de triagem para taquicardia estável: 

1. Fibrilação / Flutter atrial 

2. Taquicardias de complexo estreito 

3. Taquicardias de complexo largo de tipo desconhecido 

4. Taquicardias ventriculares (monomórfica ou polimórfica) 

Se em algum momento o paciente começa a se tornar hemodinamicamente instável o 

médico deve alterar o protocolo para “Taquicardia Instável” e iniciar a preparação para 

cardioversão sincronizada. 
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ALGORITMO– TAQUICARDIA COM PULSO 
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ALGORITMO – TAQUICARDIA COM QRS ESTREITO  
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ALGORITMO – CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 
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Taquicardias Instáveis 

 

A taquicardia instável existe quando o coração bate rápido demais para a condição 

cardiovascular do paciente. Tal elevação da frequência cardíaca reduz o período de diástole 

entre os batimentos, impedindo que sangue suficiente flua para o coração. Um volume 

sanguíneo reduzido nos ventrículos significa que o volume sistólico também é reduzido. O 

termo “bater rápido demais” também implica em “bater de forma ineficiente”.  

A força e a coordenação das contrações ventriculares são insuficientes para manter o 

volume sistólico. 

As chaves para o tratamento de pacientes em taquicardia instável são: o 

reconhecimento rápido de que o paciente está significativamente sintomático ou, até mesmo, 

instável; e o reconhecimento rápido de que os sinais e sintomas são causados pela taquicardia. 
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ALGORITMO PARA TAQUICARDIA INSTÁVEL: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 
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 A taquicardia sinusal não é uma forma de taquicardia sintomática. Não é uma arritmia 

e não irá responder à cardioversão. 

 O Flutter atrial produz tipicamente uma FC próxima a 150bpm. Frequências tão altas 

muitas vezes provocam sintomas e a cardioversão é frequentemente necessária. A 

cardioversão do flutter atrial pode ser frequentemente atingida com níveis de energia 

menores (50J) do que os necessários para outras arritmias. 

 O algoritmo para cardioversão sincronizada recomenda uma sequência padrão de 

níveis de energia para a cardioversão sincronizada: 100J – 200J – 300J – 360J (quando 

desfibriladores monofásicos). 

As duas exceções são o flutter atrial, que responde com frequência a níveis de energia 

mais baixos (tais como 50J), e a TV polimórfica que frequentemente necessita de níveis de 

energia mais baixos. 
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5.2.2.1.6 – Urgências / Emergências Obstétricas 

 

A estratégia de implantação da sistemática do ACCR possibilita abrir processos de 

reflexão e aprendizado institucional de modo a re-significar as práticas assistenciais e construir 

novos sentidos e valores, avançando em ações humanizadas e compartilhadas, pois a 

produção de saúde é, necessariamente, um trabalho coletivo e cooperativo, entre sujeitos. 

Possibilita a ampliação da resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de riscos, que 

levam em conta toda a complexidade dos fenômenos saúde/doença, o grau de sofrimento 

dos usuários e seus familiares, a priorização da atenção no tempo, diminuindo o número de 

mortes evitáveis, sequelas e internações. É uma tecnologia capaz de acolher a mulher no ciclo 

gravídico puerperal e garantir um melhor acesso aos serviços de urgência/emergência nos 

hospitais e um desafio para a construção de projeto de redes aliadas de defesa da vida. 

Objetivos: 

 Organizar o processo de trabalho e ambiência hospitalar. 

 Melhorar a informação para as usuárias e seus familiares sobre sua situação de saúde 

e sua expectativa de atendimento e tempo de espera. 

 

Benefícios: 

 Atendimento agilizado para os casos de maior risco com diminuição do tempo de 

espera para os casos agudos e os que demandam urgência, principalmente. 

 Melhoria da qualidade do atendimento. 
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FLUXOGRAMA DO ACCR NA OBSTETRÍCIA 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO DAS PRINCIPAIS URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

1. SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GRAVIDEZ 

1.1.  HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA 

a) Hipertensão: identificação de níveis pressóricos ≥ 140 x 90 mmHg, em pelo menos duas 

tomadas com intervalo de seis horas ou mais.  

b) Hipertensão arterial crônica (HAC): presença de hipertensão persistente, de qualquer 

etiologia, fora da gestação ou antes da 20a semana de gestação, na ausência de doença 

trofoblástica gestacional. O diagnóstico de HAC poderá ser feito de forma 

retrospectiva quando a hipertensão persiste além de seis semanas após o parto.  

Formas Clínicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensão grave: PS ≥ 160 mmHg e/ou PD ≥ 110 mmHg ou Hipertensão leve 

associada a: idade materna acima de 40 anos, duração da hipertensão > 4 anos, pré-eclâmpsia 

prévia, doença renal de qualquer etiologia, cardiomiopatia, coarctação da aorta, retinopatia, 

Diabetes (classe B a F), perda fetal prévia, doença do colágeno associada a comprometimento 

vascular, Síndrome de anticorpos fosfolípides. 
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1.1. PRÉ-ECLÂMPSIA / ECLÂMPSIA 

Síndrome específica da gestação, que ocorre em geral após a 20ª semana de gravidez, 

caracterizada pela presença de hipertensão (mesmos critérios definidos no item HAC) e 

proteinúria (excreção urinária de proteínas > 0,3 gramas em volume de 24 horas ou análise 

em amostra única mostrando pelo menos 1 +, na ausência de infecção urinária).  

Formas Clínicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUTA MÉDICA EM REGIME HOSPITALAR: 

Terapia Anti-hipertensiva  

O anti-hipertensivo venoso de escolha é a Hidralazina. Cada ampola de 1 ml contém 

20 mg de Hidralazina: diluir 1 ml de Hidralazina (20 mg) em 19 ml de água destilada. Cada 1 

ml da solução contém 1 mg de hidralazina). Administrar 5 ml (5 mg) a cada 20min, até controle 

pressórico, sob supervisão médica com avaliação de BCF e PA após administração. Dose 

máxima: 20 mg.  

Corticoterapia  

Considerar uso de corticóide antenatal para maturação pulmonar entre 26 e 34 

semanas, quando houver indicação de interrupção da gravidez (CIUR grave, oligodrâmnio 

acentuado, agravamento clínico materno, vitalidade fetal comprometida (PBF ≤ 4, diástole 

zero ou reversa de doppler de artéria umbilical, centralização de fluxo à dopplervelocimetria).  
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Profilaxia de Eclâmpsia  

Esquema padrão de sulfato de magnésio – diluir 40ml de sulfato de magnésio 50% em 

460 ml de soro fisiológico 0,9% e manter em bomba de infusão contínua (BIC) a 50 ml/h e 

considerar como esquema em bolus alternativo (8 ml de de sulfato de magnésio a 50% em 12 

ml de água destilada, EV, lentamente (10min) - Manutenção: repetir a dose de ataque a cada 

4 a 6 horas se reflexo patelar presente, diurese superior a 30 ml/h, freqüência respiratória ≥ 

16 irpm). Antídoto: Gluconato de cálcio 10 ml de solução a 10% EV. 
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FLUXOGRAMA PARA CONDUTAS MÉDICAS PARA SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GRAVIDEZ 
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Condutas Médicas no Tratamento da Eclampsia: 

 Internação com observação constante 

 Controle de convulsões: Sulfato de Magnésio (idem forma grave) OU hidantal como 

esquema alternativo, principalmente em casos de crises convulsivas recorrentes. 

 Cuidados Gerais - ABC  

 Suspender dieta oral  

 Contenção e proteção da paciente durante as convulsões  

 Manter vias aéreas permeáveis: cânula de Gedel, aspirar com freqüência a orofaringe 

 Sondagem vesical em sistema fechado (avalizar diurese e balanço hídrico)  

 Manter veia de bom calibre para perfusão de líquidos e medicamentos  

 Monitorização cardíaca e oximetria de pulso maternos  

 Oxigênio úmido a 6 litros/minuto  

 Antibiótico profilático (quando indicado) 

 Monitorização fetal contínua (CTG) 

 Solicitar propedêutica p/ HELLP síndrome (20% associação) 

 Interrupção da gravidez após estabilização materno-fetal 

 Avaliar transferência da paciente para centro de terapia intensiva. 

 

Condutas Médicas para Síndrome de HELLP: 

• Solicitar TGO, hemograma com plaquetas, LDH e lembrar de solicitar creatinina para avaliação 

de função renal.  

• Avaliar transfusão de plaquetas (objetivo de alcançar número de plaquetas > 100.000). 

Indicações: - abaixo de 30.000 plaquetas - Absoluta  

                     - abaixo De 50.000 plaquetas - Em caso de procedimento cirurgico / parto  

                     - Distúrbio de coagulação / hemorragia 

• Avaliar transferência da paciente para centro de terapia intensiva. 
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CONDUTA PÓS-PARTO NAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS 

 

 OBJETIVO / CONDUTA: 

  Liberar alta hospitalar quando PAD < 100 mmHg e/ou PAS < 150 mmHg com ou sem 

necessidade de uso de anti-hipertensivos.  

 Caso a paciente mantenha esses níveis pressóricos sem uso de medicação: Alta 

hospitalar. Controle ambulatorial com intervalos semanais e sem medicamentos. 

Estabilizando-se a PA, controle de duas em duas semanas.  

 Caso a paciente mantenha níveis de PAD > 100 mmHg e/ou PAS > 150 mmHg. Manter a 

puérpera internada e iniciar: Nifedipina 10 a 20 mg de 12/12h (dose máxima de 80mg/dia) 

E/OU Captopril 25 mg de 8/8h (dose máxima 150 mg/dia) E/OU Propranolol 40 mg de 12/12h 

(dose máxima de 240 mg/dia) E/OU Hidroclorotiazida 25 mg/dia.  

 Quando a PAD ≤ 100 mmHg e/ou PAS ≤ 150 mmHg - alta hospitalar com controle em 3 

e 7 dias, depois controle semanal. Estabilizando-se a PA, controle de duas em duas semanas.  

 Avaliar a possibilidade de suspensão progressiva do hipotensor nos casos de pré-

eclâmpsia.  

 Puérperas com diabetes ou cardiomiopatia poderão ser melhor controladas com 

inibidores de conversão da angiotensina.  

 Nas pacientes que já estavam em uso de hipotensor na gestação, avaliar a necessidade 

ou não de mudança da terapêutica.  

 As puérperas que permanecerem hipertensas ou em uso de hipotensor após oito 

semanas do parto deverão ser encaminhadas para controle na clínica médica. 
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2. ABORTAMENTO 

 Abortamento é a interrupção da gravidez antes da viabilidade fetal que de acordo com 

os critérios da Organização Mundial de Saúde significa a interrupção de uma gestação abaixo 

de 22 semanas e/ou com peso fetal inferior a 500 gramas. 

 Aproximadamente 22% de todas as gestações detectadas pela dosagem de 

gonadotrofina coriônica humana (hCG) evoluem para abortamento.  

 A taxa de perda clinicamente detectável é cerca de 10% a 12% das gestações. A maioria 

destas ocorre antes de oito semanas. Apenas 3% das gestações são perdidas após nove 

semanas e 1% após 16 semanas. Cerca de 4% das mulheres podem ser acometidas por duas 

ou mais perdas. 

 

Formas Clínicas: 

• Ameaça de abortamento e abortamento iminente;  

• Abortamento inevitável;  

• Abortamento em evolução, abortamento completo e abortamento incompleto; 

• Abortamento frustrado/ retido/ Missed abortium; 

• Abortamento habitual. 

 

Forma Clínica Hemorragia Cólicas Útero Colo USG 

Ameaça de 
Abortamento 

Pouco volumosa Pouca 
Intensidade 

Volume proporcional 
ao esperado para IG 

Fechado Variável  

Abortamento 
iminente 

Moderada com sangue 
vivo 

Média a grande 
intensidade 

Volume proporcional 
ou ligeiramente 
inferior à IG 

Entreaberto Saco gestacional 
desprendendo, colo 
com dilatação 

Abortamento 
inevitável  

Volumosa associada com 
perda de líquido 
amniótico 

Intensas Volume proporcional 
ou ligeiramente 
inferior à IG 

Presença de 
dilatação 
cervical  

Diminuição do líquido 
amniótico, alterações 
sugestivas de infecção. 

Abortamento 

incompleto 

Abundante com restos 

ovulares 

Média a grande 

intensidade 

Volume menos que o 

esperado para IG 

Entreaberto Restos Ovulares 

Abortamento 
completo 

Pequeno volume ou 
inexistente. Eliminação 
do concepto e anexos 

Ausente Volume menor que o 
esperado para IG 

Fechado Ausência de conteúdo 
intracavitário 

Abortamento 
infectado 

Pequeno, opalescente e 
com restos ovulares 

Intensas e 
acompanhadas 

de febre 

Volume variável com 
consistência 

amolecida, 
mobilidade reduzida. 

Entreaberto Variável  
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Abortamento 
retido 

Não Não Menor que o 
esperado 

Fechado CCN maior ou igual a 
5mm sem BCF 

Ovo 

anembrionado 

Não Não Menor que o 

esperado 

Fechado Saco gestacional > 

16mm sem embrião ou 
vesícula vitelina 

 

 

MÉTODOS CIRÚRGICOS E MEDICAMENTOSOS PARA ESVAZIAMENTO DA CAVIDADE UTERINA 

PÓS-ABORTAMENTO 

 

 MÉTODOS CIRÚRGICOS 

 Consiste na remoção cirúrgica dos produtos da gravidez através da cérvice dilatada. A 

incidência de complicações como a perfuração uterina, laceração cervical, hemorragia, 

remoção incompleta e infecção pode aumentar após o primeiro trimestre. Por essa razão, 

indica-se o esvaziamento primário da cavidade uterina por curetagem e/ou aspiração manual 

intra-uterina (AMIU) para gestações até 11 semanas. A partir de 14 semanas de idade 

gestacional é necessário aguardar a expulsão do feto, que pode ser induzida por técnicas 

medicamentosas, antes de proceder-se a curetagem uterina. Entre 12 e 14 semanas os casos 

devem ser individualizados.  

 Nos casos em que se faz necessária a dilatação do colo uterino antes da curetagem, 

devemos utilizar os dilatadores Denniston (jogo de 5 bastões cônicos), pelo menor risco de 

perfuração uterina, na ausência dos mesmos, podemos usar as Velas de Hegar (cilindros 

metálicos com diâmetros variáveis). Ambos os modelos de dilatadores são introduzidos na 

cérvice em ordem crescente de diâmetro até que se obtenha a dilatação necessária para a 

realização da curetagem uterina. Esse procedimento deve ser realizado sob anestesia. Após a 

dilatação realiza-se o esvaziamento da cavidade uterina através da AMIU ou curetagem. 

 

 INDUÇÃO MEDICAMENTOSA 

 Ocitocina: É possível a indução de abortamentos no segundo trimestre de gestação com 

altas doses de ocitocina administrada em pequenos volumes de solução intravenosa. Segundo 

o protocolo do ACOG prepara-se a solução com 200 unidades de ocitocina (40 ampolas) em 
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500ml de soro fisiológico ou Ringer. O gotejamento deve ser de 50 ml/hora (20.000 mU/hora) 

o que resultará numa dose aproximadamente 10 vezes maior que a dose máxima preconizada 

para a indução do parto com o feto vivo (1.800 mU/hora). O risco de intoxicação hídrica é 

maior com altas doses de ocitocina, e a paciente deve ser monitorizada com uma dosagem de 

íons diária enquanto estiver recebendo esse regime.  

 Prostaglandinas: Disponíveis sob forma de comprimidos com 200 µg (misoprostol, 

prostaglandina) que devem ser administrados por via vaginal a cada 6 horas até a expulsão 

fetal. 

 Antibioticoprofilaxia Pós-Abortamento Incompleto: Não há evidências suficientes para 

recomendar antibiótico profilaxia de rotina pós-abortamento incompleto sem sinais ou 

sintomas de infecção. 

 

ABORTAMENTO INCOMPLETO INFECTADO 

 Decorre da eliminação incompleta do ovo, embrião ou placenta, que determinam a 

manutenção da abertura do canal cervical, favorecendo a ascensão de bactérias da flora 

vaginal e intestinal à cavidade uterina, em um processo denominado progressão aeróbio-

anaeróbia. É mais comum em abortamentos instrumentais provocados, mas não é exclusivo 

destes.  

 O diagnóstico baseia-se na presença de dor hipogástrica e à mobilização do colo uterino, 

febre e corrimento vaginal com odor fétido. Por vezes há relato de sangramento vaginal 

prolongado ou tentativa de interrupção voluntária da gravidez.  

 O abortamento infectado pode ser subdividido em três estágios conforme a extensão 

do processo e gravidade clínica: 

• Tipo I: É o mais comum, localizado apenas na cavidade uterina e decídua; observamos o 

útero aumentado de volume com o canal cervical pérvio, por onde flui secreção piosanguínea. 

O estado geral da paciente está preservado e inexistem sinais de resposta inflamatória 

sistêmica e irritação peritoneal; 

• Tipo II: A infecção pode progredir para o miométrio, paramétrios, anexos e peritônio 

agravando-se o quadro clínico. Há presença de febre elevada, taquicardia, íleo paralítico, e 
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dor abdominal. O exame físico pode demonstrar defesa abdominal, toque vaginal 

extremamente doloroso e empastamento dos paramétrios;  

• Tipo III: Caracterizado pelo quadro grave e com alta morbidade e mortalidade 

caracterizado por resposta inflamatória sistêmica acentuada e sepses intrabdominal.  

  

 Condutas Médicas: 

 No tipo I o tratamento do abortamento incompleto infectado consiste na remoção do 

foco infeccioso por meio de curetagem uterina com uso simultâneo de antibióticos 

endovenosos com cobertura para os germes mais frequentes nesse tipo de infecção: gram-

negativos e anaeróbios. Recomenda-se inicialmente aminoglicosídeo (gentamicina ou 

amicacina) associado a um anaerobicida (geralmente metronidazol ou clindamicina). O 

esquema deve ser prescrito independente da gravidade do quadro clínico. 

 No tipo II com propagação para o miométrio e peritônio a curetagem não mais soluciona 

o problema, sendo necessária a abordagem cirúrgica. Exames laboratoriais são necessários 

para estimar o grau de acometimento sistêmico da infecção: leucograma, lactato, função renal 

e hepática, coagulograma, radiografia de tórax/abdome e ultra-sonografia. Em casos com 

acometimento pélvico extenso realiza-se a drenagem dos abscessos através do fundo de saco 

posterior ou via abdominal, dependendo da sua localização ultra-sonográfica e/ou per-

operatória. O uso de antimicrobianos está também indicado. 

 No tipo III além da abordagem cirúrgica é necessário a monitorização e controle da 

paciente em unidade de tratamento intensivo. 

 

Esquema posológico de antimicrobianos no abortamento infectado: 

• CLINDAMICINA: 600 mg, EV, de 8/8 horas ou Metronidazol 500 mg de 8 em 8 horas EV 

+ GENTAMICINA: 5 mg/kg, EV, dose única diária.  

 OBS.: Esquema preconizado pelo CDC para CLINDAMICINA: 900 mg, EV, de 8/8 horas. 

Após 48 horas afebril, suspender esquema venoso e avaliar alta sem uso de medicação. 

 OBS.: Nos casos de persistência de febre após 72 horas de iniciado antimicrobiano, está 

indicado a nova investigação diagnóstica e discussão do esquema de antimicrobiano.  
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FLUXOGRAMA DE ABORDAGEM DA PACIENTE COM SUSPEITA DE ABORTAMENTO 
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3. GRAVIDEZ ECTÓPICA 

 Gestação em que o ovo se implanta e desenvolve-se fora da cavidade uterina. 

 A coexistência da gravidez intrauterina com a ectópica (gestação heterotópica) ocorre 

em 1 para 3.889 gestações. 

 

 Localizações mais frequentes: 

• Tubária: 98,3% 

  - Ampular: 79,6%  

 - Ístimica: 12,3% 

 - Fimbrial: 6,2%  

 - Intersticial: 1,9%  

• Abdominal: 1,4%  

• Ovariana: 0,15%  

• Cervical: 0,15% 

 

 Diagnóstico: 

 Queixas: 

 - Dor pélvica.  

 - Sangramento vaginal.  

 - Atraso menstrual. 

 

 Sinais: 

 - Massa anexial palpável. 

 - Dor à palpação dos anexos.  

 - Útero de tamanho abaixo do esperado para idade gestacional.  

 - Sinais de instabilidade hemodinâmica (hipotensão, taquicardia, hipotermia e sudorese) 

na presença de ruptura. 
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 Exames complementares que devem ser solicitados: 

 Dosagem de beta-HCG  

 Na gestação de evolução normal o BHCG dobra a cada 48 a 72 horas. 

• Aumento de no mínimo 66% em 48 horas.  

• Com valores acima de 1.000 a 2.000 UI (dependendo do aparelho e da experiência do 

examinador) obrigatoriamente o saco gestacional deverá ser visto dentro do útero pela 

ultrassonografia endovaginal. Se não for visto → suspeitar de ectópica.  

 

 Ultrassonografia  

 Sinais ultrassonográficos 

• Ausência de gravidez intra-uterina. 

• Massa anexial heterogênea. 

• Presença de líquido no fundo de saco.  

 

 Laparoscopia  

 Recurso propedêutico mais confiável no diagnóstico de gravidez tubária íntegra; nos 

casos duvidosos deve sempre ser realizada. Inconvenientes desse método propedêutico: 

agressivo, exigindo local, equipamento e pessoal adequados para realizá-lo, o que na prática 

nem sempre é possível. 

 

 Tratamento: 

 A terapêutica cirúrgica continua a ser o tratamento padrão da gravidez ectópica. Pode 

ser empregada como primeira escolha ou na falha do tratamento clínico ou da conduta 

expectante.  

 Caso a vídeo laparoscopia esteja disponível, deve ser usada preferencialmente. 

 

 Tipo de Cirurgia  

 Em casos de urgência, com sangramento importante e/ou instabilidade hemodinâmica, 

a laparotomia com salpingotomia deve ser sempre a opção.  
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 Na video-laparoscopia e laparotomia, sempre que possível, pratica-se a salpingostomia 

linear contra-mesentérica – incisão linear na trompa com remoção do produto conceptual. A 

região da trompa que foi aberta pode ser suturada, cauterizada ou permanecer aberta.  

 Quando não existe a preocupação em manter a fertilidade, pode-se realizar a salpin-

gectomia total ou parcial.  

 A ordenha tubária, não deve ser realizada, pois existe o risco de não se retirar todo o 

produto conceptual, resultando em gravidez ectópica persistente.  

 

 Tratamento Clínico 

  Pode ser tentado em casos bem selecionados, com diagnóstico precoce. O metrotrexato 

é a droga de escolha.  

 O metotrexato é um antagonista do ácido fólico que inibe a síntese de purinas e 

pirimidinas, interferindo na síntese de DNA e na multiplicação celular. O quadro abaixo indica 

quando tentar o tratamento clínico e suas chances de sucesso. 

 

ÍNDICE DE ELITO-CAMANO 

 

 

 

 

 

Nota > 5 → 95% de sucesso no tratamento.  

Nota ≤ 5 → Tratamento clínico contraindicado. 

Risco elevado: fluxo com IR < 0,45 em mais de 2/3 da massa.  

Risco moderado: fluxo com IR < 0,45 em 1/3 a 2/3 da massa.  

Risco baixo: fluxo com IR < 0,45 em menos de 1/3 da massa, ou fluxo com IR > 0,45, ou 

fluxo de alta resistência (diástole zero ou reversa), ou ausência de vascularização detectável.  
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FLUXOGRAMA DE CONDUTA NA SUSPEITA DE GRAVÍDEZ ECTÓPICA 
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4. ÓBITO FETAL 

A Organização Mundial da Saúde considera como óbito fetal aquele ocorrido em 

qualquer momento da gravidez, independentemente de sua localização, incluindo abortos e 

gestações extrauterinas, ovo morto ou retido, aborto retido de primeiro ou segundo trimestre 

e também o feto morto no terceiro trimestre, até o final da gestação. 

 

Etiologia Do Óbito Fetal: 

Diagnóstico: 

• Clínico: 

- Percepção materna de cessação dos movimentos fetais; 

- Diminuição ou desaparecimentos dos sintomas gestacionais; 

- Sangramento ou contrações uterinas. 

• Exame Obstétrico: 

- Discrepância entre Idade Gestacional e altura uterina; 

- Ausência de BCF; 

- Redução de líquido amniótico. 

• Exame Complementar: 

- Ultrassonografia para o diagnóstico de óbito fetal; 

- Ausência de movimentos fetais e batimentos cardíacos; 

- Sinais de óbito antigo: superposição de ossos do crânio; 
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- Hiperflexão da coluna vertebral; 

- Sinal de Halo Craniano; 

- Gases na circulação fetal; 

Laboratorial: negativação do Beta HCG. 

Após a expulsão:  

• Necropsia se for de desejo da família;  

• Histopatológico de placenta. 

 

Conduta no Óbito Fetal: 

Fatores a serem considerados para decisão de conduta que pode ser ativa ou 

expectante: 

 Tempo de Óbito fetal: a conduta expectante pode ser tomada até 4 semanas do 

diagnóstico, com 80 a 90% das mulheres entrando em trabalho de parto (TP) 

espontaneamente no prazo de duas semanas. Conduta a ser tomada em decisão conjunta com 

a paciente e familiares.  

 Risco de coagulopatia: a retenção de um feto morto pode causar coagulopatia pelo 

consumo crônico devido a liberação gradual de fator tecidual (tromboplastina) a partir da 

placenta para a circulação materna. Isto geralmente ocorre depois de quatro semanas, sendo 

mais comum quando o óbito se dá por descolamento prematuro de placenta (DPP) e é 

extremamente rara.  

 Obstétricos – Rotura prematura de membranas, DPP, placenta prévia (PP), incisões 

uterinas prévias, risco de isoimunização-Rh e patologias clínicas maternas → Conduta ativa. 
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Conduta Ativa: 

 As prostaglandinas, principalmente quando são aplicadas localmente, são mais efetivas 

que a ocitocina ou a amniotomia para superar os obstáculos de um colo desfavorável e 

propiciar o parto vaginal. 

USO DO MISOPROSTOL NO ÓBITO FETAL 

SEM CICATRIZ UTERINA COM CICATRIZ UTERINA 

< 12 semanas 400mcg em fundo de saco vaginal. 

AMIU 6h após 

< 12 semanas 400mcg em fundo de saco vaginal. 

AMIU 6h após 

13 – 17 semanas 200mcg via vaginal a cada 6h (máx 4 
doses) 

13 – 17 semanas 100mcg via vaginal a cada 6h (máx 
4 doses) 

18 – 26 semanas 100mcg via vaginal a cada 6h (máx 4 
doses) 

18 – 26 semanas 50mcg via vaginal a cada 6h (máx 
4 doses) 

> 26 semanas 25mcg via vaginal a cada 6h > 26 semanas ou duas 
ou mais cesáreas 

anteriores 

Sonda de Foley intracervical com 
30 – 50ml de soro fisiológico. 

Iniciar ocitocina após eliminação 
da sonda 

 

• Embeber os comprimidos em soro fisiológico 0,9%.  

• Nos óbitos menores de 12 semanas não há necessidade de eliminação do produto 

conceptual. Realizar curetagem 6h após colocação da medicação, preferencialmente por 

AMIU;  

• Não utilizar uma nova dose se houve início da atividade uterina; 

• Não usar ocitocina dentro de 6 horas após o uso de misoprostol. 

 

 SE: 

1. Não houver resposta repetir o esquema com misoprostol nas 24h seguintes  

2. Indução negativa ao fim de 48h, retomar indução após pausa de 24h.  

3. Não houver resposta em segunda indução: 

• Rediscutir o caso em sessão clínica ou 

• Realizar inserção de sonda de Foley com balão de 30 a 50mL de capacidade colocado 

intracervical e fixo à perna da paciente até ser expulso em consequência da dilatação cervical. 

Iniciar ocitocina após eliminação da sonda. 
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Complicações: 

a)  Hemorragia – associada a aborto incompleto, atonia uterina ou lesão uterina.  

Em caso de persistência de hemorragia  

• Realizar USG – excluir retenção de restos ovulares,  

• Administrar 10 unidades ocitocina EV (bolus) e/ou associar Misoprostol 4cp (800mcg) 

retal. 

• Proceder nova curetagem. 

 Se a hemorragia persistir -> provável lesão traumática, proceder a 

laparoscopia/laparotomia. 

b)  Taquissistolia – 5 ou mais contrações em 10 min, detectadas por 2 vezes consecutivas (20 min);  

Conduta: 

•  Remoção de partes não absorvidas do medicamento (não utilizar irrigação vaginal);  

• Hidratação materna, 2000 mL SRL EV rápido, pode ser utilizado, mas não há evidências 

suficientes de que diminua as contrações;  

•  Se não solucionado, faz-se tocólise em dose de ataque com nifedipina 20 mg VO até 

cessação ou diminuição das contrações ou Sulfato de magnésio 4 a 6 g endovenoso diluído em 

SG 5%. 

c) Efeitos secundários – proporcionais à dose utilizada 

• Náuseas e vômitos; 

• Diarréia; 

• Febre e calafrios. 
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Indicações de Cesárea do Óbito Fetal: 

INDICAÇÕES DE CESÁREA NO ÓBITO FETAL 

Absolutas Relativas 

- Placenta prévia centro total ou hemorragia 
acentuada; 
- Descolamento prematuro de placenta com 

instabilidade hemodinâmica materna; 
- Desproporção céfalo-pélvica; 
- Obstrução do trajeto. 

- Duas ou mais cesáreas anteriores; 
- Feto em posição transversa; 
- Presença de tumor ou distensão abdominal fetal. 

 

Preenchimento da Declaração de Óbito – DO: 

• Não assinar DO em branco;  

• Não deve haver emendas ou rasuras; 

• Preencher com letra de forma e sem abreviaturas; 

• No campo 30 (Número de filhos tidos, vivos ou mortos ou abortos) não se inclui o 

falecido a que se referir a declaração; 

• Mesmo assinalando-se no Campo 1 da DO, que se trata de um óbito fetal, devemos 

escrever o nome do falecido APENAS como NATIMORTO sem abreviaturas (NM não deve ser 

escrito); 

• Nos casos de óbitos fetais, a hora e data do óbito serão as mesmas do nascimento, pois 

é este o momento em que estamos atestando o óbito, momento em que estamos vendo o 

corpo (quando o médico pode confirmar o óbito). 
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5.2.2.1.7 – Urgências / Emergências Urológicas 

1. PRIAPISMO 

Ereção parcial ou total, com pelo menos 4 horas de duração, com início relacionada ou 

não a atividade sexual.  

 

 Classificação: 

• Baixo Fluxo 

• Alto Fluxo 

• Intermitente (Stuttering priapism) 

 

1.1. PRIAPISMO DE BAIXO FLUXO 

Tipo mais comum, sendo também muito doloroso e com maior tumescência. 

 Etiologias: 

• Doença falciforme; 

• Hemoglobinopatia de Olmsted; 

• Talassemia; 

• Leucemias; 

• Policitemia; 

• Farmacoterapia intracavernosa: papaverina, Trimix, Bimix, Alprostadil, etc; 

• Antipsicóticos: clorpromazina; 

• Antidepressivos: trazodone; 

• Drogas: cocaína; 

• Doenças neoplásicas: pênis, uretra, próstata, bexiga, rins, testículos; 

• Nutrição parenteral hiperlipídica; 

• Pacientes em hemodiálise usando eritropoietina; 

• Tratamento com heparina; 

• Doenças neurológicas: trauma raquimedular; 

• Anestesia geral ou local. 
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1.2. PRIAPISMO DE ALTO FLUXO 

Tipo muito mais raro, pouco doloroso, com menor tumescência. 

 Etiologia: 

• Trauma -> Fístula espongio canvernosa 

• Mais comum: queda a cavaleiro 

• Outros: coito, chute, fratura da pelve, lacerações por agulhas, procedimentos, 

infiltração metastática de tumores. 

 

Exames Complementares: 

• Gasometria 

• US doppler (suspeita de alto fluxo) 

• Arteriografia do pênis (muito invasivo) 

• Ressonância magnética (raras indicações) 

 

Tratamento – Isquêmico: 

• Punção / Esvaziamento dos corpos cavernosos 

 Lateral ao Corpo cavernoso (Scalp 19) 

 Transglandar (Abocath 14) 

• Lavagem dos corpos cavernosos 

 Soro fisiológico 

 Soro fisiológico 1L + 1 amp de adrenalina 

• Simpatomiméticos 

 Fenilefrina 100 a 200mcg/dose a cada 5-10 minutos repetidos até o máximo de 

1000mcg 

 

Tratamento – Não-isquêmico: 

• Observação (resolução espontânea 60% casos) 

• Gelo + compressão 

• Embolização endovascular (coágulos autológos e géis absorvíveis)  
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• Ligadura cirúrgica direta (fístulas sinusoidais ou pseudoaneurismas)  

 

2. ESCROTO AGUDO 

Diagnóstico Diferencial: 

• Torção do cordão espermático; 

• Torção de apêndice (testículo / epidídimo); 

• Epididimite / orquite; 

• Hérnia / hidrocele; 

• Trauma / Abuso sexual; 

• Tumor; 

• Edema escrotal idiopático (dermatite, picada de inseto); 

• Celulite; 

• Vasculites (Henoch-Schonlein). 

 

2.1. TORÇÃO DE TESTÍCULO 

 Classificação: 

• Extravaginal: 

 - Torção proximal da túnica; 

 - Período perinatal; 

 - Migração do testículo. 

• Intravaginal: 

 - Fixação anormal da túnica; 

 - Adolescência; 

 - Pode ser precipitada por congestão vascular ou traumas. 

  

 Quadro Clínico: 

• Dor de início súbito, de grande intensidade 

• Irradiada para região inguinal ou abdominal 

• Precipitada pelo frio, movimento súbito, trauma 
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• Edema e hiperemia da bolsa testicular 

• Náuseas e vômitos associados 

 

 Exame Físico: 

• Sinal de Angel 

– Posição horizontalizada do testículo contralateral. 

• Sinal de Prehn 

– Piora da dor com elevação do testículo afetado. 

• Testis redux 

– Elevação do testículo por contração cremastérica. 

• Sinal de Rabinowitz 

– Ausência de reflexo cremastérico. 

 

 Exames Complementares: 

• US bolsa escrotal com doppler. 

– Sensibilidade: 89,9% 

– Especificidade: 98,9% 

• Cintilografia testicular 

 

Tratamento Médico: 

• Exploração cirúrgica da bolsa escrotal  

– Destorção do testículo 

– Avaliação da viabilidade 

– Fixação do lado afetado (quando viável) 

– Orquiectomia (quando não viável) 

– Fixação do lado contralateral (orquidopexia) 
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TEMPO DE ISQUEMIA X CIRURGIA 

DURAÇÃO (horas) RECUPERAÇÃO (%) 

Menos de 6 horas 85 a 97% 

6 a 12 horas 55 a 85% 
12 a 24 horas 20 a 80% 

Mais de 24 horas < 10% 

Conclusão: Exploração em até 6 horas. 

 

2.2. TORÇÃO APÊNDICE TESTICULAR 

• Dor escrotal 

• Início súbito 

• Dor no polo superior do testículo 

• Sinal da mancha azul – “blue dot sign” 

 

Tratamento conversador: AINE, analgésico. 

 

2.3. FRATURA PENIANA 

Epidemiologia: 

• Rotura da túnica albugínea 

– Espessura pênis flácido: 2mm 

– Espessura pênis ereto: 0,5mm 

– Geralmente ventral ou lateral (maior fragilidade) 

• Fatores desencadeantes 

– Estados Unidos -> 94% coito 

– Iran -> 69% taghaandan 

• Trauma de uretra associado 

– 3% (Asia) a 20% (USA e Eur) 
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 Quadro Clínico: 

• Dor 

• Estalido 

• Detumescência 

• Hematoma (“pênis em berinjela”) 

• Uretrorragia (lesão de uretra associada) 

 

Exames Complementares: 

• US: mais usado 

• Cavernosografia: pouco usado 

• Ressonância Magnética: maior acurácia 

 

Tratamento Médico: 

• Cirúrgico: 

– Desenluvamento do pênis 

– Sutura da albugínea 

– Reparo da lesão uretral (quando houver) 

• Conservador 

– Raros casos. 

 

2.4. GANGRENA DE FOURNIER (FASCEÍTE NECROTIZANTE) 

Características: 

• Quadro clínico variável 

• Edema perineal 

• Crepitação local 

• Sepse 

• Progressão rápida (2-3 cm/hora, fascia de Scarpa, Buck, Dartos) 

• Mais comum em imunossuprimidos (DM, etilistas) 
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• Alta morbi-mortalidade 

• Polimicrobiana 

 

Tratamento: 

• Antibioticoterapia largo espectro 

• Debridamento precoce 

 

3. TRAUMA RENAL 

Traumas Genitourinários 
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Órgãos Acometidos – Trauma contuso: 

• Baço: 26% 

• Rim: 24% 

• Intestino delgado: 16% 

• Fígado: 15% 

• Parede abdominal: 1-3% 

• Diafragma: 1-3% 

• Mesentério: 1-3% 

• Pâncreas: 1-3% 

 

  Órgãos Acometidos – Trauma Penetrante: 

• Fígado: 37% 

• Intestino delgado: 26% 

• Estomago: 19% 

• Colon: 14% 

• Omento: 10% 

• Baço: 7% 

• Rim: 3-5% 

• Pâncreas: 3% 

• Duodeno: 3% 

• Diafragma: 2% 

 

Quadro Clínico: 

• Equimose em região lombar 

• Massa palpável em flanco 

• Fratura dos últimos arcos costais 

• Lesão penetrante em flanco, hipocôndrios e região lombar 

• Hematúria 

• Instabilidade hemodinâmica 
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• Choque hipovolêmico 

 

  Exames Complementares: 

• Tomografia computadorizada com contraste arterial e fase excretora 

 

  Outros: 

• Urografia excretora 

• Angiografia seletivas 

• Pielografia retrógrada 

• Ressonância magnética 

 

  Indicações de Tomografia Computadorizada: 

• Ferimento penetrante de flanco ou dorso 

• Hematúria macroscópica 

• Hematúria microscópica e choque 

• Mecanismo de trauma 

• Crianças com hematúria – todos os graus 

 

CLASSIFICAÇÃO – TRAUMA RENAL 

• Grau I: contusão ou hematoma subcapsular 

• Grau II: hematoma perirrenal, laceração cortical < 1 cm 

• Grau III: laceração cortical > 1 cm 

• Grau IV: 

– Lesão do sistema coletor 

– Lesão segmentar da artéria ou veia renal c/ hematoma contido 

• Grau V: 

– Rompimento renal 

– Avulsão pedículo renal 

– Trombose a. renal 
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Tratamento:  

• Grau I: conservador 

• Grau II: conservador 

• Grau III: conservador 

• Grau IV 

  – Hemodinamicamente estável: conservador 

– Hemodinamicamente instável: cirurgia 

– Lesão vascular: cirurgia / procedimentos endovasculares 

  – Lesão sistema coletor: duplo J 

• Grau V: cirurgia (exceção: trombose a. renal) 

 

 Tratamento Conservador: 

• Repouso 

• Antibioticoterapia 

 – se houver hematoma extenso ou extravasamento de urina 

• Colocação de DJ 

 – Casos selecionados 

• Ht / Hb seriados 

• Controle hemodinâmico 

• Tomografias seriadas 

 

 Indicações Cirúrgicas – Absolutas: 

• Instabilidade hemodinâmica 

• Hematoma retroperitoneal pulsátil ou em expansão durante cirurgia (zona 2) 

 

 Indicações Cirúrgicas – Relativas: 

• Extravasamento de contraste na fase excretora 

 – Duplo-J 

• Tecido não-viável 
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• Estadiamento incompleto 

• Trombose arterial 

• Trauma renal contuso associado a lesões de outros órgãos  

 

 Tratamento Cirúrgico: 

• Angiografia + embolização: estabilidade hemodinâmica e sangramento persistente 

• Duplo J 

• Renorrafia 

• Patch de omento 

• Nefrectomia parcial 

• Nefrectomia radical 

 

4. TRAUMA DE BEXIGA 

 Mecanismo de Trauma: 

• Ruptura extraperitoneal: Fratura de bacia -> distorção do anel pélvico -> lesão antero-

lateral da bexiga 

• Ruptura intraperitoneal: Trauma abdominal fechado, em hipogástrio -> lesão da cúpula 

• Iatrogenias 

– Procedimentos ginecológicos: cesáreas, histerectomia 

– Procedimentos urológicos: sling, RTU de bexiga 

 Quadro Clínico: 

• Dor abdominal 

• Distensão abdominal 

• Hematúria 

• Anúria 

• Aumento U e Cr séricos 

• Equimose em baixo ventre e cristas ilíacas 
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 Exames: 

• Uretrocistografia (UCM) 

• Cisto-tomografia 

• Uro-tomografia (URO TC) 

 

 CLASSIFICAÇÃO – TRAUMA VESICAL 

• Grau I: hematoma, contusão intramural 

• Grau II: laceração da parede vesical < 2 cm extraperitoneal 

• Grau III: laceração da parede vesical > 2 cm extraperitoneal ou < 2 cm intraperitoneal  

• Grau IV: laceração da parede vesical > 2 cm intraperitoneal 

• Grau V: laceração estendendo-se até colo vesical ou trígono vesical 

 

 Tratamento: 

• Ruptura extraperitoneal: SVD 

• Ruptura intraperitoneal: cistorrafia em 2 planos + SVD 

 

5. TRAUMA DE URETRA 

 Mecanismos do Trauma: 

• Uretra anterior: fratura peniana 

• Uretra posterior: 

 – Bulbar: queda a cavaleiro, trauma de sondagem 

 – Membranosa: fratura de uretra 

  Quadro Clínico: 

• Uretrorragia 

• Hematúria 

• Equimose perineal em asa de borboleta 

• Retenção urinária 
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• TR: próstata elevada 

  

 Exames: 

• Uretrocistografia (UCM) 

 

 CLASSIFICAÇÃO – TRAUMA URETRAL: 

• Grau I: contusão, uretrografia normal 

• Grau II: estiramento, sem extravasar contraste 

• Grau III: ruptura parcial, extravasa contraste, contraste na bexiga 

• Grau IV: ruptura completa, <2cm, sem contraste na bexiga 

• Grau V: ruptura completa, >2cm 

Tratamento: 
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6. CÓLICA NEFRÉTICA 

 Sinais / sintomas: 

• Dor lombar + flanco 

• Irradiação para FI e escrotal/grandes lábios 

• Náuseas e vômitos 

• Leucocitúria 

• Leucocitose 

• Rx: cálculo ureteral 

• US/TC: Cálculo + Hidronefrose 

 

 Conduta: 

• Analgesia, hidratação. 

 

7. PIELONEFRITE OBSTRUTIVA 

 Sinais / sintomas: 

• Quadro clínico anterior 

• Febre, Prostação, Giordano 

• Leucocitúria 

• Leucocitose 

• Rx: cálculo ureteral 

• US/TC: Cálculo + Hidronefrose + borramento de gordura perirrenal 

 

 Conduta: 

• Duplo J (+ATB, suporte) 
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5.2.2.1.8 – Protocolo Médico para a DOR 

 

A dor é um sintoma que acompanha, de forma transversal, a generalidade das 

situações patológicas que requerem cuidados de saúde. Segundo o Ministério da Saúde o 

controle eficaz da dor é um dever dos profissionais de saúde e um direito do paciente. Para 

que o manejo da dor aconteça de forma sistematizada, segue abaixo dois conceitos 

importantes: 

• Dor aguda - É a dor de início recente e de duração provavelmente limitada. Aquela 

resultante de lesão traumática, cirúrgica, inflamatória ou infecciosa, mesmo que de início 

abrupto tendo curta duração. Tem caráter fisiológico, função de defesa e geralmente 

responde a medicação. Mal controlada, traz sofrimento e diversos riscos para o paciente 

secundários a resposta endócrino-metabólica aumentada, dificuldade de mobilização, 

reabilitação, respiração e tosse adequadas. 

• Dor crônica - É definida como qualquer dor com duração maior que 3 meses. É 

desprovida de qualquer valor biológico, podendo ser considerada uma doença por si só. Trata-

se de condição bastante prevalente, atingindo em torno de 30% da população. Apresenta 

grande impacto negativo na qualidade de vida, com isolamento social, distúrbios de humor, 

distúrbios do sono e perdas funcionais. 

 

Na admissão do paciente, o enfermeiro classifica a intensidade da dor com o 

instrumento de avaliação da dor de acordo com a faixa etária do paciente, conforme tabela 

abaixo: 

Escalas Indicação 

EVA Pacientes acima de 8 anos  

FACE Pacientes de 3 a 8 anos  

COMFORT B Pacientes pediátricos sedados  

FLACC Pacientes menores de 3 anos com necessidades especiais  

RASS Pacientes sedados acima de 14 anos 
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Identifica a localização da dor; verifica a qualidade da dor, podendo ser em pontada, 

pulsátil/latejando, cortando, cólica, em pressão, queimação ou surda, avalia a frequência 

podendo ser continua ou intermitente e por fim se a dor é aguda ou crônica. 

Mesmo que a dor não faça parte do relato espontâneo do paciente no momento da 

avaliação, o profissional da equipe assistencial deverá fazer o questionamento quanto à 

presença de dor. 

Todo paciente com dor deverá ser medicado e reavaliado em até 60 minutos após 

administração da medicação, caso paciente esteja sem dor nesta primeira reavaliação as 

sequências serão feitas no horário padrão de dados vitais ou diante de nova demanda 

espontânea do paciente. Nos casos em que o paciente apresenta demanda espontânea antes 

do intervalo de reavaliação que é de 60min ou persiste com dor nesta primeira deverá ser 

administrada nova medicação conforme prescrição e comunicado ao médico assistente ou 

internista. 

Em pacientes portadores de dores crônicas ou de difícil controle, a reavaliação deverá 

ocorrer a cada 60mim até se atingir escores equivalentes à dor leve. 

DOR AGUDA 

Classificação da dor Reavaliação 

Leve Após 6 horas da administração da medicação ou sob demanda  

Moderada Após 2 horas da administração da medicação ou sob demanda 

Intensa Após medicação via oral reavaliar em 60 min ou sob demanda / após medicação 
endovenosa reavaliar em 30 min 

 

DOR CRÔNICA 

Classificação da dor Reavaliação 

Leve Após 6 horas da administração da medicação ou sob demanda  

Moderada 

Intensa 

 

A Reavaliação é registrada no quadro de cuidados do paciente e na anotação do 

técnico de enfermagem. 

 

Tratamento Orientado por Intensidade: 

Caso o paciente esteja sentindo dor, ele deve ser medicado conforme prescrição 

médica que segue a escada da OMS abaixo. 
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O tratamento da dor, segundo a OMS, deve ser realizado conforme a sua intensidade 

e em intervalos pré-definidos, respeitando a farmacocinética de cada droga. 

Por exemplo, um paciente com EVA = 8, deve receber opióide forte em horários fixos, 

no caso da morfina a cada 4h. Deve ter associado um analgésico simples (paracetamol ou 

dipirona) e um anti-inflamatório (AINE), sempre que não houver contraindicações. Caso 

necessário deve ainda receber adjuvantes, como relaxantes musculares, antidepressivos e/ou 

anticonvulsivantes para o tratamento da dor neuropática. 

Nos casos de dor moderada é possível substituir os opióides fracos por baixas doses de 

opióides fortes. 

Em casos de dor aguda como controle da dor pós-operatória no centro cirúrgico e da 

dor relacionada a cólica renal no PSO a via endovenosa (EV) é preferível. Nas demais situações, 

sempre que não haja contraindicações, deve-se preferir a via oral (VO). 

Bloqueios anestésicos para o controle da dor podem ser usados em qualquer nível de 

dor em que o benefício supere os riscos. Quando bem indicados, se relacionam a analgesia de 

boa qualidade à possibilidade de reduzir ou retirar opióides minimizando seus efeitos 

adversos e favorecendo da reabilitação. 

As medicações mais frequentemente utilizadas no controle da dor e disponíveis no 

hospital estão listadas abaixo: 

 

Medicamento Apresentação Doses/Observações 
Analgésicos Comuns 

Dipirona Ampola 2 ou 5 ml (500mg/ml) 

Comprimido 500 mg 
Gotas 500 mg/ml 

Xarope 500 mg/ml  

Supositório 300 mg 

500 mg a 1 g a cada 4 ou 6 hs  

Criança: 10 a 30 mg/kg (1 gota/kg) 
(Dose de ataque, opcional: 50mg/kg) 
Dose máxima diária: 4 gramas  

Paracetamol Comprimido 750 mg 

Gotas 200 mg/ml 
(1ml = 15 gotas) / 13mg/gota 

500 mg a 1 g a cada 4 ou 6 hs  

Criança: 10-15 mg (1 gota) a cada 4 ou 6h 
(Pode-se considerar dose de ataque: 30mg/kg) 
Dose máxima diária: 3 – 4 gramas 

Criança = 100 mg/kg;  
Criança pequena = 75 mg/kg;  
RN ≥ 32 sem = 60 mg/kg; 
RN < 32 sem = 40 mg/kg.  

Nos 2 últimos casos pode ser util izado 
intervalos mais longos como 8 e 12h, 
respectivamente. 
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Evitar uso prolongado em desnutridos e 
alcóolatras. Nesses, l imitar dose diária em 
3 gramas (adulto) 

Dipirona + 

Prometazina + 
Adifenina 

500 mg / 10 mg / 5 mg Ação analgésica, antiespasmódica, relaxante 

muscular e sedativa leve (não afeta tempo 
reação/performance) 
Adultos e crianças acima de 12 anos. Mesma 

posologia da dipirona (vide acima) 
Anti-inflamatórios (AINES) Usar a menor dose em pacientes idosos. Em 

idosos ou pacientes com história de úlcera 
péptica (contraindicado se ativa) sem risco 
cardiovascular aumentado, preferir os Coxibes 

ou associar protetor gástrico e usar doses 
baixas pelo menor tempo possível. Evitar em 
pacientes com disfunção renal. Se usar, 
monitorizar clearance de creatinina. 

Cetoprofeno Ampola 2ml /100 mg (IM) 

Frasco lionizado 100 mg 
(IV) 

IV – Diluir em 100-150 ml de SF ou SGI e 

infundir lento (20 min). 100mg a cada 8 ou 12 
hs. 
Crianças acima de 15 anos  

Cetorolaco Ampola 30 mg/ml  1 ampola IV ou IM profundo a cada 6 ou 8hs. 
Crianças 0,6 mg/kg a cada 6 ou 8hs. Restringir 

a 5 dias. 

Ibuprofeno Gotas 50 mg/ml 
(1 ml = 10 gotas) 

Criança acima de 6 meses (preferencialmente 
2 anos): 5 a 10 mg (1 a 2 gotas) / dose 
3 a 4 vezes ao dia 

Naproxeno Comprimido 250 mg 250 a 500 mg/dose a cada 12 hs. 
Ocasionalmente a cada 6 ou 8 hs  

Crianças > 2 anos: 2,5 a 5 mg/ kg a cada 8 ou 
12 hs 
Uma dose de carga de 10mg/kg pode ser 
considerada 

Dose máxima: 15 mg/kg 

Diclofenaco 
Potássico 

Gota 15 mg/ml 
(1 gota = 0,5 mg) 

A partir de 1 ano. 0,5 mg/kg de 8/8h (0,5 a 2 
mg/ kg/dia, em 2 ou 3 vezes) 
1 gota/kg a cada 8hs 

Diclofenaco 
Sódico 

Comprimido 50 mg 
Supositório 50 mg 

Ampola 75 mg (IM) 

75 mg IM profundo a cada 12 hs  
50 mg VO ou VR a cada 8 hs  

Piroxicam Ampola 40 mg /2 ml  Uma injeção IM ao dia 

Tenoxicam Comprimido 20 mg 
Frasco 20 mg 
Frasco 40 mg 

20 mg 1 vez ao dia 
Dor PO ou crise de gota 40 mg/dia por até 5 
dias e seguir, se necessário, com 20 mg ao dia  

AINES – Inibidores seletivos da COX2 (“COXIBES”) São preferidos em pacientes que tenham 
risco maior de sangramento como os usuários 

de antiagregantes plaquetários. Têm 
potencial semelhante aos AINES 
convencionais para lesão renal. São proscritos 
para cardiopatas. 

Celecoxibe Comp 100 mg 200mg em dose única ou 200 a 400mg em 2 

tomadas 
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Em dor aguda, a primeira dose pode ser de 
400 mg 

Parecoxibe Frasco – pó liofizado 40mg Injeção única 40 mg IV ou IM profunda. 
20 a 40 mg a cada 6 ou 12 hs. Max. 80 mg ao 

dia 
Assim que possível passar para medicação 
VO. 

Não se deve ultrapassar 5 dias de uso. 
Opioides Classe de droga de eleiçãoo para o 

tratamento da dor moderada (opioides fracos 
ou baixa dose de opioides fortes) e, 
sobretudo, da dor intensa (opioides fortes). 

Seus efeitos adversos (constipação, náuseas e 
vômitos, retenção urinária, depressão 
respiratória – monitorizar com escala de 
sedaçãoo de Ramsay –, entre outros devem 

ser monitorizados e prontamente tratados. 

Tramadol Gotas 100 mg/ml 
(1ml = 40 gotas / 1gota = 2,5mg) 

50 a 100 mg a cada 6hs  
Dose máxima 400 mg/dia 

Tramal Cápsula 100 mg 
Ampola 100 mg 

Criança 1 a 3mg/kg/dose (Risco em 
“ultrametabolizadores” que produzem o 
metabólito ativo M1, mais potente, podendo 

levar a depressão respiratória e morte) 

Codeina + Paracetamol  Comprimido 30/500mg 
Comprimido 7,5/500mg 

Dose máxima de codeína / dia = 360 mg 
Nessa associação a dose é l imitada pelo 
paracetamol a 8 comp/dia. Atenção para não 
prescrever paracetamol junto ao tylex e 

exceder a dose de paracetamol. 
A cada 4 ou 6 hs. 
Criança: 0,5 a 1,0mg/kg/dose 

Nessas apresentações, l imitado pela dose de 
paracetamol, pode ser usado para criança a 
partir de 30 kg. 

Nalbufina Ampola 10 mg/ml  10 a 20 mg/dose a cada 4hs  
Criança: 0,1 a 0,2 mg/kg/dose 

Assim como a codeína e o tramadol, possui 
dose teto. 
Trata-se de um agonista dos receptores 
opioides k e antagonista μ. Logo, se associado 

a outro opioide (inclusive morfina espinhal), 
reverterá a analgesia. 

Morfina Ampola 0,2 mg/ml (uso 
subaracnóideo) 

Ampola 2 mg/2ml (uso peridural ou 

ped.) 
Ampola 10 mg/ml  

(IV, IM, SC) 

Doses iniciais para dor aguda 0,05 a 
0,1mg/kg/dose 
Titular dose até efeito analgésico adequado. 

Manter em intervalos de 3-4hs 
Dose máxima: A que alivie a dor ou que os 
efeitos adversos, apesar das medidas para 

controla-los, não permitam o aumento 
Metadona Comprimido 5 mg Lenta estabilização de níveis plasmáticos. 

Acréscimos nas doses devem ser feitos em 
intervalos de 5 dias. 
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No paciente virgem de opioide, iniciar com 
5mg (2,5mg em idosos) a cada 12hs e resgate 
com 5 mg a cada 4 a 6 hs. 

Criança: 
Em doses maiores de 40 mg/dia, monitorizar 
segmento ST do ECG. 

Preferível a morfina em pacientes com Insuf. 
Renal 

Anticolinérgicos  

Relaxantes musculares  

Corticóides  

Dexametasona Comprimido 4mg 
Elixir 0,1mg/ml 

Ampola 10mg (2,5ml) 
Ampola 2mg (1ml) 

Anti emético (especialmente associado, por 
exemplo, a ondasentrona) 
Dor óssea 
Dor por compressão neurológica  

Obstrução intestinal maligna 
25 a 30 X mais potente que a Hidrocortisona. 
Mínimo efeito mineralocorticoide 

4 mg 3 a 4 vezes ao dia. Se insônia, considerar 
dose única pela manhã. 
Criança: 0,15 mg/kg/dose 

Triancinolona 
Acetonida 

Pomada 10 gramas Lesões inflamatórias, ulceras traumáticas na 
boca 

1 vez a noite até 2 a 3 vezes ao dia (após as 
refeições) 

Antidepressivos Tricíclicos  

Amitriptil ina Comprimido 25 mg Criança: dose inicial = 10mg 
Dose máxima: 3 – 5mg/kg/dia 

Anticonvulsivantes  

Anticonvulsivantes inibidores da subunidade alfa-2-delta do 
canal de cálcio “Gabapentinóides” 

 

 

Existem alguns casos em que a dor torna-se de difícil controle. Nestes está indicada a 

avaliação da Equipe Terapêutica da Dor como nas situações abaixo: 

• Sempre que houver dificuldade de controle da dor, nos casos de dor aguda não pós --

operatória ou crônica; 

• Quando existe dificuldade de controle dos efeitos adversos associados à analgesia; 

• Nos casos de suspeita de adicção a opióides; 

• Nos casos em que necessitem avaliação e execução de bloqueios. 
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5.2.2.1.9 – Protocolo Médico para Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual 
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5.2.2.1.10 – Protocolo de Atendimento Médico à Doença Inflamatória Pélvica - DIP  

 

A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de 

microrganismos do trato genital inferior, espontânea ou devida a manipulação (inserção de 

DIU, biopsia de endométrio, curetagem, entre outros), comprometendo o endométrio 

(endometrite), as trompas de Falópio, os anexos uterinos e/ou estruturas contíguas 

(salpingite, miometrite, ooforite, parametrite, pelviperitonite). 

 

Características Clínicas: 

Sintomas de sangramento vaginal anormal em pouca quantidade (spotting), 

dispareunia, corrimento vaginal, dor pélvica ou dor no abdome inferior, além de dor à 

mobilização do colo do útero ao toque podem estar presentes na DIP. A ocorrência de spotting 

em usuárias de anticoncepcional de baixa dosagem é comum e pode ser indicativa de DIP, 

devendo ser investigada.  

Nas formas sintomáticas de DIP, o diagnóstico diferencial deverá ser feito mediante 

manifestações uroginecológicas, gastrointestinais e esqueléticas. Portanto, o profissional de 

saúde deve ter um elevado nível de suspeição na presença de um ou mais critérios mínimos 

diagnósticos com o intuito de implantar terapêutica precoce e evitar sequelas.  

Os diagnósticos diferenciais de DIP incluem: gravidez ectópica, apendicite aguda, 

infecção do trato urinário, litíase ureteral, torção de tumor cístico de ovário, rotura de cisto 

ovariano, endometriose (endometrioma roto), diverticulite, entre outros. 

Diagnóstico: 

• Critérios Maiores: 

- dor no hipogástrio;  

- dor à palpação dos anexos; 

- dor à mobilização de colo uterino. 
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• Critérios Menores: 

- temperatura axilar > 37,5°C ou > 38,3°C; 

- conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal;  

- massa pélvica;  

- mais de cinco leucócitos por campo de imersão em material de endocérvice;  

- leucocitose em sangue periférico; 

- proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada; 

- comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou 

micoplasma. 

• Critérios Elaborados: 

- evidência histopatológica de endometrite; 

- presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de 

imagem;  

- laparoscopia com evidência de DIP. 

Tratamento: 

Deve-se iniciar imediatamente o tratamento antimicrobiano nas mulheres jovens, 

sexualmente ativas, com queixa de desconforto ou dor pélvica e que preencham os critérios 

clínicos para DIP. 

Critérios para indicação de tratamento hospitalar de DIP: 

• Abscesso tubo-ovariano; 

• Gravidez;  

• Ausência de resposta clínica após 72 h do início do tratamento com antibioticoterapia 

oral; 

• Intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para seguimento ambulatorial; 

• Estado geral grave, com náuseas, vômitos e febre;  

• Dificuldade em exclusão de emergência cirúrgica (ex.: apendicite, gravidez ectópica).  
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Regimes terapêuticos para o tratamento de DIP  

O tratamento pode ser dividido em ambulatorial ou hospitalar. Na sequência, estão 

descritos os principais esquemas de tratamento preconizados.  

Ambulatorial 

• Primeira Opção:  

Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única + Doxiciclina 100 mg, 1 comprimido, VO, 2x dia, 

por 14 dias + Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, VO, 2x dia, por 14 dias.  

• Segunda Opção:  

Cefotaxima 500 mg, IM, dose única + Doxiciclina 100 mg, 1 comprimido, VO, 2x dia, por 

14 dias + Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, VO, 2x dia, por 14 dias.  

Hospitalar 

• Primeira Opção:  

Cefoxitina 2 g, IV, 4x dia, por 14 dias + Doxiciclina 100 mg, 1 comprimido, VO, 2x dia, 

por 14 dias. 

• Segunda Opção:  

Clindamicina 900 mg, IV, 3x dia, por 14 dias + Gentamicina (IV ou IM): dose de ataque 

2 mg/kg; dose de manutenção: 3-5mg/kg/dia, por 14 dias. 

• Terceira Opção:  

Ampicillina/sulbactam 3 g, IV, 4x dia, por 14 dias + Doxiciclina 100 mg, 1 comprimido, 

VO, 2x dia, por 14 dias. 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA 
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5.2.2.1.11 – Protocolo de Atendimento Médico ao Sangramento Uterino Anormal  

 

 O Sangramento Uterino Anormal (SUA) é um sintoma caracterizado pela mudança do 

padrão menstrual da paciente, sendo mais comum por volta dos 45 anos de idade. Pode ser 

orgânico ou disfuncional.  

 Causas Orgânicas: alterações da tireoide, coagulopatias, nefropatias, hepatopatias, 

miomas, adenomiose, pólipos, hiperplasias endometriais, neoplasia uterina, DIP, tumores 

ovarianos, intercorrências gestacionais, DIU, hormônios e outras drogas.  

 Causas Disfuncionais: são neuroendócrinas, com alterações de estrogênio e 

progesterona. 

 Clínica:  

 Padrões anormais de sangramento uterino caracterizam essa condição: 

• Polimenorreia: frequência menor ou igual a 21 dias; 

• Oligomenorreia: frequência maior ou igual a 35 dias; 

• Metrorragia: sangramento com intervalos regulares mais frequentes, com volume e 

duração variáveis; 

• Menometrorragia: sangramento prolongado com intervalos irregulares; 

• Hipomenorreia: fluxo escasso; 

• Menorragia ou hipermenorreia: volume aumentado, superior a 80 ml ou durando mais 

de 7 dias;  

• Sangramento intermenstrual: sangramento entre ciclos regulares. 

 

 Diagnóstico: 

• Anamnese  

• Exame físico.  

• Exames laboratoriais.  

• Ultrassonografia.  
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• Vídeo-histeroscopia diagnóstica com biopsia de endométrio. 

• Curetagem uterina.  

• Ressonância nuclear magnética. 

 

 Tratamento: 

• Ácido Tranexâmico 250 mg: 1 comprimido de 4/4 h ou 2 comprimidos de 8/8 h para 

cessar o sangramento agudo.  

• Anticoncepcionais orais: 1 a 4 comprimidos ao dia por no mínimo 24 h após cessar o 

fluxo. Parar a medicação e recomeçar um novo ciclo com o anticoncepcional. 

• Medroxiprogesterona: 5-10 mg ao dia, por 10 a 15 dias seguidos, usando de forma 

cíclica para oligomenorreia. 

• Estrogênios orais: estrogênios conjugados 1,25 mg (2 comps de 0.625 mg) ou estradiol 

2 mg a cada 4 h por 24 h e depois passar a mesma dose para 1 vez ao dia por 7 a 10 dias. Iniciar 

10 dias de progesterona para posterior sangramento por privação hormonal (pausa da 

medicação). Avaliar riscos tromboembólicos no caso de estrogenioterapia.  

• Antiprostaglandinas: ibuprofeno, ácido mefenâmico e diclofenaco sódico no início do 

sangramento, por 3 a 4 dias.  

• Agonistas do GnRH: agem pela inibição das gonadotropinas, gerando hipogonadismo. 

Podem causar melhora do sangramento em pacientes com insuficiência renal, discrasia 

sanguínea ou transplantes. São de alto custo e causam vários efeitos colaterais. 

• Curetagem uterina: procedimento de diagnóstico e também de tratamento. Necessita 

de material específico e, geralmente, anestesia, aumentando riscos e custos. 
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 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL 
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5.2.2.1.12 – Urgências / Emergências Otorrinolaringológicas   

Considerando que o Instituto Consolidar propõe a implementação da especialidade médica 

de Otorrinolaringologia na Urgência / Emergência, descreveremos os casos que poderão ser 

atendidos no HUTRIN diante do Incremento da Especialidade. 

1. OTALGIAS 

 OTITE EXTERNA 

Processo Inflamatório do Canal Auditivo Externo e Pavilhão Auricular. 

Sinais e Sintomas: Diante da Otoscopia: 

- Hiperemia 

- Edema 

- Secreção 

- Otalgia 

- Prurido 

- Plenitude 

- Hipoacusia 

Tratamento: 

AMBULATORIAL 

- Medicação tópica (cloranfenicol, polimixina B, neomicina, ciprofloxacina); 

- Antibiótico Sistêmico (Amoxicilina, Amoxicilina c/ Clavulanato, Cefaclor, Cefalexina, 

Roxitromicina); 

- Antiinflamatório; 

- Calor Local. 

 

 OTITE MÉDIA 

Processo inflamatório do ouvido médio. 

Sinais e Sintomas: Diante da Otoscopia: 

- Hiperemia 

- Diminuição da transparência 

- Abaulamento da membrana timpânica 
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- Otorréia 

- Otalgia 

- Febre 

- Plenitude 

- Vertigem 

- Zumbido. 

Tratamento: 

AMBULATORIAL 

- Antibiótico Sistêmico (Amoxicilina, Amoxicilina c/ Clavulanato, Cefaclor, Cefalexina)  

- Descongestionante Nasal Pediátrico (Fenoxazolina, Oximetazolina) 

- Corticosteróide Sistêmico (Dexametasona, Betametazona). 

 

 MASTOIDITE 

Processo inflamatório das células da mastoide. 

Sinais e Sintomas: Diante da Otoscopia: 

 - Otalgia 

- Deslocamento do Pavilhão Auricular p/ diante 

- Abaulamento da Região Retroauricular 

- Edema da Parede pósterosuperior do C A E. 

Tratamento: 

HOSPITALAR 

- Antibioticoterapia Parenteral: (Eftazidima, Ceftriazona) 

- Outras alternativas: (Amoxacilina/Clavulinato, Clindamicina) 

- Corticosteróide parenteral: (Hidrocortisona) 

- Analgésicos: (Dipirona, Paracetamol) 

- *Não (Amoxi/Clavulonato, Clindamicina) 
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2. SINUSITE 

Inflamação dos Seios Paranasais com Etiologia Infecciosa ou Alérgica. 

Sinais e Sintomas: 

- Cefaléia 

- Dor facial 

- Secreção nasal mucopurulenta (sim ou não) 

- Gotejamento pós-nasal c/ tosse 

- Anosmia 

- Edema periorbital leve (sim ou não) 

Possíveis Complicações: 

 Orbitárias: 

- Edema inflamatório; 

- Celulite orbital; 

- Abcesso subperiósteo; 

- Abcesso orbital; 

- Trombose do seio cavernoso. 

 Intracranianas: 

- Meningite; 

- Abcesso epidural; 

- Abcesso subdural; 

- Abcesso cerebral. 

Exames Complementares: 

- SEM COMPLICAÇÕES: RX dos seios da face (Fronto Naso – Mento Naso – perfil) 

- COM COMPLICAÇÕES: T.C. dos seios da face (axial e coronal) 

 

Tratamento: 

 SEM COMPLICAÇÕES 

Ambulatorial 
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- Antibióticoterapia Oral (Amoxicilina, Amoxicilina c/Clavulanato, Roxitromicina, 

Cefaclor, Sulfametoxazol, Trimetropim, Azitromicina) 

- Mucolítico inalatório 

- Descongestionante 

- Sintomáticos 

 COM COMPLICAÇÕES 

Hospitalar 

Antibióticoterapia parenteral oral (Ceftazidima, Ceftriazona, Clindamicina, Cefoxitina, 

Amoxacilina/clavulinato, Quinolona) 

- Corticóide Parenteral 

- Sintomáticos. 

 

3. TRAUMA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 
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4. CORPO ESTRANHO 
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5.2.2.2 - Protocolos Médicos Na Unidade De Terapia Intensiva - UTI 

 

 A internação em leitos de UTI destina-se ao atendimento de pacientes graves ou de 

risco potencialmente recuperáveis. Devido ao alto custo, insuficiência de oferta e a alta 

demanda, sua solicitação deverá ser criteriosa no momento da indicação. A seguir, s erão 

descritos critérios médicos para internação em UTI, bem como condutas médicas frente às 

patologias tratadas na Unidade. 

 

5.2.2.2.1 - Critérios De Priorização Para Internamento Em UTI:  

PRIORIDADE 1 - Pacientes criticamente enfermos, em coma ou não, e instáveis que 

necessitam de cuidados de Terapia Intensiva e monitoração que não pode ser provida fora do 

ambiente de UTI. Usualmente, esses tratamentos incluem suporte ventilatório, drogas 

vasoativas contínuas, etc. Nesses pacientes, não há limites em se iniciar ou introduzir 

terapêutica necessária. Exemplos destes doentes incluem choque ou pacientes com 

instabilidade hemodinâmica, pacientes em insuficiência respiratória aguda necessitando de 

suporte ventilatório. 

PRIORIDADE 2 - Pacientes que necessitam de monitoração intensiva e podem 

potencialmente necessitar intervenção imediata. Não existe limite terapêutico geralmente 

estipulado para estes pacientes. Exemplos incluem pacientes com condições co-mórbidas 

crônicas (como as terapias renais substitutivas) que desenvolvem doenças agudas graves 

clínicas ou cirúrgicas. 

PRIORIDADE 3 - Pacientes criticamente enfermos, mas que têm uma probabilidade 

reduzida de sobrevida pela doença de base ou natureza de sua doença aguda. Esses pacientes 

podem necessitar de tratamento intensivo para aliviar uma doença aguda, mas limites ou 

esforços terapêuticos podem ser estabelecidos como não intubação ou reanimação 

cardiopulmonar. 

As condições listadas são eixos norteadores recomendados para admissão em UTI, 

porém não são condições exclusivas para a internação. Os pacientes que apresentam 
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instabilidade hemodinâmica e que requeiram cuidados intensivos devem ser avaliados 

observando-se o estado geral, a condição atual, a patologia de base, a evolução clínica e as 

patologias associadas.  

O paciente deve ter possibilidade de recuperação. 

 

5.2.2.2.2 - Algumas Indicações Médicas Para Admissão Em UTI 

a) CARDIOVASCULAR 

 Infarto agudo do miocárdio; 

 Choque cardiogênico; 

 Arritmias complexas requerendo monitorização contínua e intervenção;  

 Insuficiência cardíaca congestiva aguda com insuficiência respiratória e/ou 

requerendo suporte hemodinâmico;  

 Emergências hipertensivas;  

 Parada cardiorrespiratória (pós-reanimação);  

 Tamponamento cardíaco com instabilidade hemodinâmica;  

 Aneurisma dessecante da aorta;  

 Bloqueio cardíaco completo ou situações de bloqueio associados a distúrbios 

hemodinâmicos aos quais são necessários tratamento intensivo e/ou marca passo 

temporário; 

 Edema agudo de pulmão; 

 Angina instável (com arritmias, instabilidade hemodinâmica e dor torácica 

persistente); 

 Pós parada cardiorrespiratória. 

 

b) PNEUMOLOGIA 

 Insuficiência respiratória aguda necessitando de suporte ventilatório; 

 Embolia pulmonar com instabilidade hemodinâmica; 

 Pacientes em unidade intermediária com deterioração respiratória; 
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 Insuficiência respiratória (intubação imediata). 

 

c) NEUROLOGIA 

 Doença vascular cerebral aguda com alteração do nível de consciência; 

 Coma metabólico, tóxico ou anóxico; 

 Hemorragia intracraniana com risco de herniação; 

 Hemorragia subaracnóidea aguda; 

 Meningite com alteração do estado mental ou comprometimento respiratório; 

 Hipertensão intracraniana; 

 Pós-operatório do SNC; 

 Status epilepticus;  

 Trauma crânio encefálico grave;  

 Vasoespasmo. 

 

d) FARMACOLOGIA INGESTÃO / OVERDOSE 

 Instabilidade hemodinâmica;  

 Coma com instabilidade respiratória ou não;  

 Convulsão de difícil controle;  

 Convulsão subsequente a ingestão de drogas;  

 Alteração do nível de consciência. 

 

e) GASTROENTEROLOGIA 

 Hemorragia digestiva persistente com sinais de choque; 

 Insuficiência hepática fulminante;  

 Pancreatite grave;  

 Gastrenterite com choque;  

 Perfuração esofágica com ou sem mediastinite;  

 Úlceras gastroduodenais complicadas/perfuradas. 
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f) METABOLISMO 

 Cetoacidose diabética complicada com instabilidade hemodinâmica, acidose grave; 

 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásico graves; 

 Crise tireotóxica ou coma mixedematoso com instabilidade hemodinâmica; 

 Estado hiperosmolar com coma e/ou instabilidade hemodinâmica; 

  Outros problemas endócrinos como crise adrenal com instabilidade hemodinâmica; 

 Hipercalcemia grave com alteração do estado mental necessitando de monitoração 

hemodinâmica; 

 Hipo ou hipernatremia com convulsão, alteração do estado mental; 

 Hipofosfatemia com fraqueza muscular. 

 

g) CIRURGIA 

 Pacientes de pós-operatório necessitando monitoração hemodinâmica e suporte 

ventilatório. 

 

h) RENAL 

 Insuficiência Renal Aguda. 

 

i) DIVERSOS 

 Choque séptico com instabilidade hemodinâmica; 

 Lesões por choque elétrico, afogamento, hipotermia; 

 Hipertermia maligna;  

 Distúrbios hemorrágicos complicados; 

 Politraumatizados; 

 Terapêutica com risco potencial de complicação. 
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j) OUTRAS PATOLOGIAS CIRÚRGICAS 

 Abdômen Agudo  

      - Inflamatório: apendicite, colecistite aguda, pancreatite aguda, diverticulite, doença 

inflamatória pélvica, abscessos intra-abdominais, peritonites primárias e secundárias, 

dentre outros.  

      - Perfurativo: úlcera péptica, neoplasia gastrointestinal perfurada, amebíase, febre       

tifóide, divertículos do cólon, dentre outros.  

      - Obstrutivo: aderências intestinais, hérnia estrangulada, fecaloma, obstrução pilórica, 

volvo, intussuscepção, cálculo biliar, corpo estranho, bolo de áscaris, dentre outros.  

- Vascular: isquemia intestinal, trombose mesentérica, torção do omento, torção de 

pedículo de cisto ovariano, infarto esplênico, dentre outros.  

- Hemorrágico: gravidez ectópica rota, ruptura do baço, ruptura de aneurisma de aorta 

abdominal, cisto ovariano hemorrágico, necrose tumoral, endometriose, dentre outros. 

 

Avaliação inicial consta de: hematológico completo, exame qualitativo de urina (urina 

rotina), amilase e teste de gravidez (mulheres em idade fértil).  

Posteriormente: RX abd em decúbito dorsal e ortostático - usg abd - tac abd. 
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 Doença Péptica 

As principais complicações da doença péptica são hemorragia gastrointestinal, 

obstrução pilórica e perfuração. 
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 Colecistite aguda 

Dor em andar superior do abdome podendo estar associado a febre, leucocitose e/ou 

proteína C reativa >10mg/l. em 90% dos casos a causa da colecistite aguda é a litíase.  

O exame diagnóstico de eleição é o ultrassom abdominal, e em casos de dúvida a 

tomografia ou a cintilografia podem ajudar.  

O tratamento definitivo da colecistite aguda é a colecistectomia. A antibioticoterapia deve ser 

direcionada para germes gram negativos e germes anaeróbios nos idosos e na colecistite 

alitiásica. 

 

 Apendicite aguda 

O paciente apresenta dor abdominal periumbilical (pela obstrução da luz apendicular 

e distensão da sua parede), irradiada para fossa ilíaca direita (pela inflamação e infecção do 

apêndice) geralmente associada a náuseas e vômitos, inapetência e febre baixa. Este processo 

pode evoluir em poucas horas ou até um dia. Ao exame físico podemos encontrar sinais como 

Blumberg (dor a descompressão brusca no ponto de McBurney), Rovsing (dor referida na fossa 

ilíaca direita após descompressão do hemiabdome esquerdo, levando a distensão do ceco). 

Formas atípicas podem ocorrer, sendo associadas a alterações anatômicas do apêndice 

(retrocecais, pélvicos, retrovesicais) e em pacientes imunossuprimidos como gestantes e 

idosos. Nestes casos as evoluções podem ser desastrosas com peritonites fecais, abscessos 

intracavitários e sepse.  

A ultrassonografia abdominal possui sensibilidade de 75 a 90% e especificidade de 86 

a 100%. A tomografia abdominal tem sensibilidade de 90 a 100% e especificidade de 91 a 99%. 

Nos casos típicos os exames de imagem não acrescentam muito, porém nos casos duvidosos 

podem auxiliar no diagnóstico. 
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 Casos Neurocirúrgicos  

AVC 

- AVCH – Has, ruptura de aneurismas, malformações arterioveosas, vasculites, vasculopatias, 

discrasias sanguíneas. 

- AVCI – tromboembolismo arterial por embolias cardiogênicas ou de grandes vasos, oclusão 

de pequenos vasos intracranianos, distúrbios hemodinâmicos (hipotensão arterial grave) e 

coagulopatias. Nos jovens: vasculites, dissecção vascular, distúrbios da coagulação, 

enxaquecas, cardiopatias congênitas.  

Exames complementares iniciais: hemograma, coagulograma, uréia, creatinina, sódio, 

potássio, glicemia, VHS, TAC, rx tórax, ECG. 

HAS: não tratar nos primeiros 10 dias do avci exceto em casos de has extrema 

(>200x120) ou lesão aguda de órgão-alvo (insuficiência coronariana aguda, dissecção aguda 

da aorta, insuficiência renal aguda, edema agudo de pulmão), medicações usadas 

previamente = manter.  

AVCH – reduzir cautelosamente a PA para abaixo 180x110, preferência para droga ev 

de curta duração.  

Anti-hipertensivo ev = nitroprussiato de sódio, esmolol, metoprolol, enalaprilato.  

Anti-hipertensivo vo = inibidores eca (captopril, enalapril, perindopril).  

Após estabilização = identificar etiologia = TAC. 

Na suspeita de AVC: sinais, sintomas, tempo de evolução.  

TAC: AVCH: se subaracnóidea – identificar etiologia. 

                      Se parenquimatosa – identificar etiologia / profilaxia.  

AVCI: apropriado para trombólise. 

Se não apropriado para trombólise = identificar etiologia / profilaxia. 
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 Casos Cardiológicos 

- Dor Torácica 

Causas de síndrome coronariana aguda:  

1. IAM com supra de segmento ST  

2. IAM sem supra de segmento ST  

3. Angina instável  

Diagnóstico:  

1. Tipo da dor e característica  

2. Avaliação do ECG  

3. Avaliação de enzimas cardíacas  

Critérios enzimáticos para diagnóstico de IAM: 

1. CKMB >6% do valor da CPK. Entre 6 – 30% sugere necrose miocárdica  

2. Curva enzimática característica: elevação CKMB > 100% acima do limite superior de 

referência (quando na presença de medida única) ou elevação CKMB >50% entre 2 

medidas com intervalo de 4h, sendo 1 das medidas acima do limite superior de 

referência  

3. Elevação de troponina T ou I ou LDH 1> LDH2, principalmente após 72h 

4.  CKMB massa >100% provável IAM, 5-10% angina instável  

5. Índice relativo CKMB massa / CPK 2,5%  

 

- Crise Hipertensiva 

PAS >180 ou PAD>110.  

Sem lesão vascular aguda: reduzir níveis pressóricos em 24-48h: fundoscopia com 

papiledema = nitroprussiato e internar, sem papiledema = sintomático.  

Com lesão vascular aguda: reduzir níveis pressóricos 20-25% em até 2h. Manter PA 

próximo de 160x100. 
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 Choque 

Diagnóstico diferencial:  

1. Hipovolêmico: hemorragia, desidratação, sequestro do líquido extra vascular (3º 

espaço)  

2. Cardiogênico: intrínseco (isquemia, disfunção de VE, doença valvar), extrínseco 

(tamponamento, edema pulmonar, pneumotórax)  

3. Distributivo: choque séptico, choque neurogênico  

4. Hipoadrenal  

5. Anafilaxia.  

Tratamento:  

1. A, B, C  

2. Intubação com ventilação mecânica alivia significativamente a carga de trabalho do 

coração e ajuda a estabilizar  

3. Restabelecer a perfusão tecidual adequada  

4. Tratamento das causas subjacentes  

5. Admitir em UTI  

6. Sequelas: SARA, isquemia cardíaca, fígado de choque, CID, danos neurológicos e 

insuficiência renal aguda devido à necrose tubular aguda. 

 

5.2.2.2.3 - Atribuições dos profissionais médicos na Unidade de Terapia Intensiva: 

a) Médico Diarista da UTI: 

 Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; 

 Ajudar o plantonista a realizar evolução dos pacientes internados na unidade durante 

seu turno de trabalho; 

 Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho; 
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 Coordenar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu turno de 

trabalho, discutir com o coordenador da unidade, plantonista e o médico assistente sobre as 

condutas a serem realizadas nos pacientes; 

 Garantir o adequado preenchimento do prontuário do paciente, também registrando 

todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; 

 Cumprir com seu turno de trabalho conforme acerto prévio com a Coordenação da 

Unidade; 

 Ajudar a Coordenação da UTI na realização de suas funções; 

 Assumir a coordenação da UTI na ausência ou impossibilidade do Coordenador.  

b) Médico Plantonista da UTI: 

 Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; 

 Realizar evolução clínica dos pacientes internados na unidade; 

 Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão; 

 Realizar diariamente a prescrição médica dos pacientes da unidade; 

 Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos 

pacientes internados; 

 Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu 

plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões 

tomadas; 

 Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados e 

todas as decisões tomadas; 

 Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela 

Coordenação da Unidade; 

 Participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação de UTI ou outras 

lideranças médicas, quando convocado; 

 Preencher o livro de ocorrências do plantão.  

O médico plantonista deve evoluir todos os pacientes durante seu turno de plantão, 

conhecendo assim os mesmos e sabendo de suas prioridades, conhecimento esse necessário 
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durante possíveis intercorrências com os mesmos, e posteriormente discuti -los com os 

Diaristas e Coordenador.  
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5.2.3 – Protocolos médicos para ambulatório, enfermarias e plantões 

 

5.2.3.1 - Protocolos Médicos Nas Enfermarias De Internação 

Para o setor de Enfermarias de Internação do Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, o Instituto Consolidar implantará protocolos 

com normas e rotinas médicas que deverão ser praticados durante toda a vigência do 

Contrato de Gestão. 

Considerando que o Instituto Consolidar pretende firmar convênios com instituições 

de ensino, descreveremos as normas e rotinas que deverão ser cumpridas pelos internos, 

conjuntamente com o médico especialista. 

5.2.3.1.1 - Para os Internos: 

 Fazer relatório de internação (anamnese e exame físico); 

 Evoluir diariamente os pacientes em prontuário; 

 Auxiliar na realização de prescrições e pedidos de exames sob orientação do professor 

e/ou médico-assistente ou residente responsável pelo paciente; 

 Auxiliar no controle da documentação clínica do paciente; 

 Fazer resumo de alta sob orientação do corpo clínico; 

 Participar da visita médica do paciente, juntamente com o médico assistente; 

 Atender aos pacientes em suas solicitações, informando o médico residente a respeito 

da mudança no estado dos mesmos; 

 Realizar procedimentos simples, sob supervisão do corpo clínico; 

 Participar das sessões clínicas e reuniões científicas do Serviço. 

 

5.2.3.1.2 - Para o Médico Especialista: 

 Efetuar atendimento na área de atuação; 

 Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 



 
P á g i n a  | 576 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 Efetuar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes 

internados e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 

no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; 

 Indicar e realizar terapêutica clínica e procedimentos, eletivos, de urgência  e de 

emergência de acordo com orientações e protocolos do serviço e órgãos competentes 

nacionais e internacionais; 

 Contribuir e participar de atividades de educação e capacitação das Unidades de 

Clínica Médica e Cirúrgica, incluindo projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 

 Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde 

pública e da medicina preventiva; 

 Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para os 

diversos tipos de enfermidades da especialidade, aplicando recursos da medicina 

preventiva; 

 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença em prontuário do paciente, na forma 

impressa ou eletrônica; 

 Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a 

pacientes; 

 Efetuar a notificação compulsória de doenças, quando necessário; 

 Prestar informações e orientações do processo de diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis diariamente; 

 Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 

casos clínicos mais complexos; 

 Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à 

sua área; 
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 Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 

instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; 

 Utilizar EPIs, conforme preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa); 

 Orientar os trabalhadores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 

 Zelar para o adequado cumprimento das normas de Qualidade e Segurança do 

paciente; 

 Cumprir as Normas e Procedimentos da Instituição, tanto no âmbito administrativo e 

comportamental, quanto no assistencial; 

 Realizar protocolo de Alta Responsável; 

 Avaliar diariamente pacientes passíveis de serem transferidos para outras unidades 

externas da Rede Municipal / Estadual, garantindo assim a continuidade do cuidado e 

a oferta adequada de leitos aos pacientes do HUTRIN; 

 Integrar as orientações das equipes multiprofissionais ao cuidado dos pacientes e seus 

familiares; 

 Realizar ações de ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis, integrando as 

mesmas às ações de assistência; 

 Participar de pesquisas técnicas e científicas na área da saúde; 

 Participar das Visitas Técnicas semanais quando solicitado para monitoramento dos 

indicadores de Qualidade e Segurança do paciente; 

 Assumir inteira responsabilidade pelo paciente internado desde a investigação 

diagnóstica à conduta terapêutica, colocando-se à disposição dos familiares para 

melhores esclarecimentos dos procedimentos executados; 

 Alterar conduta de outro médico assistente apenas quando for em caráter de urgência 

e na ausência do mesmo; 

 Assinar e carimbar no prontuário a evolução dos internos; 

 Acrescentar impressão e conclusões diagnósticas durante a internação ou pelo menos, 

na alta hospitalar; 
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 Carimbar as solicitações dos exames de alto custo, longa permanência e resumo de 

alta, quando feito pelo interno; 

 Responsabilizar-se pela elaboração de resumo de alta, relatório de transferência em 

papel timbrado, devidamente digitado, assinado e carimbado. 

 Realizar outras atribuições afins. 

 

5.2.3.1.3 - Para o Chefe da Unidade de Internação e Responsáveis pelas Subunidades  / 
Especialidades: 

 Planejar, organizar, coordenar e promover assistência da equipe, nas especialidades 

clínicas e cirúrgicas, aos pacientes do HUTRIN; 

 Integrar a equipe de profissionais da Unidade de Clínica Médica, Cirúrgica e Obstétrica 

entre si e também com as outras equipes multiprofissionais do HUTRIN; 

 Implementar as diretrizes da gestão do HUTRIN, visando a linha de cuidado; 

 Patrocinar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da 

equipe com o usuário e familiares; 

 Cuidar para que os dados obtidos da assistência aos pacientes estejam registrados em 

prontuários; 

 Conferir as escalas de trabalho e programação de férias, conforme normativas legais; 

 Conferir e assinar os Registros de Ponto dos trabalhadores em conjunto e após a 

avaliação dos RTs de cada equipe; 

 Avaliar e assegurar a implantação e revisão dos protocolos assistenciais e POP’s 

relacionados aos cuidados desenvolvidos na Unidade de Clínica Médica, Clínica 

cirúrgica e clínica obstétrica; 

 Realizar as avaliações de desempenho dos servidores, juntamente com os 

coordenadores, na presença do funcionário, conforme legislação; 

 Buscar soluções para eventuais ocorrências e/ou alterações nos ambientes de 

trabalho, de acordo com as normas legais, quando não for da competência do 

Coordenador do serviço; 
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 Identificar necessidades e propor ações de educação permanente das equipes 

multiprofissionais das Unidades de Clínica Médica, Cirúrgica e Obstétrica, com a 

finalidade de sempre manter os profissionais capacitados e aptos à prestação de 

assistência de qualidade ao paciente; 

 Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na 

rede de atenção à saúde; 

 Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas 

pela Instituição; 

 Acompanhar o cumprimento das diretrizes relacionadas às linhas de cuidado 

propostas, no âmbito das Unidades de Clínica Médica e Cirúrgica; 

 Definir os processos de trabalho no âmbito das Unidades de Clínica Médica e Cirúrgica, 

de acordo com as exigências institucionais, proporcionando retorno adequado à 

equipe, à chefia superior e à alta gestão; 

 Manter a equipe ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou 

informativos; 

 Constituir um elo entre as Unidades de Clínica Médica, Cirúrgica e Obstetrícia, a Divisão 

de Gestão de Cuidado, a Gerência de Atenção à Saúde e as demais Unidades 

Organizacionais; 

 Apresentar habilidades em liderança, trabalho em equipe, mediação de conflitos, 

processos de comunicação, decisão, negociação e mudanças; 

 Auxiliar na construção do centro de custos das Unidades de Clínica Médica, Cirúrgica e 

Obstétrica; 

 Compor e realizar reuniões periódicas do Conselho Gestor da Unidade; 

 Colaborar com o ensino e avaliação dos graduandos e pós-graduandos de enfermagem 

e demais cursos; 

 Participar das Visitas Técnicas semanais para monitoramento dos indicadores de 

Qualidade e Segurança do paciente; 

 Manter a página da Unidade atualizada no sítio eletrônico do HUTRIN, conforme 

determina a Lei de Acesso à Informação contendo, no mínimo, os seguintes dados: 
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identificação, horário de atendimento, localização, telefone e e-mail, nome dos 

membros que compõem a equipe e cargos ocupados, descrição de histórico do serviço 

(opcional), competências, descrição das atividades desenvolvidas, relatórios de 

produção e escalas de trabalho; 

 Demais atividades afins. 

 

 Todos os pacientes encaminhados para o HUTRIN poderão ser admitidos pelos 

internos sob a tutoria dos médicos plantonistas da Unidade. Deve-se acompanhar a passagem 

do caso por médico assistente ou verificar relatório de transferência entre Unidades do 

Hospital. 

 É proibido o uso de adornos pessoais que incluem: alianças, anéis, pulseiras, relógios, 

colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e cordões ou fitas utilizadas para 

pendurar o crachá. Também é proibido o uso de cabelos soltos e unhas grandes durante a 

assistência ao paciente. Verifique se há necessidade de uso de equipamento de proteção 

individual como capote descartável, luvas e máscaras – habitualmente haverá uma placa de 

indicação na porta ou à beira do leito sobre precaução de contato recomendada pela CCIH. 

Deve-se SEMPRE lavar as mãos com água e sabão antes e depois de examinar o paciente, além 

de higienizar, com álcool gel ou 70%, as mãos e acessórios (estetoscópio, oxímetro, 

esfigmomanômetro, etc). Em caso de dúvidas, pergunte ao médico assistente (professor, 

residente ou plantonista) ou para equipe de enfermagem sobre quais são as medidas de 

proteção necessárias para cada caso. 

 Deve-se fazer anamnese completa seguido por exame físico detalhado de todos os 

aparelhos. Peso e estatura devem ser mensurados para cálculo da área de superfície corporal 

(Fórmula: √(Peso em Kg × Altura em cm/3600)). Dispositivos médicos como cateter de longa 

permanência, derivação ventrículo-peritoneal, sonda de gastrostomia, sonda vesical de 

demora, cânula orotraqueal devem ser descritos no exame físico, com particular atenção aos 

achados ao redor orifício de ostomias. 
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 Na elaboração da história médica, siglas devem ser evitadas. Verifica-se o relatório de 

transferência para informações adicionais e programação terapêutica. Exames laboratoriais 

(hemograma, dosagem de íons, hemocultura, etc) relevantes ao caso devem ser transcritos 

na história médica. 

 Após discussão dos achados com a equipe médica, deve-se acompanhar a prescrição a 

ser feita em sistema eletrônico pelo residente ou plantonista. É obrigatório o preenchimento 

do formulário “Folha de Parada” que será anexado a pasta de cuidados de enfermagem do 

paciente. Este formulário é um compilado das medicações utilizadas em caráter de urgência, 

com doses pré-calculadas para situações envolvendo parada cardiorrespiratória, crises 

convulsivas, necessidade de intubação orotraqueal ou outras situações de urgência e 

emergência. Tal formulário poderá ser feito nos computadores das salas de prescrição, 

entretanto, recomenda-se aos alunos do internato que preencham manualmente o 

formulário para fins de treinamento. O formulário deverá ser entregue a enfermagem e será 

colocado na pasta de cuidados de enfermagem conforme rotina do serviço. 

 O acompanhamento médico diário deve ser feito com entrevista com o paciente e/ou 

seus responsáveis, questionando sobre intercorrências, sinais de melhora ou outros achados 

relevantes ao paciente. Prossegue-se com exame físico completo. Deve-se pesquisar no 

prontuário as intercorrências verificadas pela equipe de enfermagem, assim como os dados 

vitais: curva térmica, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação 

de oxigênio (incluir valores mínimos e máximos), eliminações fisiológicas (evacuações – 

aspecto, consistência, quantidade; diurese – volume em ml/m2/hora ou ml/Kg/min e 

aspecto), perdas (vômitos, sudorese, drenos, fístulas, derivações externas, etc), seguido de 

anotação no prontuário médico estes dados. Se o paciente tiver apresentado febre, deve-se 

anotar o número de episódios febris. 

 Durante a conversa com o paciente e durante o exame físico, verifique ainda quais os 

medicamentos em uso (especialmente os de uso venoso), a rotulagem de hidratação venosa 

e de medicamentos em curso. Trata-se de importante ferramenta de conferência para a 

segurança ao paciente. 
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 Deve-se transcrever os exames laboratoriais e/ou radiológicos aos quais o paciente foi 

submetido, fazendo interpretação clínica e conduta frente aos resultados. Com a 

complexidade dos casos acompanhados, todos os exames de hematologia e bioquímica dos 

pacientes deverão ser compilados em folha resumo própria para melhor visualização 

longitudinal do caso. 

 A conduta para cada evolução deverá ser anotada em prontuário, de maneira clara e 

objetiva. Não é permitido a expressão “conduta mantida” ao final da evolução.  

 Os prontuários devem ser mantidos sempre na sala de prescrição, pois devido ao 

atendimento multiprofissional, várias equipes necessitam dele para reg istrar atendimento e 

impressões. 

 

5.2.3.1.4 - Dos Plantões De Sobreaviso: 

 Define-se plantão de sobreaviso como a atividade do médico que permanece 

à disposição do hospital, 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. 

Considerando estar o médico durante toda a jornada do plantão de sobreaviso 

disponível a qualquer momento em que for requisitado, para a remuneração deve-se 

considerar tanto as horas efetivamente trabalhadas como as horas de expectativa.  

Portanto, o médico em plantão de sobreaviso, mesmo que não requisitado a 

comparecer ao local de plantão, deverá receber o valor correspondente e acertado pelas 

partes. Mesmo não tendo sido exigida sua presença na instituição, estava ele à disposição 

para os atendimentos que, se não ocorreram, o impossibilitaram de outras atividades.  

O médico ainda deve receber os honorários pelos procedimentos praticados, 

quando requisitada sua presença na instituição. 



 
P á g i n a  | 583 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

O médico de sobreaviso está obrigado a se deslocar até o hospital, quando 

acionado pelo médico plantonista, para atender casos de emergência, realizar cirurgias, 

procedimentos diagnósticos e internações clínicas.  

Os pareceres do CRM são unânimes ao alertar para os riscos de omissão de 

socorro, especialmente nos casos de sobreaviso. 

Portanto, se o médico de sobreaviso é chamado e protela o atendimento, 

demorando ou mesmo não comparecendo, resultando danos ao paciente, o profissional 

poderá ser responsabilizado civilmente, eticamente e penalmente. 

O profissional deve comunicar com antecedência ao diretor técnico para que 

haja a devida substituição no período ausente, para evitar quaisquer intercorrências e 

responsabilidades. 
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5.2.3.2 - Protocolos Médicos No Ambulatório 

Para o setor de Ambulatório do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, o Instituto Consolidar implantará protocolos com normas e 

rotinas médicas que deverão ser praticados durante toda a vigência do Contrato de Gestão. 

Atendimento Ambulatorial é o atendimento que se limita aos serviços exequíveis em 

consultório ou ambulatório, definidos em contrato, não incluindo internação hospitalar ou 

procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que embora prescindam de internação, 

demandem de estruturas hospitalares por período superior a 12 horas, ou serviços como de 

recuperação pós-anestésica, etc. Também são entendidos como atendimentos ambulatoriais, 

aqueles caracterizados como urgência/emergência que demandem observações, até o limite 

de 12 horas, período após o qual passará a ser caracterizado como internação. 

 O atendimento ambulatorial do HUTRIN compreende os atendimentos médicos e 

procedimentos cirúrgicos constituídos por: 

 Primeira consulta e/ou consulta de egresso; 

 Procedimentos Cirúrgicos; 

Entende-se por consulta de egresso, a visita do paciente encaminhado pela própria 

instituição, que teve sua consulta agendada no momento da alta hospitalar pós-procedimento 

cirúrgico, para atendimento à especialidade referida. 

 Os procedimentos cirúrgicos serão realizados em regime ambulatorial sob qualquer 

tipo de anestesia, não demandam internação hospitalar e a permanência do paciente no 

serviço não deve exceder 24 horas. 

 As especialidades médicas atendidas no ambulatório do HUTRIN serão: Cirurgia Geral, 

Ginecologia / Obstetrícia, Urologia e Pediatria. As especialidades não médicas serão: 

Enfermagem e Psicologia. 

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 
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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. 

Este ambulatório é, portanto, dirigido especificamente para tais pacientes, não 

comportando atendimento ambulatorial indiscriminado. Nesta unidade, não são marcadas 

consultas de demanda espontânea. Todas as consultas, revisões ou acompanhamentos são 

feitos por determinação médica. A partir de então, é agendado o retorno do paciente para 

avaliação médica em data preestabelecida. 

 

5.2.3.2.1 - Atribuições dos Médicos Especialistas para o Setor de Ambulatório: 

 O atendimento do paciente no ambulatório de egressos deverá ser feito pelo 

profissional responsável pelo seu acompanhamento hospitalar e alta; 

 Verificar condições gerais dos pacientes no pós-operatório; 

 Solicitar exames complementares, caso necessário; 

 Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito da Unidade 

Ambulatorial; 

 Implementar diretrizes da gestão da clínica/cirúrgica e da clínica ampliada, visando a 

linha de cuidado; 

 Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada; 

 Efetivar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da 

equipe com o paciente e familiares; 

 Implantar e avaliar os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e POP’s dos cuidados 

desenvolvidos na Unidade Ambulatorial; 

 Cuidar para que os dados dos pacientes estejam registrados nos sistemas nacionais de 

informação da Atenção e da Vigilância em Saúde; 

 Identificar   necessidades   e   propor   ações   de   educação   permanente   das    equipes 

multiprofissionais; 
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 Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na 

rede de atenção à saúde; 

 Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas 

pela Instituição; 

 Manter a página da Unidade Ambulatorial atualizada no sítio eletrônico do HUTRIN, 

conforme determina a Lei de Acesso à Informação contendo, no mínimo, os seguintes 

dados: identificação, horário de atendimento, localização, telefone e e-mail, nome dos 

membros que compõem a equipe e cargos ocupados, descrição de histórico do serviço 

(opcional), competências, descrição das atividades desenvolvidas, relatórios de 

produção e escalas de trabalho; 

 Definir processos de trabalho no âmbito da Unidade Ambulatorial, de acordo com as 

exigências institucionais, proporcionando retorno adequado à alta gestão e à sua 

equipe; 

 Planejar juntamente com os profissionais (supervisor técnico), os insumos necessários 

na prestação da assistência realizando planejamento anual da unidade para apresentar 

ao administrador; 

 Analisar a estatística do Complexo Ambulatorial e relatório de faturamento junto ao 

administrador; 

 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar à chefia superior, as grades de 

atendimento ambulatorial e/ou atualização elaborada pelo supervisor técnico; 

 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar à chefia superior, o pedido de 

fechamento das grades de atendimentos ambulatoriais; 

 Receber da chefia superior o número de consultas preestabelecidas em contrato; 

 Conhecer a programação pactuada e integrada ambulatorial; 

 Monitorar em conjunto com a regulação, a gestão de consultas realizadas 

mensalmente com o que se pactuou para o atendimento ambulatorial; 

 Intervir junto ao supervisor técnico para levantar causas de inconformidade na gestão 

de consultas; 
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 Comunicar às Divisões de Gestão de Pessoas e Médica, a taxa de absenteísmo dos 

profissionais; 

 Auxiliar na criação do Centro de Custo Ambulatorial; 

 Acompanhar os mapeamentos e monitorar os indicadores dos processos 

ambulatoriais. 

 

5.2.3.2.2 - Pequenos Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais  

Procedimentos ambulatoriais são aqueles que podem ser realizados em consultórios 

e/ou clínicas, para alguns dos quais pode ser necessário aplicação de anestesias locais 

associadas ou não à sedação. 

A seguir, descreveremos técnicas que deverão ser implantadas pela equipe médica para 

realização de alguns procedimentos cirúrgicos ambulatoriais no HUTRIN: 

a) 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 camada 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. 
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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 sistêmica são incomuns.  

Furúnculos e carbúnculos se apresentam em áreas que contêm folículos pilosos que são 

expostos à fricção e perspiração, destacando-se a porção posterior do pescoço, face, axila e 

região da barba, nos homens. 

 

Indicações: 

O tratamento de escolha para o abscesso, independentemente da localização, consiste 

na drenagem cirúrgica, para eliminar a dor e resolver o processo infeccioso. 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 da Drenagem: 

 Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina; 

 Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local; 

 Campos estéreis; 

 Material para o procedimento: pinça hemostática curva; 

 Lâmina de bisturi nº 11; 

 Soro fisiológico para irrigação; 

 Gaze; 
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 Dreno de Penrose; 

 Fio de sutura nylon 3.0; 

 Luva estéril; 

 Seringa de 5 ml; 

 Agulha 40 x 12 (rosa); 

 Agulha hipodérmica (de insulina); 

 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 à 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 
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hemostática na cavidade, a fim de quebrar as loculações e liberar quaisquer bolsas de material 

purulento residuais; 

9. Irrigue a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local; 

10. 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. 

 

 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 1ª geração 

e quinolonas (nível ambulatorial); 

 Podem-se associar analgésicos e anti-inflamatórios para a dor pós-drenagem. 
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b) Exérese De Cistos: 

Decorre da oclusão do conduto de uma 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 

ducto 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 realização da Exérese Cirúrgica: 

 Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina; 

 Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local; 

 Campos estéreis; 

 Material para o procedimento: pinça hemostática curva, pinça dente de rato, pinça 

anatômica, tesoura reta, tesoura curva, porta-agulha; 

 Lâmina de bisturi nº 11; 

 Soro fisiológico para irrigação; 

 Gaze; 

 Luva estéril; 

 Seringa de 5 ml; 

 Agulha 40 x 12 (rosa); 

 Agulha hipodérmica (de insulina); 

 Fio de sutura nylon 2.0, 3.0, 4.0; 

 Máscara e óculos para proteção. 
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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; 

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 (ver capítulo de sutura). Se o espaço morto 

residual for importante, considerar o uso de um dreno de Penrose; 

10. Curativo com gaze. 
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c) Lavagem Gástrica 

É um procedimento de urgência que deve ser realizado o mais precoce possível, quando 

indicado, nos casos de ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas 

(medicamentos, plantas etc.), a fim de diminuir a exposição e absorção da substância em 

questão. Quanto mais rápida for a decisão e início do procedimento, maiores são as 

possibilidades de retirada do agente tóxico.  

 

Materiais necessários para o procedimento: 

 Sonda oro ou nasogástrica; 

 Lidocaína gel; 

 Soro fisiológico para irrigação ou água; 

 Gaze; 

 Luva estéril; 

 Seringa de 20 ml; 

 Máscara e óculos para proteção. 

 

Procedimento: 

A lavagem pode ser feita com sonda oro ou nasogástrica. A vantagem da sonda 

orogástrica é o fato de ser mais calibrosa, facilitando a retirada das substâncias tóxicas. No 

entanto, é um procedimento menos tolerado pelos pacientes. Na maioria das situações, 

passa-se uma sonda nasogástrica. Esta deve ser o mais calibrosa possível para facilitar a 

recuperação do toxicante. A posição ideal é o decúbito lateral esquerdo com a cabeça em nível 

inferior ao corpo. 

Deve-se explicar ao paciente como será o processo, assim, possivelmente, ele 

colaborará para a passagem da sonda, além de não se sentir agredido. Se estiver comatoso, 

deverá ser intubado antes da lavagem. Faz-se uma estimativa do comprimento (lóbulo da 

orelha, ponta do nariz, apêndice xifoide), coloca-se lidocaína gel na extremidade distal e na 

narina escolhida. Durante a colocação, flexiona-se o pescoço do paciente e pede-se para 

engolir. 
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Deve-se confirmar a presença da sonda para assegurar o posicionamento. 

Habitualmente, insufla-se ar por meio de uma seringa ao mesmo tempo em que se ausculta a 

região epigástrica. Em adultos, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita de uma média 

de 6 a 8 litros de líquido (soro fisiológico ou água). Em crianças, utilizam-se 5-10 ml/kg até o 

máximo de 250 ml/vez. Volume total usado em média para RN 500 ml; lactentes 2-3 l; 

escolares 4-5 l. Administram-se pequenas quantidades (máximo 250 ml/vez), visto que 

volumes maiores podem “empurrar” o toxicante para o duodeno. Repete-se esse 

procedimento várias vezes (mínimo oito). 

O volume retornado sempre deve ser próximo ao volume ofertado e observar 

atentamente o conteúdo que retorna, na procura de restos do agente tóxico. Podem ser 

guardadas as amostras que aparentam ter mais resíduos, para análise toxicológica. Essa 

análise pode ser muito útil, principalmente quando o produto ingerido é desconhecido, visto 

que é possível detectar precocemente qual(is) a(s) substância(s) ingerida(s). Numa fase inicial 

da intoxicação, o produto ainda não foi eliminado na urina, impedindo a detecção nesse tipo 

de amostra biológica. Após cerca de 2.000 ml de líquido e esse retornando límpido, pode-se 

parar o procedimento e decidir ou não pelo uso do carvão ativado. 

 

Contraindicações: 

 Pacientes com Glasgow ≤ 8, exceto se forem intubados; 

 Ingestão de cáusticos ou corrosivos, com exceção do Paraquate, que, por ter efeito 

sistêmico muito importante, mesmo sendo cáustico, a lavagem gástrica é indicada; 

 Ingestão de hidrocarbonetos com alta volatilidade (solventes em geral); 

 Varizes de esôfago de grosso calibre; 

 Hematêmese volumosa; 

 Cirurgia recente do trato gastrintestinal (ex.: gastroplastia); 

 Ingestão de materiais sólidos com pontas; 

 Ingestão de pacotes contendo drogas. 
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Complicações: 

 Intubação traqueal inadvertida; 

 Traumatismo de vias aéreas; 

 Laringoespasmo; 

 Pneumonia aspirativa; 

 Perfuração de esôfago ou estômago; 

 Hiperêmese; 

 Hemorragia gastrintestinal. 

É importante ressaltar que as reavaliações do paciente devem ser frequentes, a cada 30 

minutos ou menos, visto que ele inicialmente pode chegar acordado e evoluir para o coma, 

justificando a intubação para proteção de vias aéreas. 

 

d) Vasectomia 

 Procedimento cirúrgico que interrompe o fluxo de espermatozoides produzidos nos 

testículos e que normalmente seriam enviados ao pênis durante a ejaculação. 

Indicações: 

 Em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, 

pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 

interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por 

equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;  

 Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório 

e assinado por dois médicos. 

 

Exames Complementares: 

Uma consulta médica e exame físico detalhado são fundamentais. Os exames básicos 

são: 

 Eletrocardiograma 
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 Raio x do tórax 

 Exames de sangue e coagulação. 

A cirurgia pode ser feita com anestesia local. Neste caso, não há necessidade de 

preparo especial antes da cirurgia. O homem deve se certificar de levar todos os seus exames 

para a clínica ou hospital, evitar bebidas alcoólicas na véspera e informar ao médico todas as 

medicações em uso. 

Alguns urologistas e pacientes preferem fazer a vasectomia sob sedação e anestesia 

local, visando uma experiência mais confortável. Nesta situação, é necessário iniciar o jejum 

para sólidos e líquidos 8h antes da cirurgia. 

Não há necessidade de fazer a depilação dos pelos pubianos em casa. Isso para evitar 

traumas na pele com instrumentos não esterilizados, o que pode aumentar o risco de 

infecções na pele após a vasectomia. 

Como é realizada: 

A vasectomia é uma cirurgia simples feita por um médico urologista em um hospital 

ou clínica. Os pequenos ductos deferentes que transportam o esperma são identificados logo 

abaixo da pele. 

Através de uma pequena incisão de cada lado da bolsa escrotal, os ductos deferentes 

são cortados e bloqueados por fios de sutura. Dessa forma, os espermatozóides não s ão 

emitidos durante a ejaculação. 

Tempo de Duração do Procedimento: 

O procedimento é muito rápido (de 30 a 35 minutos) e o homem pode ir para casa no 

mesmo dia. 

Existem dois tipos de vasectomias: 

 Método com incisão 

 Método não-bisturi (sem corte). 
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Os métodos não cortados reduzem o risco de infecção e outras complicações e, em geral, 

levam menos tempo para curar. 

Cuidados após a Vasectomia: 

Seguir alguns cuidados após a cirurgia são essenciais para recuperação rápida e completa 

do paciente. Entre essas precauções estão: 

 Repouso por 48 horas 

 Lavar a incisão com água e sabão 

 Manter a incisão seca e limpa 

 Evitar atividades físicas, como academia, por 7 dias  

 Evitar relações sexuais por 48h 

 Manter os métodos anticoncepcionais até que um espermograma seja feito para 

certificar o sucesso da operação. O exame pode ser realizado após 120 dias da 

cirurgia ou após 20 ejaculações. 

Complicações: 

A vasectomia é considerada um procedimento de pequeno porte e tem baixíssimas 

taxas de complicações. As complicações mais comuns são: dor na bolsa escrotal, pequenos 

hematomas ou mesmo infecção na incisão. 

A maioria das complicações são controladas com o repouso, anti-inflamatórios e 

antibióticos. 
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e) Instilação Vesical: 

Indicação: 

Pacientes que necessitem de injeção de algum tipo de medicação no interior da bexiga. 

Comum em tratamentos para cistites de repetição, câncer de bexiga ou cistites crônicas.  

Técnica: 

O paciente é deitado em uma maca. Injeta-se um medicamento anestésico e lubrificante no 

canal uretral. É introduzida uma sonda pela uretra até atingir a bexiga. Após a drenagem da 

urina, injeta-se a medicação no interior da bexiga e a sonda é retirada. 

Obs: Não exige repouso. Normalmente o paciente deve somente reter a medicação na bexiga 

por algumas horas e depois uriná-la normalmente. 

 

f) Cauterização de Lesões Genitais: 

Indicação: 

O procedimento é realizado para o tratamento de algumas lesões penianas como o condiloma 

e o molusco contagioso. 

Técnica: 

O paciente permanece deitado em uma maca e recebe anestesia local próximo à lesão a ser 

tratada. Com um aparelho de bisturi elétrico o médico realiza a cauterização da lesão e a 

remove. 

Obs1: É recomendado que os pelos da região pubiana estejam aparados para melhor avaliação 

da pele e para facilitar a localização de pequenas lesões. 

Obs2: Não é necessário repouso. O paciente pode retomar suas atividades imediatamente 

após a realização do exame. 
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g) Dilatação de Uretra: 

Indicação: 

Alguns pacientes que possuam estreitamentos ou estenoses do canal uretral e que 

apresentem dificuldade para urinar. 

Técnica: 

O paciente é deitado em uma maca. Injeta-se um medicamento anestésico e lubrificante no 

canal uretral. O médico introduz uma sonda fina pelo canal urinário, até a bexiga. A sonda vai 

sendo trocada por outras mais grossas, até que o canal atinja um diâmetro desejável para que 

o paciente possa urinar normalmente. Podem ser feitas várias sessões do procedimento, 

dependendo do problema e da recuperação. 

Obs: É recomendado repouso no dia do procedimento. 

 

h) Postectomia  

A circuncisão, também conhecida como exérese do prepúcio, peritomia ou postectomia, 

é uma opção de cirurgia que se resume na remoção do prepúcio (prega cutânea que recobre 

a glande do pênis). Este procedimento é realizado a mais de 5 mil anos. Segundo dados 

publicados pelo Ministério da Saúde (OMS), aproximadamente 30% dos homens no mundo 

todo são circuncisados, sendo que a maior parte deles, por motivos de religião, uma vez que 

cerca de 68% desses são muçulmanos. 

Esta possivelmente é a cirurgia mais antiga do mundo e talvez a mais realizada. Normalmente, 

quando não há a presença de alguma alteração no prepúcio ou no pênis, este procedimento 

é feito por motivos familiares, religiosos e culturais. 

Nos casos de fimose fisiológica que não melhoram após os tratamentos descritos, pode ser 

feita a postectomia. A idade mais indicada é preferencialmente após  2 anos de idade, 

ou quando a criança já for capaz de controlar a urina durante o dia.  
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Processos inflamatórios crônicos, conhecidos como balanopostites, infecções copiosas, 

desconforto durante o ato sexual são indicações para a realizada da postectomia.  

A cirurgia é relativamente simples e no caso de crianças , poderão receber alta para casa no 

mesmo dia. Em média, quatro dias depois da postectomia poderão retornar às suas atividades 

básicas, escolares ou recreativas, dependendo do grau de esforço físico. 

Em adultos, o pós-operatório é um pouco mais complicado devido às dores e aos problemas 

que podem surgir com os pontos, por conta das ereções involuntárias durante a noite. As 

relações sexuais são permitidas 30 dias depois da cirurgia. 

Quanto mais cedo a postectomia for feita, mais confortável é o pós -operatório. Porém, há 

menos chances do problema ficar resolvido. Por outro lado, quanto mais tarde o indivíduo for 

circuncidado, pior é o pós-operatório, mas as garantias de que o problema fique resolvido são 

maiores. 

 

i) Cateterismo Vesical de Demora Feminino 

É um procedimento estéril que consiste na introdução de uma sonda até a bexiga, através da 

uretra, com a finalidade de facilitar a drenagem da urina ou instilar medicação ou líquido, com 

tempo de permanência longo (pode variar de dias a meses), determinado pelo médico. 

Materiais necessários: 

 01 pacote de sondagem vesical; 

 01 par de luvas estéreis; 

 01 par de luvas de procedimento; 

 Compressas ou luvas de banho; 

 Sabão neutro; 

 Bacia com água morna; 

 01 sonda vesical duas ou três vias de calibre adequado; 

 Xilocaína gel 2%; 
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 02 pacotes de gaze; 

 01 seringa de 20 ml (deve ter ponta luer slip - simples - que encaixe no dispositivo de 

preenchimento do balonete da sonda); 

 15-20 ml de água destilada (02 flaconetes de água destilada estéril); 

 01 agulha de aspiração (40x12); 

 01 bolsa coletora de urina (sistema fechado); 

 Micropore; 

 Solução de Gluconato de Clorexidina aquosa 2%); 

 Saco para lixo comum. 

Procedimento: 

1. Lavar as mãos;  

2. Reunir o material e levar até a paciente; 

3. Promover ambiente iluminado e privativo; 

4. Explicar o procedimento à paciente; 

5. Calçar luvas de procedimento; 

6. Verificar as condições de higiene do períneo, se necessário, proceder à higienização 

com água e sabão;  

7. Posicionar a paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas. 

Visualizar o meato uretral;  

8. Retirar as luvas de procedimento; 

9. Organizar o material sobre uma mesa ou local disponível; 

10. Abrir o pacote de sondagem, acrescentando: quantidade suficiente de antisséptico na 

cuba rim, pacotes de gaze sobre o campo estéril, uma porção de xilocaína gel (após descartar 

o primeiro jato) sobre o campo e/ou sobre a extremidade da sonda após testar o balonete1 e 

a bolsa coletora; 

11. Calçar as luvas estéreis;  

12. Conectar a sonda à bolsa coletora;  

13. Dobrar aproximadamente 07 folhas de gaze e colocar na cuba com o antisséptico; 
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14. Proceder à antissepsia do períneo com as gazes que foram embebidas no antisséptico 

no sentido anteroposterior e lateral-medial;  

15. Colocar o campo fenestrado de maneira a permitir a visualização do meato uretral; 

16. Com a mão não dominante e auxílio de gaze estéril, afastar os grandes lábios e expor 

o meato uretral; em seguida, com a mão dominante introduzir a sonda com xilocaína 2% na 

sua extremidade no meato uretral da paciente até retornar urina no intermediário da bolsa 

coletora, sendo seguro introduzir mais uma porção a fim de evitar inflar o balonete no canal 

uretral, pois o mesmo deve ser inflado no interior da bexiga urinária; 

17. Inflar o balonete com 15-20 ml de água destilada e tracionar a sonda para verificar se 

está fixa na bexiga; 

18. Retirar o campo fenestrado; 

19. Remover o antisséptico da pele da paciente com auxílio de uma compressa úmida, 

secando em seguida; 

20. Fixar com micropore o corpo da sonda na parte interna da coxa da paciente, tendo o 

cuidado de não deixá-la tracionada; 

21. Pendurar a bolsa coletora em suporte localizado abaixo do leito (e não nas grades); 

22. Recolher o material, providenciando o descarte e armazenamento adequado;  

23. Lavar as mãos novamente, retornar e identificar a bolsa coletora com nome da 

paciente, data, turno e nome do enfermeiro responsável pelo procedimento; 

24. Registrar o procedimento no prontuário e/ou folha de observação complementar da 

paciente, atentando para as características e volume urinário. 

O teste do balonete pode ser feito em um destes momentos: 1) dentro do campo estéril: 

colocando a seringa e a sonda no campo estéril, a água destilada na cuba rim. Aspira-se a água 

destilada e testa-se se o balonete está íntegro; 2) antes de dispor o material no campo: aspira-

se a água destilada e testa-se o balonete segurando a sonda dentro do pacote, expondo 

apenas o local de preenchimento do balonete. 
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j) Cateterismo Vesical de Demora Masculino 

É um procedimento estéril que consiste na introdução de uma sonda até a bexiga, através da 

uretra, com a finalidade de facilitar a drenagem da urina ou instilar medicação ou líquido, com 

tempo de permanência longo (pode variar de dias a meses) determinada pelo médico. 

Materiais necessários: 

 01 pacote de sondagem vesical; 

 01 par de luvas estéreis; 

 01 par de luvas de procedimento; 

 Compressas ou luvas de banho; 

 Sabão neutro; 

 Bacia com água morna; 

 01 sonda vesical duas vias de calibre adequado;  

 Xilocaína gel 2%;  

 02 pacotes de gaze;  

 01 seringa de 20 ml;  

 01 seringa de 20 ml ou 10 ml (deve ter ponta luer slip - simples - que encaixe no 

dispositivo de preenchimento do balonete da sonda); 

 15-20 ml de água destilada (02 flaconetes de água destilada estéril); 

 01 agulha de aspiração (40x12);  

 01 bolsa coletora de urina (sistema fechado); 

 Micropore;  

 Solução de Gluconato de Clorexidina Aquoso a 2%; 

 Saco para lixo comum. 

Procedimento: 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material e levar até o paciente; 

3. Promover ambiente iluminado e privativo;  

4. Explicar o procedimento ao paciente;  

5. Calçar luvas de procedimento; 
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6. Verificar as condições de higiene do períneo, se necessário, proceder à higienização 

com água e sabão; secar após; 

7. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas levemente afastadas;  

8. Retirar as luvas de procedimento;  

9. Organizar o material sobre uma mesa ou local disponível;  

10. Abrir o pacote de sondagem, acrescentando: quantidade suficiente de antisséptico na 

cuba redonda, pacotes de gaze sobre o campo estéril, uma porção de xilocaína gel a 2% (após  

descartar o primeiro jato) sobre o campo e/ou sobre a extremidade da sonda após testar o 

balonete1 e a bolsa coletora;  

11. Acrescentar aproximadamente 10 ml de xilocaína gel a 2% na seringa, tendo o cuidado 

de descartar o primeiro jato e de não contaminar a seringa (pode-se segurá-la com o próprio 

envólucro e retirar o êmbolo com uma gaze, apoiando-o no campo). Após, dispor a seringa 

com a xilocaína sobre o campo; 

12. Calçar as luvas estéreis;  

13. Conectar a bolsa coletora à sonda;  

14. Dobrar aproximadamente 07 folhas de gaze e colocar na cuba com o antisséptico; 

15. Proceder à antissepsia do períneo, bolsa escrotal e posteriormente do pênis, utilizando 

as gazes embebidas no antisséptico iniciando com movimentos circulares ou perpendiculares, 

no sentido do prepúcio para a base do pênis, depois, com auxílio de uma gaze estéril, afastar 

o prepúcio e com a glande exposta fazer antissepsia da região peniana, novamente com 

movimentos circulares, no sentido da glande para a raiz do pênis, mantendo o prepúcio 

tracionado, por último realizar a antissepsia do meato em movimento circular, no sentido do 

meato para glande; 

16. Colocar o campo fenestrado de maneira a permitir a visualização do meato uretral; 

17. Introduzir no meato urinário 10 ml de xilocaína gel 2% com auxílio da seringa ou 

colocar a xilocaína gel na extremidade da sonda (em torno de 15 a 20 centímetros) que está 

sobre o campo estéril. Com a mão não dominante posicionar o pênis a 90º em relação ao 

corpo do paciente e com a mão dominante introduzir a sonda no meato uretral do paciente 

até retornar urina no intermediário da bolsa coletora, sendo seguro introduzir mais uma 
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porção a fim de evitar inflar o balonete no canal uretral, pois o mesmo deve ser inflado no 

interior da bexiga urinária; 

18. Inflar o balonete com 15-20 ml de água destilada e tracionar a sonda para verificar se 

está fixa na bexiga;  

19. Retornar o prepúcio a posição anatômica; 

20. Retirar o campo fenestrado; 

21. Retirar o antisséptico da pele do paciente com auxílio de compressa úmida, secando 

em seguida;  

22. Fixar com micropore o corpo da sonda na região inguinal ou suprapúbica do paciente, 

tendo o cuidado de não deixá-la tracionada; 

23. Pendurar a bolsa coletora na lateral em suporte localizado abaixo do leito (e não na 

grade); 

24. Recolher o material, providenciando o descarte e armazenamento adequado; 

25. Higienizar as mãos novamente, retornar e identificar a bolsa coletora com nome do 

paciente, data, turno e nome do enfermeiro responsável pelo procedimento; 

26. Registrar o procedimento no prontuário e/ou folha de observação complementar do 

paciente, atentando para as características e volume urinários. 

O teste do balonete pode ser feito em um destes momentos: 1) dentro do campo estéril: 

colocando a seringa e a sonda no campo estéril, a água destilada na cuba rim. Aspira-se a água 

destilada e testa-se se o balonete está íntegro; 2) antes de dispor o material no campo: aspira-

se a água destilada e testa-se o balonete segurando a sonda dentro do pacote, expondo 

apenas o local de preenchimento do balonete. 

 

k) Sondagem Nasogástrica 

É a passagem de uma sonda através das fossas nasais até o estômago. Além de ser utilizada 

para a alimentação, pode ser introduzida para remover secreções do estômago, remover 

doses excessivas de medicamentos ingeridos ou venenos, para esvaziamento gástrico antes 

de cirurgias e para administração de medicações. 
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Materiais necessários: 

 Bandeja contendo sonda nasogástrica em calibre adequado  

 Frasco coletor 

 Seringa de 20 ml 

 Pacote de gaze 

 Toalha de rosto 

 Lubrificante 

 Micropore para fixação 

 Estetoscópio 

 Tesoura. 

Procedimento: 

1. Higienizar as mãos.  

2. Preparar material e ambiente. 

3. Explicar ao paciente/família os benefícios e objetivos do procedimento.  

4. Paramentar-se adequadamente. 

5. Posicionar o paciente em fowler (45º) sem travesseiro.  

6. Medir a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha até o apêndice xifóide e daí mais 

3 cm marcando com esparadrapo.  

7. Lubrificar a ponta da sonda.  

8. Passar a sonda através de uma das narinas solicitar ao paciente que auxilie (quando 

possível) deglutindo a sonda quando passar pela faringe. Pode haver náuseas e vômitos, 

portanto deixe-o repousar alguns minutos.  

9. Introduzir a sonda até a porção marcada com o esparadrapo.  

10. Verificar se a sonda está bem posicionada no estômago: aspirando o conteúdo gástrico 

e injetando 20 ml de ar através da sonda e com o estetoscópio sobre o epigástrio, auscultar a 

presença de som estridente.  

11. Adaptar a sonda no frasco coletor.  

12. Ajustar a sonda na posição correta e fixá-la com micropore sobre a pele do paciente 

(região nasal).  
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13. Identificar a data da sondagem com um pequeno pedaço de esparadrapo.  

14. Recolher o material.  

15. Retirar as luvas e lavar as mãos.  

16. Anotar o procedimento realizado registrando intercorrências, sinais de resíduos e 

posicionamento da sonda. 

Riscos: 

 Obstrução da sonda  

 Remoção acidental da sonda  

 Ulceração nasal 

Sinais de mau posicionamento da sonda: 

 Cianose facial e de extremidades;  

 Tosse e dificuldade respiratória;  

 Dificuldade de injetar ar para teste de ruído no fundo gástrico. 

Na presença destes sinais retirar a sonda e tentar introdução novamente. 
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5.2.4 – Protocolos de Enfermagem nas áreas de Internação/Enfermarias, UTI, Central de 

Esterilização e Bloco Cirúrgico 

ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

5.2.4.1 - Protocolos De Enfermagem Para As Áreas De Internação / Enfermarias: 

É imperativo que as equipes de Saúde comunguem, em cada área de atividade, de 

orientações padronizadas, que se transformam em verdadeiros guias para a prática diária. São 

os Protocolos que podem dirimir desde simples dúvidas do dia-a-dia até problemas mais 

complexos e de resolução mais laboriosa.  

Contudo, a elaboração de tais Protocolos, deve refletir, por um lado, os mais rigorosos 

critérios da Medicina Baseada em Evidências e por outro ser de fácil compreensão e 

aplicabilidade para que se tornem realmente da máxima utilidade para a melhoria do 

atendimento aos pacientes segundo as boas práticas de Saúde. 

Com a gestão e execução dos serviços de saúde pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, serão 

implantados no HUTRIN protocolos assistenciais para a área de Enfermagem, que estão 

descritos a seguir: 

 

5.2.4.1.1 - Equipe de enfermagem das áreas de internação / enfermarias: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Enfermeiro Assistencial do Diurno 

 Enfermeiro Assistencial do Noturno 

 Técnicos de Enfermagem 

 Auxiliar Administrativo 

 

5.2.4.1.2 - Atribuições a Cada Cargo: 

5.2.4.1.2.1 - Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Coordenar tecnicamente as atividades de enfermagem; 

 Elaborar conjuntamente com o Enfermeiro Assistencial, planos de trabalho, 

distribuição de pessoal, atendendo a demanda e manutenção da assistência nas 24 horas;  
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 Participar junto a Gerência Médica, no desempenho das funções administrativas 

inerentes à assistência de enfermagem no setor, propondo medidas que visam o 

aperfeiçoamento do trabalho e da equipe;  

 Avaliar conjuntamente com os enfermeiros assistenciais, a atuação da equipe de 

enfermagem;  

 Convocar e presidir, periodicamente, reuniões técnicas com a equipe de enfermagem;  

 Providenciar semanalmente materiais e medicamentos de uso do setor;  

 Elaborar escala mensal, de férias e encaminhar à Gerência de Enfermagem;  

 Atualizar normas, rotinas e procedimentos que visam a melhoria da assistência de 

enfermagem; 

 Controlar a frequência e assiduidade dos profissionais de enfermagem; 

 Manter comunicação Inter profissional com as equipes; 

 Checar diariamente todos os equipamentos de sua unidade, solicitando reparos 

quando necessário; 

 Solicitar manutenção elétrica e hidráulica das enfermarias; 

 Manter a Chefia do Serviço de Enfermagem e a Gerência Médica informadas quanto 

às ocorrências do setor, solicitando das mesmas as providências cabíveis, quando se fizerem 

necessárias. 

 

5.2.4.1.2.2 - Enfermeiro Assistencial Diurno / Noturno: 

 Coordenar as atividades de enfermagem do seu plantão, mantendo a programação 

estabelecida;  

 Realizar escala diária dos funcionários;  

 Passar visita em todos os pacientes internados levantando suas necessidades, 

elaborando plano de assistência para a implementação adequada da SAE (Sistematização da 

Assistência de Enfermagem);  

 Checar junto à equipe de enfermagem o registro correto dos cuidados prestados com 

a assinatura e carimbo ao final de cada anotação de enfermagem, bem como a checagem 

correta com a anotação correspondente da prescrição de enfermagem e médica; 
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 Participar diretamente da assistência às pacientes graves prestando cuidados especiais 

e acompanhando sua evolução;  

 Acompanhar o médico em suas visitas clínicas;  

 Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando-os e 

treinando-os no que se fizer necessário;  

 Atender a equipe médica e multiprofissional em suas solicitações;  

 Avaliar a assistência junto à equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; 

 Manter atualizados os registros das atividades e das ocorrências;  

 Manter a sua chefia imediata informada sobre as ocorrências do plantão;  

 Manter controle sobre os visitantes, orientando-os no que for necessário;  

 Fazer a reposição, o controle e o registro diário da caixa de psicotrópicos e do carrinho 

de emergência;  

 Controlar e registrar a temperatura da geladeira, caso houver;  

 Conferir diariamente a integridade do lacre do carrinho de emergência;  

 Checar diariamente o funcionamento do desfibrilador;  

 Manter a reposição do material necessário na unidade (farmácia e almoxarifado);  

 Orientar o pessoal de enfermagem quanto ao encaminhamento de materiais a Central 

de Materiais, Farmácia, Laboratório;  

 Manter a organização do setor;  

 Receber e participar da passagem de plantão;  

 Executar sondagem vesical de demora;  

 Participar na prevenção, tratamento e controle da infecção hospitalar;  

 Orientar pacientes na admissão quanto às rotinas do setor e cirurgia (Pré, trans e pós-

operatório) e na alta, quanto ao retorno, medicação, retirada de pontos, etc; 

 Atuar juntamente com os médicos plantonistas e residentes durante as 

intercorrências;  

 Orientar e supervisionar a instalação de medicamentos endovenosos quando 

prescrito, e identificação correta e completa nos frascos;  
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 Registrar no livro de relatório de enfermagem todas as intercorrências ocorridas no 

plantão. 

 

5.2.4.1.2.3 - Técnicos de Enfermagem: 

 Receber e passar plantão; 

 Prestar cuidados aos pacientes, sob sua responsabilidade, de acordo com o plano de 

assistência (SAE) e prescrição médica, atendendo as necessidades de tratamento, higiene, 

conforto, auxilio na alimentação, deambulação e segurança;  

 Verificar os sinais vitais e comunicar as intercorrências à enfermeira;  

 Acompanhar a evolução do paciente, informando, registrando e comunicando sinais e 

sintomas; 

 Administrar medicamentos de acordo com a prescrição médica e fazer a checagem 

com a anotação correspondente; 

 Executar punção venosa periférica; 

 Fazer o curativo e a retirada de pontos conforme prescrição médica e de enfermagem;  

 Realizar controle de glicemia capilar conforme prescrição médica;  

 Aplicar oxigenoterapia, nebulização e enteroclisma conforme prescrição médica;  

 Atender as pacientes em suas solicitações; 

 Auxiliar a equipe na realização de exames e tratamentos;  

 Registrar cuidados e tratamentos executados, checar, assinar e carimbar constando o 

nº do COREN; 

 Auxiliar a enfermeira na verificação e controle de materiais e medicamentos, sob a 

responsabilidade da enfermagem;  

 Preparar e manter material para a execução de atividades médicas e de enfermagem;  

 Promover e manter limpeza e ordem nas áreas específicas de trabalho de enfermagem 

e de atendimento ao paciente;  

 Participar de reuniões da equipe de enfermagem do setor;  

 Desempenhar outras atividades ou tarefas afins designadas pelo enfermeiro; 

 Participar de admissões e altas das pacientes;  
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 Encaminhar material à Central de Material Esterilizado;  

 Encaminhar prescrições à farmácia e conferir carrinho de medicações;  

 Retirar materiais no almoxarifado; 

 Acompanhar pacientes em exames a outros setores ou serviços; 

 Realizar a limpeza concorrente da unidade da paciente e outros equipamentos 

(carrinho de transporte, geladeira, aparelhos de pressão arterial, suportes de soro, balcão da 

sala de medicação, armário de medicação, comadres, etc.) conforme orientação da SCIH;  

 Prover e manter rouparia em ordem;  

 Buscar pacientes na RPA, Centro Cirúrgico;  

 Orientar pacientes na admissão quanto às rotinas do setor e cirurgia (pré, trans e pós -

operatório) e na alta, quanto ao retorno, medicação, retirada de pontos, etc; 

 Executar os procedimentos pós-morte conforme protocolo do hospital. 

 

5.2.4.1.2.4 - Auxiliar Administrativo: 

 Atender ao telefone na unidade; 

 Organizar e encaminhar os prontuários ao arquivo;  

 Atualizar o Sistema utilizado pela Unidade; 

 Providenciar com o médico relatório, atestado e cópia de prontuário quando solicitado 

pelo paciente; 

 Organizar e solicitar, caso necessário, os impressos e materiais de escritório;  

 Digitar e arquivar os memorandos;  

 Efetuar o check list dos prontuários conferindo com preenchimento adequado dos 

mesmos pós-alta hospitalar. 
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5.2.4.2. PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA DE UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA - UTI: 

 

Todo hospital que atenda pacientes de média e alta complexidade deve dispor de leitos 

de tratamento intensivo adulto. A U.T.I. é um serviço dotado de instalações, pessoal e 

equipamentos capazes de assegurar um tratamento eficaz às doentes com uma ou mais 

funções vitais em risco imediato objetivando:  

 Proporcionar aos clientes em estado crítico uma melhor assistência, disponibilizada 

por pessoal diferenciado e apoiado por tecnologia avançada;  

 Reduzir a mortalidade e morbidade nas pacientes de médio e alto risco;  

 Permitir ao hospital utilizar com a maior eficiência possível, o pessoal mais 

especializado e os equipamentos mais específicos. 

Segundo a Portaria GM/MS/ n.1884, de 1994, que as UTI são unidades hospitalares 

destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco que dispõem de assistência 

médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos específicos próprios, recursos 

humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas a diagnósticos 

e terapêuticas. Caracteriza-se como unidade complexa dotada de sistema de monitorização 

contínua, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou 

mais sistemas orgânicos e que com o suporte e tratamento intensivos tenham possibilidade 

de se recuperar. Uma UTI deve seguir requisitos estabelecidos na RDC 07 de 24 de fevereiro 

de 2010, Portaria 3432 de 12 de agosto de 1998, RDC/ANVISA nº 50 de fevereiro de 2002, e 

segundo o Parágrafo único, a infraestrutura deve contribuir para manutenção da privacidade 

do paciente, sem, contudo, interferir na sua monitorização. 

Com a gestão e execução dos serviços de saúde pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, para os 

hospitais que possuem o setor de Unidade Intensiva, serão implantados protocolos 

assistenciais para a área de Enfermagem, que estão descritos a seguir: 

Em hospitais que possuem UTI, o INSTITUTO CONSOLIDAR implantará, perante o seu 

quadro interdisciplinar, o Programa 5S – Qualidade Total. 
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O programa 5s é a base para a qualidade total, para melhorar a qualidade de vida do 

ser humano. Para conseguirmos produtos de qualidade precisamos ter qualidade no nosso 

ambiente de trabalho. O principal objetivo dos 5s é criar um ambiente digno de trabalho, onde 

o funcionário sinta-se bem consigo mesmo e com os demais, pois antes do produto vem o 

trabalhador. 

 

1º S – SENSO DE UTILIZAÇÃO 

Devemos separar o útil do inútil, eliminando tudo o que for desnecessário.  

Os objetos úteis devem ser separados conforme o seu uso. O que for inútil deve ser 

eliminando ou reformado. Organizando o local de trabalho evitamos desperdícios, eliminamos 

um monte de material sem utilidades e liberamos espaços para trabalhar mais à vontade, e 

diminuindo o risco de acidentes. 

 

2º S – ARRUMAÇÃO 

O senso de arrumação significa colocar tudo em ordem para que qualquer pessoa 

possa localizar tudo facilmente.  

É simples, identificando e padronizando cada coisa, através de cores, rótulos, palavras 

chaves, depois é só arrumar a disposição do ambiente. Assim fica mais fácil achar qualquer 

documento ou objeto, sem perder tempo correndo de um lado para outro. Economizamos 

tempo, paciência e nosso local de trabalho fica mais amplo e agradável.  

 

3º S – LIMPEZA 

O senso de limpeza significa que o mais importante do que limpar é aprender a não 

sujar limpando as ferramentas e matérias após o uso e manter limpo o que já está em ordem 

terá um ambiente de trabalho digno onde todos poderão se sentir bem. Além de causar boa 

impressão aos clientes e evitar acidentes de trabalho. 

 

4º S – SAÚDE E HIGIENE 

Devemos tornar o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e higiene. 
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E para isso basta respeitar os colegas, usar uniformes limpos, eliminar as condições 

inseguras, manter a limpeza do refeitório, dos banheiros e dos vestiários. E também difundir 

sempre materiais educativos sobre saúde e higiene. Só vamos ter um ambiente saudável se 

zelarmos por ele. 

 

5º S – AUTODISCIPLINA 

O senso de autodisciplina é reeducar nossas atitudes e com o tempo temos que fazer 

dessas atitudes um hábito, transformando a aplicação dos 5S num modo de vida.  

Este programa vai além do trabalho, ele é uma questão de cidadania, de respeito ao 

próximo e a si mesmo. Com ele crescemos e com seres humanos melhoramos nossa qualidade 

de vida, diminuímos os riscos com acidentes e trabalhamos tranquilamente, e com hábitos 

corretos vai ficar fácil manter nosso ambiente saudável e digno de respeito.  

O importante é insistir na aplicação do programa de tempos em tempos e avaliar os 

nossos avanços e cada um de nós deve dar o exemplo, por isso todos precisam participar. Com 

perseverança, organização e força de vontade, nós vamos manter um ambiente de trabalho 

com muita QUALIDADE, SAÚDE e SEGURANÇA. 

 

Humanização na Assistência de Enfermagem 

A preocupação com a humanização iniciou-se no final da década de 80, com a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Reforma Sanitária, fruto de esforços 

de grupos de profissionais e de movimentos populares de saúde, no contexto da 

redemocratização da sociedade brasileira e de luta por uma política pública de saúde universal 

e de qualidade. 

O termo humanização pode causar polêmica, resistência ou certo estranhamento, pois  

se é inerente à prática de quem cuida de seres humanos, por que ter que humanizar o que é 

humano. Sendo assim, este conceito não quer apenas tornar mais humana a relação com o 

usuário, dando pequenos retoques nos serviços, mas tocar nas relações de poder, trabalho e 

afeto que são produtoras das práticas desumanizadoras. Não devemos considerar a 
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humanização como mais um programa, mas sim uma Política Nacional, eliminando a 

tendência de pensá-la pela vertente da caridade, do favor e da boa educação.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política do SUS, criada em 2003 pelo 

Ministério da Saúde, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite e no Conselho Nacional 

de Saúde.  

Nossa Instituição adotará a PNH e a enfermagem como parte do todo está 

intimamente inserida nesta vertente da assistência de enfermagem baseada na teoria de Auto 

Cuidado de Orem. 

A UTI é considerada como um local altamente agressivo e invasivo, em razão da 

intensidade das situações, como risco de morte, ausência de controle de iluminação natural, 

presença de ruídos e uma rotina dinâmica da equipe. É também um setor que utiliza 

aparelhagens e técnicas terapêuticas sofisticadas para atender pacientes em estado grave. 

Dentro dessas unidades, alguns fatores devem ser considerados para que a humanização 

aconteça, tais como: 

 Respeitar a privacidade dos pacientes, pois esses não são separados por sexo ou 

gravidade da doença, levando-os a vivenciar não apenas sua doença, mas o que acontece ao 

seu redor; personalizar o atendimento, pois essa assistência individual proporciona maior 

conhecimento sobre o paciente; 

 Compreender que a UTI é importante para o paciente e sua família, como etapa 

fundamental para superação da doença. A equipe é orientada quanto ao respeito à dignidade, 

estabelecendo e divulgando a humanização nos seus trabalhos. 
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AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DA DOR NA UTI ADULTO 

A enfermagem atua no controle da dor com a mensuração do quinto sinal vital (dor) 

onde através de uma escala no valor de 0 a 10, a paciente quantifica sua dor. A partir desta 

mensuração, serão tomadas, em conjunto com a equipe multidisciplinar, todas as medidas 

para que esta dor seja minimizada o máximo possível. As ações de enfermagem s erão:  

 Administração de terapia medicamentosa para o controle da dor conforme prescrição 

médica;  

 Massagem de conforto;  

 Mudança de decúbito;  

 Promoção do conforto;  

 Toque terapêutico; 

 Comunicação verbal e não verbal com o paciente; 

 Minimização do barulho no ambiente;  

 Evitar negar a dor; 

 Focalização da atenção no paciente;  

 Valorização, partilhar a dor;  

 Evitar a manipulação excessiva do paciente; 

 Ouvir O paciente;  

 Explicar o motivo da dor;  

 Desviar a atenção da paciente da dor;  

 Oferecer apoio psicológico e orientar quanto às medidas  tomadas para alívio da dor. 

 

Equipe de enfermagem nas UTI´s de Unidades geridas pelo Instituto Consolidar: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Enfermeiro Assistencial do Diurno 

 Enfermeiro Assistencial do Noturno 

 Técnicos de Enfermagem 
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Atribuições a Cada Cargo: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Organizar, estruturar, administrar e controlar as atividades da unidade, assegurando a 

qualidade da assistência; 

 Prever e prover de recursos materiais e humanos para garantir o bom funcionamento;  

 Dirigir a unidade de trabalho sob sua responsabilidade, com competência técnica e 

abrangência científica para atingir o objetivo proposto pelo serviço; 

 Controlar o uso adequado e econômico de materiais; 

 Providenciar a manutenção, preservação, controle e revisão periódica dos 

equipamentos e materiais; 

 Convocar e presidir reuniões periódicas com a equipe de enfermagem a fim de avaliar 

o serviço;  

 Participar de reuniões da Gerência de Enfermagem e Multidisciplinares; 

 Elaborar a escala de folgas e férias para a equipe de sua área, dentro das necessidades 

da instituição e melhor funcionamento da unidade; 

 Elaborar as escalas mensais do serviço e controlar o comparecimento dos funcionários;  

 Trabalhar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, envolvendo os quatro 

turnos de trabalho;  

 Analisar e avaliar os cuidados de Enfermagem prestados; 

 Observar e conscientizar toda a equipe para o uso e observância das precauções 

universais;  

 Elaborar e atualizar rotinas de atividades e desenvolver programas de treinamento do 

pessoal de enfermagem; 

 Elaborar relatórios e estatísticas periódicas das atividades realizadas;  

 Cumprir e fazer cumprir regulamentos e ordens de serviço do hospital;  

 Cooperar com a Gerência de Enfermagem, em todos os empreendimentos planejados, 

sugerindo atualizações e mudanças que acreditar conveniente; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos Profissionais da 

Enfermagem; 
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 Distribuir tarefas e funções adequadas a cada elemento da equipe; 

 Supervisionar assiduidade, pontualidade e disciplina da Equipe de Enfermagem. 

 

 Enfermeiro Assistencial do Diurno / Noturno 

 Cooperar com o enfermeiro Encarregado da Unidade para o bom desempenho do 

serviço;  

 Receber e passar plantão em conjunto com a equipe de enfermagem, inteirando-se do 

estado clínico das pacientes e evolução do serviço da unidade; 

 Prestar cuidados diretos as pacientes graves, sob visão holística, atendendo 

integralmente às suas necessidades; 

 Tomar as providências necessárias, conforme a necessidade da paciente ou da 

unidade; 

 Garantir a qualidade na assistência ao paciente, diagnosticar as necessidades de 

enfermagem, elaborar e executar planos da S.A.E. (Sistematização de Assistência de 

Enfermagem); 

 Supervisionar, orientar e treinar o funcionário no desempenho de suas funções e 

realização de técnicas assépticas;  

 Observar postura profissional e apresentação dos funcionários ao serviço, interferindo 

quando necessário;  

 Avaliar os funcionários periodicamente; 

 Providenciar para pacientes o agendamento de exames, encaminhamentos, avaliando 

transporte dos mesmos; 

 Solicitar presença do médico, quando a situação do paciente se alterar; 

 Prestar assistência direta às pacientes graves ou em situações de emergências, 

assegurando a prevenção de riscos e complicações; 

 Executar os procedimentos de alta complexidade quando necessário;  

 Distribuir a equipe de enfermagem diariamente através da escala de serviço, para o 

atendimento individualizado, dentro das condições da paciente e capacidade profissional de 

cada funcionário; 
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 Controlar, zelar os equipamentos e materiais da unidade e supervisionar o manuseio 

adequado;  

 Realizar as conferências a cada plantão dos lacres dos carrinhos de emergência, 

funcionamento dos desfibriladores, checagem da temperatura da geladeira de medicações, 

conferência de psicotrópicos, livro de materiais e equipamentos da unidade;  

 Supervisionar a limpeza dos boxes, equipamentos, armários e gavetas; 

 Solicitar equipe do Laboratório, RX, Banco de Sangue, e outros exames quando 

necessário; 

 Manter registro das ocorrências do plantão em livro próprio;  

 Fazer cumprir normas e rotinas da unidade;  

 Desempenhar funções administrativas que lhe forem delegadas; 

 Colaborar com pesquisas e educação em serviço;  

 Preencher os indicadores de qualidade da pasta e do prontuário da paciente 

diariamente; 

 Solicitar medicações prescritas padronizadas pelo hospital, em impresso próprio 

assinado e carimbado; 

 Direcionar, dar cuidados em caso de pós-morte, orientando e assistindo as 

necessidades dos familiares; 

 Trabalhar em equipe, cooperando com os outros profissionais; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem. 

 

 Técnicos de Enfermagem 

 Receber e passar plantão, conhecendo e informando sobre todas as ocorrências em 

conjunto com a equipe de enfermagem;  

 Anotar cuidados prestados e alterações representadas, no prontuário do paciente, 

registrando e realizando anotações que competem à enfermagem em impresso próprio, 

assinando e carimbando; 
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 Prestar cuidados integrais às pacientes sob sua responsabilidade, de acordo com a 

escala e distribuição das mesmas, usando métodos e técnicas apropriadas a cada 

procedimento; 

 Atender aos chamados dos pacientes e comunicar qualquer alteração ao enfermeiro; 

 Realizar suas tarefas de acordo com o determinado pelo enfermeiro;  

 Organizar a unidade, repor materiais e medicações nos armários e gavetas, conferindo 

data de vencimentos dos mesmos;  

 Zelar pela a limpeza de equipamentos, armários, gavetas e geladeiras conforme escala 

determinada pelo enfermeiro;  

 Transportar os pacientes para exames e cirurgias;  

 Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos; 

 Prestar assistência ao paciente grave conforme técnicas de enfermagem;  

 Ajudar a prever e controlar material e medicamento para um funcionamento da 

unidade e atendimento do paciente;  

 Cumprir o regulamento, as normas e rotinas; 

 Cooperar em todos os sentidos para o bom andamento da unidade e participar das 

reuniões e treinamentos quando convocado;  

 Cumprir e zelar pelo Código de Ética dos profissionais da Enfermagem.  
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5.2.4.3. PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA DE CENTRAL DE MATERIAIS E 

ESTERILIZAÇÃO - CME: 

 

As infecções relacionadas a assistência à saúde constituem um problema grave e um 

grande desafio, exigindo ações efetivas de prevenção e controle pelos serviços de saúde. O 

controle de infecção é um processo de apoio dentro dos ambientes de assistência à  saúde que 

atua como promotor de qualidade e segurança, sendo necessário implementar diretrizes de 

práticas corretas e fomentar a educação permanente dos profissionais, a fim de diminuir 

riscos de exposição dos usuários e dos profissionais de saúde na execução das atividades e 

procedimentos. 

O INSTITUTO CONSOLIDAR, entendendo a necessidade de manter atualizadas as 

recomendações para prevenção e controle das infecções, elaborou este Protocolo à partir da 

verificação do crescimento e magnitude de atendimentos  realizados pela rede de atenção à 

saúde e da necessidade de normatizar e uniformizar as ações. 

Abaixo alguns conceitos que fazem parte o Processo de Limpeza, desinfecção e 

esterilização em serviços de saúde: 

a) ARTIGOS: Compreendem instrumentais, objetos de natureza diversa, utensílios 

(talheres, louças e outros) e acessórios de equipamentos.  

b) ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: Aqueles que entram em contato com a pele íntegra do 

usuário. Requerem limpeza e/ou desinfecção de baixo ou médio nível. Deve-se atentar para o 

risco de transmissão secundária por parte dos profissionais que lidam com o artigo e entrem 

em contato com o usuário. Ex: termômetro clínico.  

c) ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS: Aqueles que entram em contato com a pele não intacta ou 

com mucosas íntegras. Exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização. Ex: 

equipamentos respiratórios, anestesia e endoscópios.  

d) ARTIGOS CRÍTICOS: Aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o 

sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema, 

pois possuem alto risco de causar infecção. Estes requerem esterilização para satisfazer os 

objetivos a que se propõem. Ex.: agulhas, roupas e instrumentos cirúrgicos.  
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e) ARTIGOS DE USO ÚNICO: Produtos que perdem suas características originais após o 

uso ou, em função de outros riscos reais ou potenciais à saúde do usuário não devem ser 

reutilizados. 

f) DESCONTAMINAÇÃO: É o processo de redução dos microrganismos de artigos e 

superfícies, tornando-os seguro para o manuseio. 

g) DESINFECÇÃO: É o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, exceto 

os esporulados. A desinfecção é realizada por meio físico, através da água quente (60 a 90ºC) 

ou em ebulição e pelo meio químico, através de produtos denominados desinfetantes. 

h) ESTERILIZAÇÃO: É o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive 

esporulados, a tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes 

microbiológicos padrão. A probabilidade de sobrevida do microrganis mo no item submetido 

ao processo de esterilização é menor que um em um milhão. 

i) LIMPEZA: É o processo manual ou mecânico de remoção de sujidade, mediante o uso 

da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático para manter em estado de 

asseio os artigos e superfícies reduzindo a população microbiana. A limpeza o primeiro passo 

nos procedimentos técnicos de desinfecção e esterilização, considerando que a presença de 

matéria orgânica protege os microrganismos do contato com agentes desinfetantes e 

esterilizantes. 

j) PRE-LIMPEZA: Remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.  

k) SUPERFÍCIES: compreende mobiliários, pisos, paredes, portas, tetos, janelas, 

equipamentos e demais instalações. 

 

A Central de Material Esterilizado – CME é a área responsável pela limpeza e 

processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares. 

Tem como atividades: 

 Esterilização: Segundo a ANVISA, é um processo que visa destruir ou eliminar todas as 

formas de vida microbiana presentes, inclusive sob forma de esporos. 
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 Reprocessamento: processo a ser aplicado a produtos médico-hospitalares, exceto os 

de uso único, para permitir sua reutilização neste processo inclui a limpeza, desinfecção, 

embalagem, esterilização e testes de qualidade.  

 Reesterilização: processo de esterilização de produto já esterilizado, mas não utilizado 

dentro do prazo de validade do produto. 

Com a gestão e execução dos serviços de saúde pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, serão 

implantados no HUTRIN protocolos assistenciais para a área de Enfermagem, que estão 

descritos a seguir: 

 

Equipe de enfermagem na CME: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Técnicos de Enfermagem 

 

Atribuições a Cada Cargo: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Assegurar a higienização pessoal e bem-estar próprio bem como dos demais 

profissionais que atuam no CME como cuidados com o corpo, unhas, uniforme (conforme 

especificidade abordado neste material), evitando a transmissão de infecções;  

 Assegurar o cumprimento das práticas assépticas, evitando a transmissão de infecções 

e proteção do profissional; 

 Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao 

processamento de produtos para saúde: recepção, limpeza, secagem, avaliação da 

integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esteril ização, armazenamento e 

distribuição para as unidades consumidoras; 

 Participar da elaboração de Protocolo Operacional Padrão para as etapas do 

processamento de produtos para saúde, com base em referencial científico atualizado e 

normatização pertinente. Os Protocolos devem ser amplamente divulgados e estar 

disponíveis para consulta;  
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 Participar da elaboração de sistema de registro (manual ou informatizado) da 

execução, monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, 

bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos em uso no CME;  

 Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos 

para saúde, sob sua responsabilidade; 

 Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora terceirizada, 

quando for o caso, de acordo com critérios preestabelecidos; 

 Acompanhar e documentar, sistematicamente, as visitas técnicas de qualificação da 

operação e do desempenho de equipamentos do CME, ou da empresa processadora de 

produtos para saúde;  

 Definir critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço de saúde, tais 

como prazo de entrada no CME, antes da utilização, necessidade, ou não, de 

reprocessamento, entre outros; 

 Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, 

incluindo o controle de infecção;  

 Garantir a utilização de EPI – Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com o 

ambiente de trabalho do CME ou da empresa processadora de produtos para saúde;  

 Participar do dimensionamento e da definição da qualificação necessária aos 

profissionais para atuação no CME ou na empresa processadora de produtos para saúde;  

 Promover capacitação, educação permanente e avaliação de desempenho dos 

profissionais que atuam no CME ou na empresa processadora de produtos para saúde; 

 Orientar e supervisionar as unidades usuárias dos produtos para saúde, quanto ao 

transporte e armazenamento dos mesmos; 

 Elaborar termo de referência ou emitir parecer técnico, relativo à aquisição de 

produtos para saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no CME ou na empresa 

processadora de produtos para saúde; 

 Atualizar-se, continuamente, sobre as inovações tecnológicas relacionadas ao 

processamento de produtos para saúde. 
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 Técnicos de Enfermagem 

 Garantir a higienização pessoal e bem-estar como Cuidados com o corpo, unhas, 

uniforme (conforme especificidade abordado neste material), evitando a transmissão de 

infecções.  

 Cumprir as práticas assépticas, evitando a transmissão de infecções e proteção do 

profissional; 

 Realizar a limpeza e a higienização das superfícies móveis dos ambientes relacionados 

aos atendimentos clínicos;  

 Realizar a limpeza do instrumental após a sua utilização, para reduzir a carga 

microbiana presente nos artigos e impedir que a matéria orgânica fique aderida, formando 

biofilme;  

 Disponibilizar artigos pronto para a esterilização; 

 Realizar o teste nas autoclaves com pré-vácuo, a fim de monitorar todos os parâmetros 

que podem afetar o processo de esterilização;  

 Disponibilizar artigos esterilizados e prontos para uso no serviço e oferecer segurança 

aos usuários.  

 Manter o processo de esterilização; 

 Realizar a limpeza do material inalatório, realizando desinfecção de alto nível.  

 Disponibilizar artigos desinfetados e prontos para uso no serviço e oferecer segurança 

aos usuários;  

 Realizar a limpeza e desinfecção nas almotolias após o término da solução e/ou 

semanalmente  

 Disponibilizar artigos desinfetados e prontos para uso. 

 

A seguir descreveremos algumas técnicas que deverão ser rigorosamente seguidas na 

CME do HUTRIN: 
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TÉCNICA DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 

EXECUTANTE: Técnicos de enfermagem. 

ÁREA: Higienização, desinfecção e esterilização (área limpa e suja da sala de 

esterilização). 

OBJETIVO: Realizar a limpeza e a higienização das superfícies. 

Material necessário:  

 Panos de limpeza  

 Sabão líquido  

 Usar álcool 70%  

 Recipiente para solução  

 EPI (luvas, máscara, avental e óculos)  

Periodicidade: Uma vez por período ou sempre que necessário. 

Passos:  

 Preparar previamente todo o material necessário ao procedimento de limpeza e 

desinfecção;  

 Usar uniforme e o equipamento de proteção individual (EPI), de acordo com as 

circunstâncias de risco; 

 Limpar com movimentos únicos, do lugar mais limpo para o mais s ujo as bancadas e 

superfícies antes e depois do termino das atividades; 

 Retirar os objetos de cima e, se possível,  

 Retirar a poeira da bancada com o pano úmido dobrado, para obter várias superfícies 

de limpeza;  

 Imergir o outro pano na solução detergente e retirar o excesso;  

 Limpar a superfície, esfregando o pano dobrado com solução detergente; se necessário 

usar a escova; 

 Retirar toda a solução detergente com pano umedecido em água limpa;  

 Enxugar a bancada;  
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 Com um pano embebido em álcool 70% friccionar por 30 segundos as superfícies já 

limpas;  

 Organizar o setor e recolher o material. 
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TÉCNICA DE LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL 

 

EXECUTANTE: Técnicos de enfermagem. 

ÁREA: Higienização, desinfecção e esterilização. 

OBJETIVO: Realizar a limpeza do instrumental após a sua utilização, para reduzir a carga 

microbiana presente nos artigos e impedir que a matéria orgânica fique aderida, formando 

biofilme. 

Material necessário:  

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos, luvas de autoproteção); 

 Recipientes de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material; 

 Escova de cerdas duras e finas; 

 Compressas ou panos limpos e macios; 

 Solução de água e detergente neutro ou detergente enzimático. 

Periodicidade: Sempre que necessário. 

Passos:  

 Separar o material;  

 Usar EPI para iniciar a limpeza do instrumental;  

 Manipular o material cuidadosamente evitando batidas ou quedas; 

 Separar as pinças de pontas traumáticas (Pozzi, Backhaus) e lavar separadamente, 

evitando acidentes;  

 Imergir o instrumental aberto na solução de água e detergente enzimático e deixar o 

tempo recomendado conforme orientação do fabricante, para remoção dos resíduos de 

matéria orgânica; 

 Observar para que o instrumental mais pesado e maior fique sob os pequenos e leves;  

 Lavar a instrumental peça por peça, cuidadosamente com escova, realizando 

movimentos no sentido das serrilhas, dar atenção especial para as articulações, serrilhas e 

cremalheiras; 

 Enxaguar rigorosamente o instrumental em água corrente, abrindo e fechando as 

articulações;  
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 Inspecionar os artigos para a verificação da limpeza e de seu funcionamento, pode ser 

feito a olho nu ou com o uso de lupa com aumento de 8X; 

 A água deve atender aos padrões de potabilidade definidos em normatização 

específica (destacar limpeza caixa d’água periodicamente);  

 Enxugar as peças com pano macio e limpo, em toda a sua extensão, 

 Usar ar comprimido no interior dos materiais canulados para secagem adequada. 
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PREPARO E ACONDICIONAMENTO 

EXECUTANTE: Técnicos de enfermagem. 

ÁREA: Sala de esterilização. 

OBJETIVO: Disponibilizar artigos prontos para a esterilização. 

 Embalar devidamente os materiais para garantir a penetração do agente esterilizante 

e impedir a entrada de microrganismos até a sua abertura. 

 

Técnica do Envelope 

 Separar o material necessário:  

 Campo em tecido de algodão cru duplo ou papel crepado, não é permitido o uso de 

embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou cerzidas e sempre que for 

evidenciada a presença de perfurações, rasgos, desgaste do tecido ou comprometimento da 

função de barreira, a embalagem deve ter sua utilização suspensa.  

Os campos de algodão utilizados em pacotes devem ser lavados antes de serem reutilizados, 

pois durante a esterilização a trama de tecido fecha, sendo necessário reidratar a fibra de 

tecido para novo processo de esterilização; 

 Material a ser empacotado; 

 Fita teste para autoclave a vapor. 

 Colocar o campo em posição diagonal sobre a bancada, colocando o material no centro 

do campo; 

 Pegar a ponta voltada para o operador e cobrir o material, fazendo uma dobra externa 

na ponta;  

 Pegar uma das laterais do campo e trazer sobre o objeto a ser empacotado, fazendo 

uma dobra externa na ponta; 

 Repetir o procedimento com a outra lateral; 

 Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o objeto, finalizando o envelope, 

fazendo uma prega na ponta; 

 Fechar o pacote com a fita teste para autoclave; 
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 Identificar a fita da embalagem com nome do produto, número do lote, data de 

esterilização, prazo de validade (data limite de uso de 7 dias para tecido e papel crepado e 

assinatura. 

 

 

 

TÉCNICA DE EMPACOTAMENTO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

 Utilizar o papel grau cirúrgico em tamanho adequado ao material, observando a data 

de validade (data de limite de uso) do mesmo; 

 Colocar o material a ser esterilizado no papel grau cirúrgico e encaminhar para 

selagem. A selagem de embalagens tipo envelope ou rolo deve ser feita por termo seladora 

ou conforme orientação do fabricante, no selamento deverá ser deixada uma borda livre de 

no mínimo 3cm da borda, com uma largura de 1cm de selagem, para facilitar a abertura, assim 

como deve ser íntegra, contínua, sem pregas e rugas; 

 Identificar na borda livre com nome do produto, número do lote, data de esterilização, 

prazo de validade (30 dias) e assinatura. 
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TESTE BOWIE – DICK – INDICADOR QUÍMICO CLASSE II, PARA MONITORAMENTO DO 

PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NAS AUTOCLAVES 

 

EXECUTANTE: Técnicos de enfermagem. 

ÁREA: Sala de esterilização. 

OBJETIVO: Realizar o teste nas autoclaves com pré-vácuo, a fim de monitorar todos os 

parâmetros que podem afetar o processo de esterilização, como: Vapor super saturado, 

presença de gazes não condensáveis, super aquecimento e presença de bolhas de ar.  

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

1. Autoclave à vácuo  

2. Folha do teste  

3. Pacote desafio  

4. Fita de identificação  

5. Caderno ou impresso próprio para anotação e arquivo dos testes realizados  

 

PERIODICIDADE: Diariamente, na primeira carga do dia. 

 

PASSO A PASSO 

CONFECÇÃO DO PACOTE MANUAL 

 Higienizar as mãos conforme protocolo 

 Utilizar EPI recomendados 

 Ligar a autoclave para o aquecimento  

1. Preparar pacote desafio –com campos, compressas, lençol (se for o caso), colocar a 

folha teste no centro geométrico do pacote;  

2. Embalar frouxamente o pacote em campo de algodão duplo, fechando com fita 

adesiva; 

3. Identificar o pacote como TESTE e nome do profissional responsável; 

4. Colocar o pacote no rack da autoclave, com a câmara vazia na parte frontal da 

autoclave;  
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5. Selecionar o ciclo específico para teste de Bowie & Dick da autoclave, conforme 

recomendações do fabricante da autoclave (134º C e não deve ultrapassar 4 minutos);  

6. Aguardar o completo resfriamento da autoclave, antes de abri-la; depois de aberta 

aguardar 20 minutos com a posta entreaberta para secagem;  

7. Abrir o pacote, retirar a folha e observar a mudança uniforme de cor na folha teste. A 

não uniformidade na cor do indicador no centro do teste indica presença de ar residual na 

câmara interna, evidenciando uma falha na autoclave. Antes de solicitar manutenção, fazer 

novo processo conforme descrito, pois o aquecimento indevido da autoclave pode interferir 

no resultado. Caso mantenha as alterações na mudança de cor da folha teste a autoclave 

deverá ser interditada e avaliada pelo técnico responsável; após a manutenção da mesma 

realizar um novo teste do uso; 

8. Identificar na folha do teste a data, hora, operador que realizou o teste e o resultado, 

arquivando esse documento conforme rotina;  

9. Deixar o ambiente em ordem;  

10. Higienizar as mãos. 
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INDICADOR BIOLÓGICO 

 

EXECUTANTE: Técnicos de Enfermagem 

ÁREA: Sala de esterilização. 

OBJETIVO: indicado para certificar a eficácia do processo de esterilização, 

demonstrando a destruição dos microrganismos frente aos processos. 

PASSOS: 

 Separar o material necessário:  

 1 Par de luvas de procedimento; 

 01 incubador biológico; 

 01 pacote grande (desafio para esterilização), utilizar o pacote da unidade com a maior 

densidade;  

 02 ampolas de indicador biológico; 

 Impresso de controle de resultados;  

 Rack montada com pacotes a serem esterilizados;  

 Fita teste para autoclave;  

 Calçar as luvas de procedimentos;  

 Identificar a ampola de indicador biológico colocando: número da autoclave, nível 

escolhido, número do ciclo e data;  

 Colocar a ampola de indicador biológico no centro do pacote, entre os campos; 

 Fechar o pacote, conforme a técnica do envelope, identificando-o;  

 Colocar o pacote teste dentro do cesto de aço; 

 Posicionar o cesto com o pacote teste, no local escolhido da rack, entre os demais 

pacotes; 

 Realizar o ciclo de esterilização; 

 Retirar o pacote após o esfriamento;  

 Abrir o pacote retirando a ampola de teste biológico; 

 Quebrar a ampola, homogeneizar e colocá-la no incubador, juntamente com a ampola 

controle;  
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 Proceder a 1ª leitura a partir de 4 horas de incubação ou conforme orientação do 

fabricante; 

 Fazer as leituras seguintes no intervalo máximo de 4 em 4 horas até completar 24 horas 

de incubação; 

 Retirar as ampolas do incubador e verificar o resultado final; 

 Preencher o impresso de controle dos resultados; 

 Suspender a utilização do material autoclavado durante o teste, caso ocorra mudança 

de coloração na ampola e repetir o teste utilizando novo pacote;  

 Solicitar avaliação técnica da autoclave caso persista a alteração na coloração da 

ampola; 

 Manter a área limpa e organizada.  

Observações: Recomenda-se a realização do teste biológico: No 1º ciclo de autoclave, 

diariamente; Após a manutenção preventiva e corretiva da autoclave. 
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UTILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE 

 

 EXECUTANTE: Técnicos de Enfermagem. 

 ÁREA: Sala de Esterilização. 

 OBJETIVO: Disponibilizar artigos esterilizados e prontos para uso no serviço e oferecer 

segurança aos usuários. 

 Durante o processo de esterilização observar: 

 Seguir as orientações do fabricante quanto ao manuseio da autoclave; 

 Deve-se fazer a verificação da eficácia da esterilização por meio de teste biológico 

de acordo com as orientações preconizadas pela instituição; 

 Carregar a autoclave, não ultrapassando 70% da capacidade da câmara; 

 Não encostar os pacotes nas paredes; 

 Colocar os pacotes maiores embaixo e os menores em cima; 

 Deixar as caixas metálicas não perfuradas semiabertas; 

 Artigos côncavos devem ser colocados com a abertura voltada para baixo;  

 Deixar um espaço mínimo de 2 cm entre um pacote e outro; 

 Colocar sempre a parte plástica dos pacotes voltados para cima; 

 Dispor os pacotes embalados em papel grau cirúrgico colocando sempre o papel 

voltado para baixo;  

 Atentar para que a parte de papel dos pacotes esteja voltada com o papel de 

outro pacote e o plástico com o plástico; 

 Entreabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 20 

minutos para retirar o material; 

 Caso os pacotes estejam umedecidos, substituir a embalagem e submeter a novo 

processo de esterilização;  

 Após o esfriamento dos pacotes, guarda-los em local apropriado; 

 OBS: Ao final da esterilização os pacotes devem estar secos. Se os mesmos estão 

ficando umedecidos, deve-se verificar a ocorrência de falha técnica (posição dos pacotes, 
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quantidade dos mesmos, volume de água utilizada no ciclo, entre outros), se a técnica estiver 

correta, fazer contato com a DLMS para solicitar a manutenção da autoclave. 

 Manter a área limpa e organizada. 

  



 
P á g i n a  | 639 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

LIMPEZA DA AUTOCLAVE 

 

 EXECUTANTE: Técnicos de Enfermagem. 

 ÁREA:  Sala de Esterilização. 

 OBJETIVO: Manter o processo de esterilização. 

 Separar os materiais: Compressas, água, detergente E escova ou esponja; 

  A autoclave deve estar fria e desligada; 

 Usar luvas de látex e avental de plástico;  

 Limpar a autoclave diariamente, antes do aquecimento, utilizando compressas 

embebidas em água; 

 Semanalmente, no período da manhã, as autoclaves deverão ser limpas com 

água e detergente neutro, passar as compressas embebidas em água limpa, até onde o braço 

alcançar, passando-as por todas as paredes da frente, laterais e portas, 

 Abrir a porta das autoclaves e retirar os racks das mesmas; 

 Retirar o trilho da autoclave 01 (local onde corre o rack dentro da autoclave); 

 Embeber uma compressa em água e passar por toda a câmara (paredes laterais, 

superior e inferior), molhando a compressa na água várias vezes, até que toda a autoclave 

tenha sido limpa, lembrando que se a autoclave estiver quente, a água se evaporará; 

 Retirar o ralo do dreno e lavá-lo com água, sabão e escova; 

 Enxaguar o trilho passando as compressas com água até que saiam limpas; 

 Enxaguar bem a autoclave e secar com compressas e ligar novamente; 

 Na parte externa passar diariamente um pano embebido em álcool 70%. 
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DESINFECÇÃO DE NEBULIZADORES (MÁSCARAS, COPINHO, CACHIMBO E TUBO DE 

CONEXÃO) 

 

EXECUTANTE: Técnicos de Enfermagem 

ÁREA: Higienização e Desinfecção 

OBJETIVO: Realizar a limpeza do material inalatório, realizando desinfecção de alto nível.  

Material Necessário: 

 EPI (avental impermeável, máscara, touca, óculos e luvas de autoproteção); 

 Solução de Ácido Peracético 0,1%  

 Recipiente com tampa;  

 Toalhas próprias para secar o material. 

Passo a Passo: 

 Colocar o EPI; 

 Retirar o material da solução de detergente 

 Desconectar as peças, lavando cada uma cuidadosamente com água e 

detergente; 

 Enxaguar as peças com água corrente, na parte interna e externa; 

 Colocar para escorrer e secar panos limpos; 

 Secar os prolongamentos com ar comprimido;  

 Imergir todas as peças em solução de Ácido Peracético 0,1% por 30 minutos, em 

recipiente com tampa. 

 Retirar as peças da solução com luvas de procedimento e/ou pinça longa; 

 Enxaguar as peças rigorosamente em água corrente; 

 Secar com pano limpo e seco; 

 Guardar as peças montadas em recipiente tampado; em recipiente fechado; 

 Identificar com nome, data de desinfecção, prazo de validade e assinatura;  

 Manter área limpa e organizada. 
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TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALMOTOLIAS 

 

EXECUTANTE: Técnicos de Enfermagem. 

ÁREA: Higienização, Desinfecção e Esterilização 

OBJETIVO: Realizar a limpeza e desinfecção nas almotolias após o término da solução e/ou 

semanalmente. 

PASSOS:  

 Separar o material: 

 EPI (avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas de autoproteção);  

 01 esponja macia de limpeza sem partes abrasivas (trocar a esponja 

semanalmente ou antes se necessário); 

 Solução de Ácido Peracético 0,1%;  

 Panos limpos e secos;  

 Recipiente com tampa; 

 Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;  

 Lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente 

usando a esponja de limpeza; 

 Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente; 

 Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre o pano limpo e seco, até 

secarem completamente; 

 Imergir as almotolias em solução de Ácido Peracético 0,1 % por 30 minutos;  

 Retirar o material da solução de Ácido Peracético 0,1% e enxaguar rigorosamente 

em água corrente e deixar escorrer sobre pano limpo e seco; 

 Guardar em recipiente com tampa ou reabastecer para uso.  

Observações: A quantidade de solução colocada nas almotolias deve ser suficiente apenas 

para uso diário ou semanal.  

 Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia. 
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5.2.4.4. PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA BLOCO CIRÚRGICO / CENTRO 

CIRÚRGICO: 

 

O Centro Cirúrgico - CC compreende uma área crítica, de acesso restrito, que pertence 

a um estabelecimento assistencial de saúde. É considerado uma das unidades mais complexas 

do Hospital, não só por sua especificidade em realizar procedimentos invasivos, mais também 

por ser um local fechado que expõe a paciente e a equipe de saúde em situações estressantes. 

O Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico tem por finalidade: 

 Desenvolver atividades de assistência de Enfermagem baseado em princípios 

científicos, tecnológicos e normas organizacionais;  

 Prestar assistência integral aos pacientes durante o período perioperatório; 

 Prever e prover recursos humanos e materiais necessários para a assistência de 

enfermagem no atendimento dos pacientes; 

 Colaborar no desenvolvimento de pesquisar na área da Saúde. 

 O Centro Cirúrgico é uma Unidade do Serviço de Enfermagem, sob a responsabilidade 

administrativa de uma Coordenadora de Enfermagem, diretamente subordinada à Gerência 

de Enfermagem. 

 O Centro Cirúrgico mantêm plantão de vinte e quatro (24) horas . 

 A equipe cirúrgica é composta por anestesista, cirurgião, residentes médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

 É permitida a entrada na sala de cirurgia do pessoal técnico não lotado no setor 

somente com autorização prévia do cirurgião e enfermeiro responsável pelo setor. 

 A distribuição de salas e a escala de atendimento serão feitas de acordo com os 

seguintes critérios: prioridade às urgências e emergências; disponibilidade de material e 

equipamentos; caracterização do risco de contaminação; pessoal de enfermagem disponível.  

 Todo pessoal de Centro Cirúrgico deverá observar a rigorosa técnica de assepsia e 

antissepsia, conforme normas e rotinas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
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Com a gestão e execução dos serviços de saúde pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, serão 

implantados no HUTRIN protocolos assistenciais para a área de Enfermagem, que estão 

descritos a seguir: 

 

Equipe de enfermagem no Centro Cirúrgico - CC: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Enfermeiro Assistencial Diurno 

 Enfermeiro Assistencial Noturno 

 Técnicos de Enfermagem 

 Auxiliar Administrativo 

 

 Atribuições da Equipe: 

 Na Sala de Cirurgia: 

 Agentes: Enfermeiro Assistencial e Técnico de Enfermagem 

 Prover as Salas de cirurgia com materiais e equipamentos necessários, de acordo 

com o tipo de intervenção anestésico-cirúrgica; 

 Atender a equipe cirúrgica; 

 Prestar assistência de enfermagem ao paciente, de acordo com seu estado e 

indicação;  

 Prestar assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico; 

 Cuidar dos materiais e equipamentos e do ambiente após o ato cirúrgico. 

 

 Na Sala de Recuperação Pós-Anestésica: 

 Agentes: Enfermeiro Assistencial e Técnico de Enfermagem 

 Prover a Sala de Recuperação Pós-Anestésica com recursos humanos e materiais; 

 Prestar assistência de enfermagem aos pacientes que forem submetidos ao ato 

anestésico-cirúrgico; 

 Recepcionar e providenciar a remoção da paciente para a unidade de origem 

após a alta anestésica;  
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 Cuidar dos materiais, equipamentos e do ambiente após sua remoção. 

 

 Na sala de Administração do CC: 

 Agente: Enfermeiro Coordenador do Centro Cirúrgico 

 Proporcionar treinamento aos funcionários, conforme a necessidade; 

 Controlar o atendimento de todos os setores do Centro Cirúrgico; 

 Registrar e manter dados para estatísticas e relatórios;  

 Fazer requisição de material à Farmácia e Almoxarifado periodicamente;  

 Manter atualizado e disponível o Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos;  

 Elaborar escalas de trabalho, férias e quaisquer outras necessidades  do 

funcionário do período diurno, pertinente ao RH;  

 Manter atualizados os Registros dos Procedimentos Cirúrgicos realizados e a 

Documentação Anestésica Cirúrgica. 

 

  



 
P á g i n a  | 645 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO 

CIRÚRGICO 

 

 Enfermeiro Coordenador do Setor: 

 Organizar, administrar e controlar as atividades do Centro Cirúrgico; 

 Prever e prover de recursos materiais e humanos para garantir o bom 

funcionamento da unidade; 

 Providenciar a manutenção e revisão periódica dos equipamentos em 

instrumentais cirúrgicos das Salas de Cirurgia, Recuperação Pós -Anestésica e Central de 

Materiais; 

 Controlar o uso adequado e econômico do material em geral; 

 Elaborar a escala mensal do serviço e controlar o comparecimento dos 

funcionários; 

 Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem para fins de avaliação 

do serviço; 

 Participar de reuniões com a Gerência de Enfermagem, Diretoria e Equipe 

Multidisciplinar; 

 Proporcionar integração do Centro Cirúrgico com os demais serviços do hospital;  

 Elaborar relatórios e estatísticas periódica das atividades realizadas; 

 Elaborar e atualizar rotinas de atividades e desenvolver programas de 

treinamento do Pessoal de Enfermagem; 

 Cumprir e fazer cumprir regulamentos e ordens de serviço do hospital; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos Profissionais da 

Enfermagem. 

 

 Enfermeiro Assistencial Diurno / Noturno 

 Receber e passar o plantão em conjunto com a Equipe de Enfermagem e tomar 

as providências que julgar necessárias; 
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 Diagnosticar as necessidades de enfermagem, elaborar e executar planos de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

 Coordenar o funcionamento das salas de cirurgia/parto, respeitando a 

programação cirúrgica e fazendo as mudanças necessárias nos casos imprevistos;  

 Prover a Sala Cirúrgica de pessoal, material e equipamentos necessários para a 

realização do ato cirúrgico; 

 Supervisionar e instruir os funcionários no desempenho de suas funções, 

avaliando-os periodicamente; 

 Orientar e supervisionar os funcionários no cumprimento da técnica asséptica; 

 Prestar assistência direta aos pacientes graves ou em situações de emergência;  

 Executar os procedimentos de alta complexidade quando julgar necessário; 

 Elaborar as escalas diárias de serviço da equipe de enfermagem;  

 Exigir o uso de uniforme privativo completo de todo o pessoal apenas ao adentrar 

nas dependências do Centro Cirúrgico, não podendo circular pelo hospital com tal vestimenta;  

 Zelar pelos materiais e equipamentos supervisionando o seu manuseio 

adequado; 

 Fazer controle dos psicotrópicos, temperatura das geladeiras e checar os carros 

de emergências em todos os plantões; 

 Supervisionar a limpeza das salas de cirurgia, recuperação pós-anestésica, central 

de material, portaria e dependências; 

 Encaminhar material para o laboratório, banco de sangue, anatomia patológica, 

internação e RH; 

 Desempenhar as funções administrativas que são delegadas pela chefia 

imediata; 

 Fazer treinamentos para manter a atualização dos funcionários; 

 Fazer cumprir normas e rotinas do Centro Cirúrgico; 

 Manter registros das ocorrências do plantão em livro próprio; 

 Colaborar com as Pesquisas e Treinamentos desenvolvidos no Hospital; 
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 Substituir, quando necessário, o Enfermeiro Encarregado conforme 

determinação prévia da sua chefia imediata. 

 

 Técnicos de Enfermagem 

 Receber o plantão em conjunto com a Equipe de Enfermagem e seguir a escala 

de serviço determinada pelo enfermeiro;  

 Proceder à montagem da Sala Cirúrgica conforme a cirurgia programada ou de 

emergência; 

 Colaborar com o enfermeiro na previsão dos materiais esterilizados e 

descartáveis necessários aos procedimentos cirúrgicos; 

 Testar o funcionamento de todos os aparelhos da Sala de Cirurgia; 

 Circular a sala de cirurgia atendendo a equipe cirúrgica e de anestesia durante 

todo o ato cirúrgico;  

 Executar técnicas de enfermagem junto ao paciente; 

 Registrar em impressos próprios, as anotações que competem à enfermagem;  

 Zelar pela manutenção da limpeza, equipamentos e instrumentos da Sala de 

cirurgia; 

 Participar de reuniões quando convocado;  

 Cumprir o regulamento e as rotinas do Centro Cirúrgico. 

 

 Auxiliar Administrativo 

 Imprimir os mapas cirúrgicos semanais;  

 Manter atualizados os registros de dados estatísticos de atendimentos do Centro 

Cirúrgico; 

 Atender aos chamados telefônicos, anotar e transmitir os recados; 

 Manter o quadro de avisos atualizado; 

 Manter atualizadas as informações geradas pelo sistema de informações (baixa 

nas cirurgias, alta de paciente);  

 Fazer o levantamento de todos os indicadores previstos;  
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 Digitar todas as escalas;  

 Contabilizar os impressos e reproduzi-los quando necessários;  

 Digitar os mapas cirúrgicos semanais e conferi-los com os avisos entregues;  

 Confeccionar as escalas, estatísticas, relatórios, memorandos, etc.; 

 Protocolar os documentos;  

 Realizar a tramitação interna de documentos (TID);  

 Organizar os prontuários;  

 Solicitar os materiais de escritório e impressos;  

 Atender as solicitações das chefias e dos funcionários do: C.C - UTI e Anestesistas. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA: 

 A entrada no C.C. deve ser precedida de uniformização restrita a esta unidade 

composta por: roupa privativa, máscara, gorro e propés. O uso da roupa privativa mostra-se 

útil na prevenção de infecção, pois evita a liberação de microrganismos da pele, tronco, 

membros, axilas, pernas e períneo. 

 O uso da paramentação cirúrgica previne os riscos biológicos em cirurgias, segue 

abaixo a descrição de cada paramentação cirúrgica e o arcabouço teórico que embasa o seu 

respectivo uso: 

 Touca cirúrgica: reduz riscos por possíveis bactérias oriundas do cabelo e do 

couro cabeludo. 

 Máscara cirúrgica: realiza uma barreira protetora à paciente da liberação de 

microrganismos oriundos do nariz e da boca dos profissionais. Também protege o próprio 

profissional de respingos de sangue e outros fluídos oriundos da paciente. 

 No que se refere à utilização da máscara, a Association of periOperative Registered 

Nurses (AORN) assim como a SOBECC (Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização) recomenda que todos 

os indivíduos que entrarem em áreas restritas do CC devem utilizá-la, principalmente na 

manipulação de matérias e de instrumentos estéreis abertos. 

 Óculos de proteção: utilizado para proteção ocupacional, evitando contado 

direto da mucosa ocular com sangue e outros fluidos da paciente. 

 Luvas cirúrgicas: importante contra riscos de infecção ocupacional pelo contato 

com sangue da paciente. Vale ressaltar, que a mão é o principal instrumento na cirurgia e a 

parte do corpo que permanece o maior período de tempo em contato direto com a paciente. 

 

 COMPOSIÇÃO DA SALA DE CIRURGIA: 

 A Sala de Cirurgia deve ser composta de equipamentos fixos e móveis, são eles: 

• Foco Cirúrgico Central;  

• Mesa cirúrgica;  

• Mesas auxiliares para instrumentação e pacotes esterilizados;  
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• Aparelho de anestesia;  

• Bisturi elétrico;  

• Mesa auxiliar para anestesia e medicamentos;  

• Suporte de hamper;  

• Monitor cardíaco Multiparâmetros; 

• Oxímetro de pulso;  

• Aparelho de P.A. não invasivo; 

• Suportes para soro; 

• Luz de emergência;  

• Baldes para descarte de resíduos;  

• Braçadeiras;  

• Suportes alcochoados para pernas;  

• Frascos aspiradores de secreções a vácuo;  

• Estetoscópios para adultos e pediátrico;  

• Material de intubação para adultos e pediátrico;  

• Escadinha de dois degraus;  

• Estrados;  

• Ressuscitador manual (ambu) para adultos e pediátrico;  

• Negatoscópio;  

• Focos auxiliares;  

• Banquetas giratórias;  

• Umidificador de O2. 
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MONTAGEM DA SALA DE CIRURGIA: 

 A montagem da sala de cirurgia deverá ser feita antes da chegada do paciente. Ao 

montar a sala de cirurgia o circulante deverá: 

 Realizar a limpeza preparatória antes da primeira cirurgia do dia;  

 Ler o pedido de cirurgia, certificando-se do tipo de cirurgia, idade do paciente, 

aparelhos e solicitações especiais;  

 Verificar as condições de limpeza da sala antes de montá-la; 

 Testar o funcionamento dos aparelhos, tais como: aspiradores, bisturi elétrico, 

mesa cirúrgica, focos e todos que houver necessidade;  

 Revisar o carro de anestesia (equipado pela equipe da gasoterapia);  

 Revisar e repor quando necessário, os materiais descartáveis;  

 Checar os lavabos e repor material para degermação das mãos da equipe 

cirúrgica; 

 Repor os pacotes de aventais e campos esterilizados, caixas de instrumentais e 

outros materiais específicos para a cirurgia a ser realizada. 
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ROTINA DE RECEPÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO: 

 OBJETIVOS: - Estabelecer contato direto com o paciente, levantar e analisar as 

necessidades individuais do paciente a ser submetido ao ato anestésico cirúrgico e 

implementar um plano de assistência de enfermagem (SAE), com o objetivo de diminuir os 

riscos a que o paciente cirúrgico está exposto.  

 - Assegurar condições funcionais de técnicas necessárias ao bom andamento do ato 

cirúrgico e segurança ao paciente. (SILVA et.al., 1997).   

 

 

PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SALA DE CIRURGIA: 

 

 São atividades desenvolvidas pelo circulante de sala antes, durante e após o ao 

cirúrgico (SILVA et.al., 1997). Após a sala montada adequadamente para o procedimento 

cirúrgico, o circulante deverá: 

 Receber o paciente na sala de cirurgia cordialmente, apresentando-se e 

orientando-o a cada passo do procedimento;  

 Conferir a identificação da paciente e o prontuário; 

 Observar as condições gerais da paciente, juntamente com o enfermeiro; 

 Transferir o paciente para a mesa cirúrgica de forma segura;  

 Reposicionar as sondas, drenos e soros com o devido cuidado para a mesa 

cirúrgica sem tracioná-los, verificando sua permeabilidade;  

 Permanecer junto ao paciente até a chegada da equipe anestésica e cirúrgica;  

 Auxiliar o paciente no posicionamento para anestesia;  

 Auxiliar na monitorização e indução anestésica; • Posicionar a paciente de acordo 

com a cirurgia;  

 Adaptar a placa universal de bisturi elétrico; 

 Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica; 

 Abrir os materiais estéreis, obedecendo aos princípios de técnica asséptica;  

 Abrir os pacotes de compressas cirúrgicas e solicitar ao residente que as conte;  
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 Realizar a degermação do campo operatório, conforme rotina da instituição;  

 Ligar e posicionar foco central para o campo operatório;  

 Oferecer material (antisséptico clorexidine ou polvidine) para a realização da 

antissepsia da pele pela equipe cirúrgica; 

 Aproximar da mesa cirúrgica, aparelhos, hamper e aspiradores;  

 Conectar fios elétricos e aspiradores;  

 Estar atento às solicitações da equipe cirúrgica, de anestesia;  

 Realizar as anotações de enfermagem nos impressos padronizados pela 

instituição;  

 Checar as compressas, pesá-las quando necessário e contar após o seu uso; 

 Receber e encaminhar as peças e exames para laboratórios, segundo rotina; 

 Permanecer dentro da sala de cirurgia durante todo o ato operatório; 

 Manter porta da sala de operação fechada; 

 Realizar a limpeza operatória quando necessária;  

 Lavar as mãos antes e após a realização de procedimentos;  

 Estar atento e comunicar qualquer intercorrência ao enfermeiro de plantão; 

 Retirar campos cirúrgicos e pinças que estão sobre o paciente;  

 Contar instrumental e conferir de acordo com a filipeta que está aderida na parte 

externa da caixa;  

 Desligar e afastar os aparelhos retirando a placa universal do bisturi elétrico;  

 Cobrir o paciente e transferí-lo da mesa para a maca;  

 Providenciar encaminhamento do paciente para a RPA, juntamente com seu 

prontuário; 

 Preencher o impresso de gasto de sala;  

 Anotar nos livros os procedimentos cirúrgicos;  

 Dar baixa no Sistema quando o paciente tiver alta do setor;  

 Solicitar o gasoterapeuta para controlar saída de gases, carrinho de anestesia e 

materiais. 
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DESMONTAGEM DA SALA DE CIRURGIA: 

 A desmontagem da sala de cirurgia deve ser feita após a saída do paciente. O circulante 

deverá: 

 Calçar as luvas de procedimentos; 

 Retirar da mesa de instrumentais os materiais perfurocortantes, descartando-os 

em recipiente próprio; 

 Retirar os instrumentais da mesa e colocá-los em suas caixas, verificando a 

integridade, o número de peças de acordo com a etiqueta da caixa mantendo as pinças 

abertas, com exceção das fixadoras de campo; 

 Colar o indicador químico do interior da caixa no prontuário do paciente; 

 Aspirar todos os resíduos líquidos no aspirador da sala de operação e encaminhá-

los para o expurgo do Centro Cirúrgico; 

 Realizar a limpeza dos acessórios e da mesa cirúrgica com água e sabão; 

 Desmontar os aparelhos e encaminhar os acessórios para Central de Material 

Esterilizado; 

 Revisar os hampers separando os campos e compressas e identificá-los com nome 

do circulante, data e horário; 

 Encaminhar o carro de material e roupas contaminados em saco plástico fechado 

para o expurgo do Centro Cirúrgico; 

 Retirar as luvas e lavar as mãos; 

 Encaminhar as ampolas e frascos vazios de medicamentos controlados segundo a 

rotina;  

 Após a limpeza do piso (efetuada pela equipe de limpeza), realizar a limpeza 

concorrente com álcool a 70%. 
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PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA 

 

 Recuperação pós-anestésica – RPA é a área destinada aos pacientes submetidos a 

qualquer procedimento anestésico-cirúrgico, onde permanecem até a recuperação da 

consciência, a normalização dos reflexos e dos sinais vitais, sob observação e cuidados 

constantes da equipe médica e de enfermagem. Deve concentrar recursos humanos para 

prevenir e detectar precocemente riscos e complicações em pacientes no período pós -

operatório imediato, decorrentes dos atos cirúrgico e anestésico. 

 Localiza-se na área do Centro Cirúrgico, com saída exclusiva dos pacientes para a RPA. 

 A recuperação pós anestésica é o local onde são dispensados os cuidados intensivos 

ao paciente desde sua saída da sala operatória, eliminando anestésicos e estabilizando os seus 

sinais vitais, a fim de retorná-lo com segurança à unidade de origem. A equipe de Enfermagem 

e Médica visam prevenir as intercorrências no período pós anestésico, e se caso ocorram, 

devem oferecer o pronto atendimento. 

 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RPA: 

 Monitor multiparamétrico; 

 Aparelho de pressão arterial com pedestal; 

 Carro de emergência; 

 Respirador; 

 Desfibrilador;  

 Eletrocardiógrafo;  

 Glicosímetro;  

 Pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido;  

 Bombas de Infusão;  

 Cadeira de rodas;  

 Foco (móvel) clínico. 
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ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA RPA: 

 Enfermeiro 

 - Ler a programação de cirurgias, para ajustar o material às necessidades de cada 

paciente; 

 - Prestar assistência individualizada no período pós operatório imediato ao paciente, 

assegurando a prevenção de riscos e complicações decorrentes ao ato cirúrgico-anestésico; 

 - Avaliar as condições respiratória, neurológica, circulatória e psicológica; 

 - Reconhecer as drogas mais usadas em anestesias, seus efeitos benéficos e colaterais; 

 - Realizar na admissão da paciente na RPA, um exame físico sucinto; 

 - Elaborar o plano de cuidados (SAE), supervisionar sua execução e realizar os cuidados 

mais complexos de enfermagem; 

 - Prestar cuidados de enfermagem conforme planejamento; 

 - Identificar quantitativamente e qualitativamente, a necessidade de materiais e 

medicamentos e solicitá-los; 

 - Controlar os entorpecentes, quanto à solicitação para uso nos pacientes da unidade; 

 - Participar da orientação de pacientes e familiares; 

 - Realizar o controle dos carros de emergência, revisando as pilhas do laringoscópio e 

funcionamento do desfibrilador, anotando em impresso próprio nos períodos diurno e 

noturno; 

 - Prover a unidade de lençóis, forros, camisolas, cobertores e roupas; 

 - Realizar a educação continuada e capacitação da equipe de enfermagem; 

 - Prestar parecer técnico sobre equipamentos e materiais; 

 - Realizar ou delegar ao técnico de enfermagem solicitações como: exames 

laboratoriais ou radiológicos, componentes sanguíneos prescritos, dietoterapias, auxílio do 

Serviço Social ou Saúde Mental, higienização da paciente, do ambiente, etc. 

 

 Técnicos de Enfermagem 

 - Revisar e repor os materiais necessários; 

 - Prestar os cuidados conforme prescrição médica; 
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 - Prestar os cuidados de enfermagem aos pacientes conforme planejamento e 

supervisão do Enfermeiro; 

 - Realizar as tarefas diárias e semanais do preparo e manutenção da unidade para 

atendimento do paciente conforme planejamento e orientação do Enfermeiro; 

 - Realizar checagem e a anotação de enfermagem de todos os cuidados prestados; 

 - Verificar datas de validade de medicamentos e material esterilizado; 

 - Montar os bicos de oxigênio e vácuo; 

 - Limpar todos os aparelhos e superfícies com pano embebido em solução adequada; 

 - Montar equipamentos que tenham sido desmontados para limpeza e desinfecção, 

verificando seu funcionamento; 

 - Completar a provisão de soros e medicamentos; 

 - Dedicar atenção especial à limpeza dos cabos, fios e tomadas; 

 - Fazer as camas, após desinfecção dos colchões realizados pelo funcionário da 

limpeza; 

 - Repor materiais de consumo: gazes, compressas, luvas estéreis e de procedimentos, 

esparadrapo, agulhas, scalps, cateteres intravenosos, seringas, algodão, sondas, soluções, etc; 

 - Participar na melhoria dos processos realizados na unidade como parte do grupo de 

trabalho, emitindo opiniões e sugestões;  

 - Participar de treinamentos e sugerir temas a serem abordados; 

 - Participar de reuniões convocadas pelo Enfermeiro. 
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FLUXO DA RPA: 

 A continuidade da assistência de enfermagem ocorre com o encaminhamento do 

paciente da sala de cirurgia para a RPA pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem.  

 O transporte do paciente deve ser de forma segura, mesmo que a unidade seja 

próxima a sala de cirurgia. Este período é considerado crítico, pois muitas vezes os pacientes 

encontram-se inconscientes, entorpecidos e com diminuição dos reflexos protetores. Tal 

instabilidade orgânica e emocional decorre do trauma anestésico cirúrgico sofrido 

requerendo, portanto uma assistência especializada das equipes médica e de enfermagem.  

 O paciente permanece sob observação constante até a sua completa recuperação, isto 

é, até que apresente estabilidade hemodinâmica, frequência e amplitude respiratória 

normalizadas, saturação de O² nos limites normais, estabilidade da temperatura corporal e 

consciência. Assim sendo deve ser mantido aquecido, em decúbito lateral e com aporte de 

oxigênio adequado às necessidades respiratórias. 

 O local da incisão cirúrgica deve ser avaliado sempre que o paciente é mobilizado. Seu 

posicionamento dever ser adequado de forma que não tracione e/ou obstrua drenos, sondas 

e cateteres. As grades da cama devem estar elevadas.  

 O enfermeiro da RPA deve ser comunicado antecipadamente quanto às condições 

clínicas da paciente, visando o seu recebimento de forma segura e providenciando os recursos 

necessários. Com base nas informações recebidas, a equipe da unidade pode se preparar e 

prestar assistência de enfermagem adequada. 

 Ao receber o paciente, o enfermeiro deve ser informado sobre o nome da mesma, 

idade, doenças pré existentes, classificação do estado físico, medicamentos em uso, 

antecedentes anestésico cirúrgicos, possíveis complicações no intra operatório e/ou prévias, 

cirúrgica efetuada, patologia encontrada, medicamentos administrados no pré operatório 

imediato e durante a anestesia, sinais vitais desde o pré operatório até a sala de cirurgia, perda 

estimada de sangue, balanço hídrico, alergias, presença de drenos, cateteres e sondas, tipo 

de curativo e prescrição de analgésicos para o pós operatório imediato. O período de 

permanência na RPA requer avaliação e assistência constante, pois é neste momento que a 
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paciente apresenta maior vulnerabilidade e instabilidade em decorrência das drogas 

anestésicas e do próprio procedimento cirúrgico. 

 É de competência da equipe de enfermagem da RPA prestar assistência de 

enfermagem sistematizada e individualizada aos pacientes no período pós -operatório 

imediato e registrar em impresso próprio SAE, norteando-se pelas normas da instituição. 

 

 Admissão do Paciente na RPA: 

 Agentes: Enfermeiro / Técnicos de Enfermagem 

 Conferir a identificação da paciente com o prontuário; 

 Registrar no sistema de informação e no livro de registro de paciente; 

 Monitorar os sinais vitais: saturação de O2, nível de consciência e dor 

 Instalar nebulização S/N; 

 Manter o paciente aquecido; 

 Verificar o posicionamento de drenos, sondas, cateteres; 

 Atentar para os sinais de sangramento, perfusão periférica e aspecto do curativo 

cirúrgico; 

 Manter o paciente em posição confortável no leito, acolchoando zonas de pressão 

e proeminências ósseas; 

 Manter grades laterais elevadas; 

 Garantir a privacidade do paciente;  

 Manter a cabeça do paciente lateralizada e em decúbito dorsal elevado caso tenha 

feito uso de anestesia geral;  

 Observar e comunicar ao médico a presença bexigomas; 

 Anotar débitos de drenos e sondas. No caso da diurese, controlar volume e sua 

coloração;  

 Observar e registrar a presença de infiltrações e flebites. Toda a infusão venosa 

deve ser datada e rubricada. 
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Alta do Paciente na RPA: 

Agente Ação 

Médico Anestesista - Avaliar as condições de alta; 

Enfermeiro - Observar a saturação de oxigênio, manutenção hemodinâmica, 

manutenção da temperatura corporal, ausência de vômitos, 

hidratação, coloração da pele; 

- Observar se o paciente está orientado no tempo e espaço; 

- Examinar a ferida operatória, observando a ausência de 
sangramento ativo; 

- Avaliar se o volume de diurese é satisfatório; 

- Observar se a manifestação de dor foi controlada, conforme 
prescrição médica; 

- Observar a presença de atividade e força muscular em MMII; 

- Testar a sensibilidade cutânea em MMII; 

- Checar se o acesso venoso está identificado, quando houver; 

- Verificar se todas as anotações do prontuário estão devidamente 
checadas e assinadas; 

- Solicitar a vaga no setor indicado; 

- Informar à equipe de enfermagem da unidade de origem as 

condições clínicas do paciente; 

- Anotar na evolução de enfermagem, horário da transferência. 

Técnico de Enfermagem - Pinçar as sondas, drenos e soros antes de transferi-lo para maca; 

- Transferir o paciente para a maca com movimento único, solicitando 

ajuda da equipe; 

- Encaminhar o paciente com prontuário à unidade de origem; 

- Checar os equipamentos da RPA, deixando-os em condições de uso 
e limpeza; 

- Solicitar a limpeza do leito à equipe de limpeza; 

- Arrumar a cama, após desinfecção do colchão. 
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5.2.5 – Protocolos de Enfermagem nas áreas de Ambulatório e Emergência 

ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

5.2.5.1 - Protocolos De Enfermagem Para A Área De Ambulatório: 

O Ambulatório do HUTRIN prestará assistência aos pacientes egressos do Hospital, 

bem como usuários provenientes da Atenção Básica, encaminhados pelos Complexos 

Reguladores Municipal / Estadual, com consultas nas seguintes especialidades: Pediatria, 

Urologia, Ginecologia / Obstetrícia e Cirurgia Geral. Também atenderá as especialidades não 

médicas de Enfermagem e Psicologia. 

 

5.2.5.1.1 - Equipe de Enfermagem do Ambulatório do HUTRIN: 

 Enfermeiro Coordenador do Setor 

 Enfermeiro Assistencial 

 Técnicos de Enfermagem 

 Auxiliar Administrativo 

 

5.2.5.1.2 - Atribuições da Equipe de Enfermagem do Ambulatório: 

5.2.5.1.2.1 - Enfermeiro Coordenador do Setor 

- Coordenar tecnicamente as atividades de enfermagem do Setor, racionalizando a 

assistência e os cuidados: intensivos, complexos, intermediários e mínimos; 

- Elaborar em conjunto com o Enfermeiro Assistencial, planos de trabalho e 

distribuição de pessoal para atender a demanda e manutenção da assistência; 

- Participar junto à Gerência de Enfermagem, no desempenho de suas funções 

administrativas inerentes à Assistência de Enfermagem no Setor; 

- Participar da assistência às pacientes, acompanhando a evolução e cuidados 

prestados pela equipe;  

- Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando e 

treinando no que se fizer necessário; 
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- Manter ambiência física e psicológica necessária à integração da equipe e à 

humanização do trabalho; 

- Desenvolver programas e atividades educativas para o paciente e familiares, visando 

medidas de recuperação e readaptação do mesmo; 

- Avaliar a assistência prestada, junto à equipe de enfermagem (enfermeiros e 

técnicos); 

- Participar do desenvolvimento e treinamento de pessoal, como instrutor ou monitor 

do setor; 

- Solicitar ao Enfermeiro da Educação Continuada, a programação de cursos, conforme 

a necessidade assistencial da equipe de enfermagem; 

- Verificar o conteúdo e a validade dos registros de enfermagem, mantendo um padrão 

técnico necessário para a análise e avaliação da assistência; 

- Convocar e presidir, periodicamente, reuniões técnicas com a equipe de enfermagem 

do setor; 

- Participar de reuniões técnicas dos encarregados junto à Gerência de Enfermagem, 

para fins de estudo e integração de rotinas; 

- Apresentar relatório de atividades desenvolvidas no setor; 

- Manter rigoroso comportamento ético de acordo com o Código de Ética Profissional.  

 

5.2.5.1.2.2 - Enfermeiro Assistencial 

- Coordenar tecnicamente as atividades de enfermagem do seu setor de trabalho, 

mantendo a programação estabelecida;  

- 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; 
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- 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 cuidados e 

tratamentos específicos; 

- Elaborar plano de trabalho, para execução da equipe de enfermagem; 

- Atender a equipe de enfermagem no desempenho de suas funções, orientando e 

instruindo no que se fizer necessário; 

- Implementar a SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem); 

- Realizar a conferência diária do carro de emergência. 

 

5.2.5.1.2.3 - Técnicos de Enfermagem 

- Participar da assistência de enfermagem, integrando sua atuação à da equipe;  

- Administrar medicamentos de acordo com a prescrição médica; 

- Atender aos pacientes, em suas solicitações;  

- Auxiliar a equipe médica na realização de exames 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; 

- Promover e manter limpeza e ordem nas áreas específicas de trabalho da 

enfermagem e de atendimento da paciente; 
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- Participar da avaliação na assistência; 

- Participar de reuniões da equipe de enfermagem do setor, propondo e sugerindo 

medidas que visem a integração da equipe e o desenvolvimento profissional; 

- Manter um rigoroso comportamento ético profissional de acordo com o Código de 

Ética Profissional. 

 

5.2.5.1.2.4 - Auxiliar Administrativo 

- Executar todos os serviços burocráticos afins, complementares das atividades de 

enfermagem; 

- Preencher formulários, avisos, atestados e outros;  

- Atender ao telefone, chamados, registrando ou transferindo recados recebidos; 

- Manter o prontuário médico sempre em ordem e completo; 

- Colaborar na transcrição das ordens médicas;  

- Fazer requisições de material e medicamentos de acordo com a solicitação da 

responsável pelo setor;  

- Zelar pela manutenção da ordem e limpeza no seu ambiente de trabalho;  

- Executar os serviços de informática do setor;  

- Auxiliar no inventário do material; 

- Manter relações de respeito e colaboração com o pessoal em geral; 

- Desempenhar atividades afins delegadas pelo Enfermeiro. 
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5.2.5.2 - Protocolos De Enfermagem Para A Área De Emergência: 

O Primeiro Atendimento oferece assistência a todos os casos obstétricos de livre 

demanda, e casos clínicos e cirúrgicos referenciados . 

O Serviço de Urgência/Emergência do HUTRIN funciona 24hs ininterruptamente. 

 

5.2.5.2.1 - Equipe de Enfermagem no Setor de Urgência/Emergência do HUTRIN: 

 Enfermeiro Coordenador de Setor 

 Enfermeiro Assistencial Diurno 

 Enfermeiro Assistencial Noturno 

 Técnicos de Enfermagem 

 

5.2.5.2.2 - Atribuições da Equipe de Enfermagem da Urgência/Emergência: 

5.2.5.2.2.1 - Enfermeiro Coordenador do Setor 

 Supervisionar a área de trabalho sob sua responsabilidade; 

 Avaliar os cuidados de enfermagem prestados pela equipe de enfermagem em 

relação à técnica, higiene, ordem do ambiente; 

 Manter a disciplina da equipe em relação ao comportamento, faltas e atrasos; 

 Convocar reuniões com os funcionários do setor, para análise do serviço, métodos 

de trabalho, falhas técnicas, sociabilidade, transmissão de ordens superiores, avisos, 

informação sobre mudanças de rotina; 

 Analisar e encaminhar soluções para problemas relacionados com funcionários, 

materiais e equipamentos; 

 Participar de reuniões com a Gerência de Enfermagem e com a Equipe 

Interdisciplinar; 

 Realizar treinamento de servidores recém-admitidos ou transferidos para esta 

unidade;  

 Orientar os enfermeiros assistenciais, técnicos de enfermagem e outros 

funcionários em suas necessidades, dificuldades, dúvidas, inexperiência profissional e 

assuntos relacionados com o RH (recursos humanos);  
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 Elaborar escala de plantão, folgas e férias; 

 Supervisionar a limpeza e higienização da unidade; 

 Orientar e supervisionar quanto a desinfecção de materiais e equipamentos; 

 Manter entrosamento com o corpo clínico e com os serviços auxiliares do hospital; 

 Fazer pedidos de almoxarifado e farmácia, para prover a unidade com quantidade 

necessária de medicamentos, material descartável e impressos; 

 Controlar as eventuais saídas para outros setores de equipamentos, aparelhos, 

materiais permanentes, medicações; 

 Promover a conservação dos aparelhos e equipamentos; 

 Detectar defeitos nos aparelhos e equipamentos e solicitar conserto; 

 Manter-se inteirado das dificuldades dos funcionários e intervir, direta ou 

indiretamente, encaminhado à hierarquia superior; 

 Autorizar trocas de plantões quando permitido pela Gerência de Enfermagem; 

 Prestar cuidados ao paciente; 

 Fazer relatórios sobre o setor e encaminhá-los a chefia. 

 

5.2.5.2.2.2 - Enfermeiro Assistencial Diurno / Noturno 

 Receber e passar o plantão;  

 Realizar a avaliação de risco com a respectiva implementação da assistência de 

enfermagem (diagnóstico de enfermagem e evolução de enfermagem) com o registro no 

boletim de emergência (BE); 

  Administrar e/ou supervisionar as administrações de medicamentos; 

 Efetuar as coletas de exames, quando necessário;  

 Atuar juntamente com plantonistas durante as intercorrências;  

 Orientar e supervisionar a instalação do acesso venoso quando prescrito, bem como 

sua identificação correta; 

 Identificar os casos de urgência e emergência priorizando e direcionando a assistência 

de enfermagem; 
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 Orientar, avaliar e supervisionar a limpeza e desinfecção dos materiais e 

equipamentos, realizadas pelo técnico de enfermagem; 

 Orientar e supervisionar cuidados na inaloterapia relativos ao equipamento e volume 

de oxigênio e eventual uso de broncodilatadores; 

 Fazer pedidos de farmácia, manutenção e/ou almoxarifado na ausência do enfermeiro 

coordenador, conforme cota pré-estabelecida;  

 Registrar em livro de relatório de enfermagem, todas as intercorrências relativas ao 

plantão;  

 Acompanhar a equipe médica durante o exame das pacientes; 

 Fazer controle dos psicotrópicos e do carrinho de emergência em todos os plantões; 

 Participar das reuniões da Chefia e Equipe Interdisciplinar; 

 Seguir e fazer cumprir pelos funcionários, as normas e rotinas do setor; 

 Conferir no BE de todas as pacientes atendidas os seguintes itens: se o equipe de 

enfermagem realizou todas as anotações pertinentes ao cuidado prestado e se efetuou a 

checagem correta das prescrições médicas. 

 

5.2.5.2.2.3 - Técnicos de Enfermagem 

 Receber e passar o plantão;  

 Fazer anotações de enfermagem sobre a assistência prestada, exames colhidos, etc. 

com a devida assinatura e carimbo constando o número do COREN-GO; 

 Executar toda a prescrição médica, instalando soros com as devidas identificações, 

administrando as medicações e fazendo a checagem correta com hora, assinatura e as 

anotações de enfermagem correspondentes; 

 Efetuar limpeza concorrente na unidade da paciente; 

 Encaminhar material para a Central de Material Esterilizado (CME), proceder a troca 

de materiais esterilizados e fazer a conferência dos mesmos; 

 Participar de cursos ou reciclagens propostas pela chefia; 

 Cooperar na conservação de equipamentos; 
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 Fazer as trocas de roupas de cama na sala de observação e de emergência, após o uso 

de cada paciente; 

  Conservar limpo e em ordem o posto de enfermagem, armários de medicação, 

expurgo, sala de emergência e consultórios; 

 Comunicar as intercorrências ao enfermeiro de plantão; 

 Trocar sempre que necessário a caixa de perfurocortante (acima de 2/3); 

 Etiquetar rotineiramente as medicações conforme norma já existente; 

 Guardar materiais de farmácia e almoxarifado. 

 

5.2.5.2.3 - Competências Do Enfermeiro Na Sala De Emergência 

 Carrinho de Parada: Deverá ser conferido todos os itens diariamente nos plantões 

diurno e noturno, carimbar e anotar no livro;  

 Conferir o material de entubação: laringoscópio em todos os plantões; 

 Conferir uma vez por mês a validade de todo o material e medicamentos, identificado 

em pasta, carimbar e anotar o lacre;  

 Observar o funcionamento dos sistemas de oxigênio, vácuo e ar comprimido; 

 Verificar o funcionamento dos equipamentos: monitores, respiradores, oxímetro, 

bombas de infusão, desfibrilador e ECG; 

 Verificar e controlar todo material esterilizado; 

 Encaminhar, através de memorando o material com defeito; 

 Fazer a reposição de materiais e armazenamento;  

 Passar o plantão com a Sala de Emergência em ordem. 

 

5.2.5.2.4 - Competências Do Técnico De Enfermagem Na Sala De Emergência 

 O Técnico de Enfermagem designado para o setor deverá conferir todo o material e 

repor o que falta; 

 Fechar as caixas de perfurocortantes e repô-las; 

 Verificar a validade da medicação uma vez por mês, registrando em impresso com 

período: diurno e noturno. 
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5.2.5.3 - Sistematização Da Assistência De Enfermagem 

Será implantada a Sistematização da Assistência de Enfermagem em todos os 

setores do HUTRIN, visando um maior e mais preciso controle das ações e serviços de 

enfermagem. 

A taxonomia utilizada pela equipe de enfermagem da Instituição será a da NANDA 

e a base teórica tida como arcabouço referencial será a teoria do auto cuidado de OREM. Ele 

é composto por: 

1. Diagnóstico e Evolução de Enfermagem: efetuado pelo enfermeiro após o exame físico e 

levantamento das necessidades do paciente, contém um resumo sucinto dos resultados 

dos cuidados prescritos e dos problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes;  

2. Anotação de Enfermagem: é realizada pelo técnico de enfermagem e pelo enfermeiro. 

São registros ordenados, cuja finalidade essencial é fornecer informações a respeito da 

assistência prestada, de modo a assegurar a comunicação entre os membros da equipe de 

saúde, garantindo a continuidade das informações nas 24 horas, o que é indispensável para a 

compreensão da paciente de modo global. Além dos cuidados prestados, é essencial constar 

nas anotações de enfermagem os itens da prescrição médica que foram checados. Já os que 

não foram cumpridos, justificam-se o motivo.  

Sempre ao final das anotações de enfermagem, do diagnóstico de enfermagem e 

da evolução de enfermagem, deve constar o carimbo e a assinatura do executante. 

 

5.2.5.3.1 - Normas Para As Anotações De Enfermagem: 

 Verificar o tipo de impresso utilizado na Instituição e as normas para o seu 

preenchimento (onde anotar, onde assinar e onde carimbar); 

 Verificar se o cabeçalho do impresso está preenchido devidamente; caso não esteja, 

preenchê-lo ou completá-lo;  

 Proceder toda anotação de horário e preencher a data na primeira anotação; 

 Anotar informações completas de forma objetiva e legível para evitar a possibilidade 

de dupla interpretação. Não usar termos que dêem conotações de valor (bem, mal, muito, 

bastante); 
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 Utilizar frases curtas e exprimir cada observação em uma frase; 

 Anotar imediatamente após a prestação do cuidado, recebimento da informação ou 

observação das intercorrências; 

 Anotar a checagem da prescrição médica; 

 Nunca rasurar a anotação por esta ter valor legal, em caso de engano usar “digo”, entre 

vírgulas; 

 Não utilizar o termo “o paciente” no início de cada frase, já que a folha de anotação é 

individual;  

 Deixar claro na anotação se a observação foi feita pela pessoa que anota ou se é 

informação transmitida pela paciente (SIC), familiar ou outro membro da equipe de saúde;  

 Evitar o uso de abreviaturas que impeçam a compreensão do que foi anotado. Só 

utilizar as abreviaturas que estão padronizadas na Instituição; 

 Assinar imediatamente após o final da última frase, utilizar o carimbo contendo nome 

completo sem abreviaturas, registro do COREN e função. Não deixar espaço entre as 

anotações e a assinatura; 

 As anotações de enfermagem são realizadas pelo enfermeiro e pelo técnico de 

enfermagem.  

A documentação de enfermagem inserida no prontuário da paciente, além do aspecto legal, 

é também utilizada como fonte de ensino, pesquisa, auditoria, avaliação do cuidado e 

questões legais.  

Esta documentação assegura direito constitucional da paciente de decisão sobre sua vida  e 

autonomia.  
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5.3 – Implementação e Funcionamento de Outros Serviços 

5.3.1 – Funcionamento do Serviço Social 

 

 Serviço Social é uma profissão de caráter sócio político, crítico e interventivo. Utiliza 

como instrumental científico as Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção nas 

diversas refrações da “questão social”. Desempenha o papel de planejar, gerenciar, 

administrar, executar e assessorar políticas, programas e serviços sociais. Na área da saúde 

deve-se compreender os aspectos sociais, econômicos e culturais que sempre interferem no 

processo saúde/doença e cabe ao Serviço Social a busca de ações estratégicas como uma 

necessidade para a superação reforçando o direito social à saúde.  

 O Assistente Social está capacitado, sob o ponto de vista teórico, político e técnico, 

para investigar, formular, gerir, executar, avaliar, e monitorar políticas sociais, programas e 

projetos na área de saúde. 

 Com o objetivo de propiciar um acolhimento mais humano, o Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN implantará o Serviço Social, que 

visa amparar, da melhor maneira, todos os pacientes, seja na indicação de serviços oferecidos, 

sejam tratando reclamação de usuários.  

 O Serviço Social estará subordinado diretamente à Diretoria Técnica e trabalhará em 

regime de plantão, 24h ininterruptamente. 

 

Composição da Equipe do Serviço Social do HUTRIN: 

 Assistente Social Coordenador 

 Assistente Social Assistencialista 

 Auxiliar Administrativo 
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 Objetivos do Serviço Social: 

 Assessorar a Instituição na elaboração de planos, programas e projetos, visando 

contribuir para a melhoria da qualidade de assistência, assim como, desenvolver ações sócio 

educativas, que possibilitem aos usuários participar efetivamente do seu processo 

assistencial, mobilizando-o para o exercício da cidadania; 

 Conhecer e trabalhar aspectos que estejam interferindo no tratamento do paciente, 

levando-os a remover bloqueios relacionados, com a situação de saúde;  

 Estimular pacientes/acompanhantes a conhecer os diagnósticos e prognósticos 

relacionados a seus quadros clínicos;  

 Assessorar pacientes e familiares no que diz respeito a direitos previdenciários, 

trabalhistas, assistenciais e legais, assim como dos recurs os comunitários disponíveis. 

 

 Competências do Serviço Social: 

 Prestar orientação social, atendimento individualizado;  

 Realizar atendimento individualizado utilizando como instrumentos a entrevista e o 

parecer social; 

 Registrar em prontuário a história e o parecer social; 

 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; 

 Implantar programa de esclarecimentos, através da realização de reuniões com 

familiares; desenvolver trabalho em conjunto com a equipe interdisciplinar;  

 Promover intercâmbio e manter articulação com instituições afins (público, privado, 

ONGs, etc.), buscando instrumentalizar a ação profissional; 

 Participar de reuniões e mobilizações sociais (inclusive criando o espaço de discussão) 

ligadas aos direitos dos usuários sempre que houver a possibilidade; 

 Desenvolver pesquisas, projetos, e programas sociais; 

 Elaborar, coordenar e realizar palestras, congressos, seminários e cursos voltados aos 

profissionais e usuários; 
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 Viabilizar o retorno de 100% do usuário ao seu local de origem no momento das altas 

hospitalares; 

 Monitorar a remoção de saída dos veículos para as remoções de 100% dos pacientes 

internados; 

 Prestar assessoria técnica à Direção, Coordenações e Equipes multiprofissionais em 

questões pertinentes a área de atuação do Serviço Social;  

 Participar de pesquisas médico-sociais que contribuam para maior conhecimento da 

realidade social, relações causa-efeito das enfermidades, avaliação da ação profissional e 

outros;  

 Elaborar e executar Planos, Programas e Projetos para o Serviço Social da Unidade;  

 Participar, junto à equipe interdisciplinar, da elaboração de Planos, Programas e 

Projetos, Normas e Rotinas operacionais da Unidade;  

 Assegurar a atualização da equipe de Serviço Social; 

 Realizar relatório mensal sobre as atividades do Setor. 

 

 Princípios Norteadores do Serviço Social: 

 Reconhecimento da Liberdade como valor ético central da Democracia;  

 Defesa dos Direitos Humanos;  

 Respeito ao usuário e garantia dos direitos de cidadania;  

 Defesa da Equidade e Justiça Social, garantindo aos usuários a universalidade de acesso 

aos bens e serviços da Instituição, bem como sua gestão democrática;  

 Oposição a todas as formas de preconceito, preservando o respeito às diferenças 

quanto ao gênero, classe, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física;  

 Respeito ao pluralismo de ideias e concepções teóricas;  

 Garantia do compromisso com o constante aprimoramento profissional;  

 Compromisso com a qualidade dos serviços prestados  à população, articulando ações 

a outras categorias profissionais;  

 Reconhecimento e respeito às instituições democráticas da sociedade;  

 Resguardar os princípios do Código de Ética Profissional.  
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 Atribuições dos Profissionais Atuantes no Serviço Social: 

 Cada profissional que atuar no Serviço Social do HUTRIN terá suas atribuições 

previamente definidas, como descritas a seguir: 

 Assistente Social Coordenador: 

 Propor à Direção da Instituição a Política de Ação e o Plano Geral do Serviço Social;  

 Planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Serviço Social, realizando 

periodicamente reuniões avaliativas do ponto de vista técnico e administrativo;  

 Representar o Serviço Social junto aos órgãos competentes;  

 Manter entrosamento com os demais setores da Instituição através de reuniões 

periódicas com a Diretoria, Gerentes de Coordenadores, visando uma melhor articulação do 

trabalho desenvolvido;  

 Prever e adequar recursos humanos e materiais de acordo com a necessidade do 

serviço e a programação estabelecida;  

 Adotar medidas de ordem administrativa relativa à elaboração e controle de escalas 

de serviço de pessoal, para observância da frequência, horário de trabalho, férias, 

afastamentos, penalidades, além do levantamento de dados estatísticos das atividades do 

Serviço Social;  

 Encaminhar periodicamente à Direção, relatórios avaliativos (qualitativa e 

quantitativamente) das atividades desenvolvidas, bem como prestação de contas dos gastos 

efetuados pelo setor;  

 Cumprir e fazer cumprir as Ordens de Serviços, Portarias e Regimento da Instituição, 

participando das reformulações deste último, quando necessário;  

 Estimular as atividades de pesquisa no campo de Serviço Social;  

 Garantir que o trabalho do Serviço Social se desenvolva em consonância com as s uas 

atribuições específicas, visando a qualidade no atendimento ao usuário;  

 Facilitar a participação da equipe do Serviço Social em atividades de cunho técnico-

científico, visando o aprimoramento profissional;  

 Manter articulação com órgãos de classe representativos da categoria; 
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 Cumprir e fazer cumprir a legislação que regulamenta o exercício profissional do 

Assistente Social: 

 Lei nº 8.662 de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências. 

 Resoluções CFESS nº 594 de 2011, que dispõe sobre o Código de Ética dos Assistentes 

Sociais.  

 

 Assistente Social Assistencialista: 

 Prestar orientação social aos usuários do serviço; 

 Realizar entrevista social, estabelecendo o plano de intervenção do Serviço Social; 

Realizar atendimento individualizado utilizando instrumentos como: entrevista social, parecer 

social; 

 Realizar encaminhamentos à rede de instituições de serviços existentes, tais como: 

Conselhos Tutelares e de Direitos, Delegacias Especializadas, Ministério Público, Secretaria s 

(de saúde, assistência social e direitos humanos), CRAS, entre outras; 

 Realizar reuniões periódicas com grupos de usuários; 

 Desenvolver trabalho em conjunto com a equipe interdisciplinar; 

 Manter articulação com instituições e movimentos sociais; 

 Desenvolver pesquisas, projetos, e programas sociais; 

 Elaborar, coordenar e realizar palestras, congressos, seminários, e cursos voltados aos 

profissionais e usuários; 

 Viabilizar o retorno do usuário ao seu local de origem no momento da alta hospitalar;  

 Organizar a liberação de transporte para as remoções de pacientes internados; 

  Discutir junto aos usuários e/ou seus responsáveis sobre questões que estejam 

interferindo na situação de saúde, respeitando o direito de tomarem suas próprias decisões;  

 Estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde;  

 Discutir com o responsável e/ou familiar sobre a necessidade do seu apoio na 

recuperação e prevenção da saúde do paciente;  

 Proceder ao acompanhamento social do tratamento de saúde;  
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 Trabalhar preventiva e resolutivamente as situações de rejeição familiar;  

 Informar e discutir com o usuário acerca dos direitos sociais (trabalhistas, 

previdenciários, assistenciais, legais, etc.), mobilizando-os para o exercício da cidadania;  

 Orientar os usuários a utilizarem adequadamente os recursos institucionais, sociais e 

da cidadania, face às situações sociais constatadas;  

 Discutir com os usuários os objetivos e normas de funcionamento dos serviços de 

saúde, avaliando sua eficiência, resolutividade e adequação aos seus interesses;  

 Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre as questões relacionadas 

ao usuário, interpretando a situação social do mesmo;  

 Participar do processo de transferência e encaminhamento no que se refere à 

orientação ao usuário/familiar, anexando relatório social, quando necessário, à 

documentação específica;  

 Participar com os demais profissionais da equipe de saúde dos avisos de óbito, 

prestando aos familiares as orientações concernentes à situação;  

 Manter contatos com organizações institucionais e/ou comunitárias, com vistas ao 

tratamento de saúde dos usuários;  

 Estimular o processo de participação da população, no sentido de incorporação de suas 

demandas, pelos serviços de saúde;  

 Participar de projetos integrados com organizações institucionais e/ou comunitárias 

para uma ação preventiva da saúde;  

 Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de saúde, bem como 

dos programas de educação continuada;  

 Participar do desenvolvimento das ações de educação em saúde;  

 Participar da elaboração de Planos, Programas, Projetos e demais atividades de Serviço 

Social;  

 Participar de estudos e pesquisas sociais no seu campo de atuação, a fim de conhecer 

a realidade social e verificar a eficácia da ação profissional;  

 Registrar em prontuários, fichas e/ou livros específicos o atendimento de Serviço 

Social;  
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 Elaborar relatórios sociais, estatística mensal, e dar pareceres sobre matérias 

específicas de Serviço Social;  

 Participar de reuniões técnico-científicas da equipe interdisciplinar.  

 

 Auxiliar Administrativo: 

 Recepcionar as pessoas que procurem a Coordenação de Serviço Social, estabelecendo 

os contatos necessários para o seu atendimento;  

 Organizar a liberação de transportes para as remoções dos pacientes internados; 

 Atender telefone, receber e transmitir recados e dar informações em relação ao 

serviço;  

 Executar as tarefas que lhe forem atribuídas pela coordenação do serviço;  

 Examinar e providenciar o atendimento dos pedidos de material do consumo 

mantendo atualizada a previsão de estoque;  

 Receber, registrar e enviar correspondências;  

 Mensurar dados estatísticos mensais das atividades do Serviço Social, registrando-os 

em impresso próprio, mantendo-os atualizados;  

 Digitar e encaminhar mensagens, comunicações, solicitações e outros, às unidades do 

hospital e externas quando solicitadas pelo Assistente Social;  

 Sugerir métodos e processos de trabalho para melhor execução dos serviços 

administrativos. 
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NORMAS E ROTINAS PARA AÇÕES EM QUE O SERVIÇO SOCIAL ATUA DIRETAMENTE: 

 

 As atividades elencadas a seguir são aquelas em que os profissionais do serviço social 

atuam diretamente: 

 

1. Transferência da Unidade de Internação para Unidades Externas: 

Profissional Atividade Observação 

Médico Assistente - Avalia o paciente; 

- Constata a necessidade de transferência; 

- Comunica e orienta paciente / responsáveis; 

- Elabora relatório médico e entrega ao enfermeiro, 
comunicando a transferência; 

- Comunica ao Serviço Social. 

 

Enfermeiro - Confere dados do relatório médico; 

- Encaminha relatório médico ao setor 
administrativo; 

Prepara o paciente para transferência. 

 

Assistente Social - Orienta o paciente / responsáveis a respeito da 
unidade para a qual será encaminhado; 

- Verifica a documentação pessoal do paciente, 
necessária para a transferência; 

- Elabora relatório social, quando necessário. 

No caso de paciente 
desacompanhado, 
localiza e solicita a 
presença do 
responsável. 

Setor 
Administrativo 

- Confirma a vaga na unidade referenciada e 
comunica ao enfermeiro. 

 

Setor de 
Transporte 

- Comunica ao enfermeiro que o veículo está 
disponível. 

 

Motorista - Transporta o paciente para unidade referenciada.  
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2. Transferência da Unidade de Urgência e Emergência para Unidades Externas : 

Profissional Atividade Observação 

Médico Assistente - Avalia o paciente; 

- Constata a necessidade de transferência; 

- Comunica e orienta paciente / responsáveis; 

- Elabora relatório médico e comunica ao 
coordenador da emergência, serviço de enfermagem 
e serviço social. 

 

Enfermeiro - Confere dados do relatório médico; 

- Encaminha relatório médico ao setor 
administrativo; 

- Prepara o paciente para transferência. 

Todos os pacientes 
graves devem ser 
acompanhados por 
médico e técnico de 
enfermagem. 

Assistente Social - Orienta o paciente / responsáveis a respeito da 
unidade para a qual será encaminhado; 

- Verifica a documentação pessoal do paciente, 
necessária para a transferência; 

- Elabora relatório social, quando necessário. 

No caso de paciente 
desacompanhado, 
localiza e solicita a 
presença do 
responsável. 

Setor 
Administrativo 

- Confirma a vaga na unidade referenciada e 
comunica ao enfermeiro. 

 

Setor de 
Transporte 

- Comunica ao enfermeiro que o veículo está 
disponível. 

 

Motorista - Transporta o paciente para unidade referenciada.  
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3. Rotina de Alta: 

Profissional Atividade Observação 

Médico 
Assistente 

 Prescreve a alta em prontuário; 

 Comunica a alta ao 
paciente/responsáveis, realizando as orientações 

necessárias; 
 Elabora relatório de alta e receita médica, 

quando necessário. 

 

Enfermeiro  Entrega o relatório de alta médica ao 
paciente; 

 Realiza o relatório de alta de enfermagem, 
realizando as orientações necessárias; 

 Prepara o paciente para a saída;  

 Fornece ao paciente o formulário de 
autorização para saída da unidade; 

 Convoca a presença do maqueiro para 
conduzir o paciente que apresente dificuldade de 
locomoção, até a saída do hospital.  

 Registra a saída do paciente em 
prontuário, realizando a evolução de alta, com 
horário e nome do responsável que o 
acompanhou;  

 Registra a saída do paciente no censo 
diário, assim que o paciente sair. 

 

Assistente Social  Constata a alta prescrita em prontuário; 
 Realiza contato com o 

paciente/responsáveis a fim de verificar as 
condições necessárias para a saída do paciente e 

orienta quanto a prevenção em saúde e 
acompanhamento ambulatorial na rede primária; 

 Registra a alta e providências adotadas 
em prontuário e livro de ocorrências. 

No caso de 
paciente 

desacompanhado, 

localiza e solicita a 
presença do 

responsável. 
Em caso de 

paciente 
procedente de via 

pública, identifica 
recursos da 

comunidade que 
possam acolhê-lo. 

Portaria - Confere autorização de saída fornecida e libera o 
paciente. 
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4. Rotina de Óbito: 

Profissional Atividade Observação 

Médico 
Assistente 

 Constata o óbito;  

 Registra no prontuário do paciente a 
constatação e horário do óbito;  

 Preenche o atestado de óbito, 
preenchendo todos os campos com letra legível e 

sem rasuras;  
 Comunica o óbito aos familiares 

presentes. 

No caso de morte 
violenta ou de 
causa ignorada, 

preenche a guia 
para necropsia.  
 
 

Enfermeiro  Comunica o óbito ao Serviço Social;  

 Designa o Técnico de Enfermagem para 
realizar o preparo do corpo, resguardando a 

privacidade do mesmo;  

 Registra no prontuário do paciente a 
constatação e horário do óbito e providências 
adotadas;  

 Protocola o Atestado de Óbito, 
registrando também o nº. De série do mesmo. 

 

Técnicos de 
Enfermagem 

 Prepara o corpo do paciente conforme 
rotina;  
 Colocar a identificação do corpo 

constando: nome completo e por extenso, sexo, 
idade, data e horário do óbito (confeccionar duas 

etiquetas);  
 Prender a primeira identificação do corpo 

e a segunda no saco de óbito, para visualização 
externa. 

 

Enfermeiro  Confere dados da etiqueta, com 
identificação do paciente; 
 Solicita a presença do maqueiro para 

encaminhar o corpo. 

 

Assistente Social  Realiza abordagem de apoio emocional 
aos familiares e/ou colaterais;  

 Orienta os familiares sobre o 
sepultamento e direitos sociais;  

 Registra o óbito e providências adotadas 
em prontuário e livros de ocorrências e de óbito. 

No caso de 

paciente 
desacompanhado, 

localiza e solicita 
a presença do 

responsável. 

Preenche a folha 
de encerramento 

do caso por óbito. 
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Maqueiro  Conduz o corpo até o necrotério, levando 
o Atestado de Óbito protocolado;  

 Confere a identificação do corpo com os 
dados contidos no Atestado de Óbito, junto com 

o colaborador do necrotério;  
 Assina no livro de Recebimento de Óbitos 

do setor;  

 

Colaborador do 
Necrotério 

 Recebe e confere a identificação do corpo 
com os dados contidos no Atestado de Óbito, 
junto com o maqueiro; 

 Registra em Livro de Recebimento de 

Óbitos do setor: data, horário do recebimento do 
corpo, nome por extenso, sexo, idade e 

procedência;  
 Assina o Livro de Recebimento de Óbitos, 

no campo destinado à ação de recebimento do 
corpo;  

 Solicita o maqueiro a assinar no campo 
destinado à ação de entrega do corpo.  

 Arquiva uma via do Atestado de Óbito em 
pasta específica para esse fim;  

 Recepciona os familiares e entrega o 
corpo e uma via do Atestado de Óbito, mediante 
a apresentação de documentação que o 

identifique como tal, registra o nº. de identidade 
e convida-o assinar em campo reservado a este 
fim, preservando a segurança das partes 

envolvidas: o hospital e os familiares. 

 

 

 O Serviço Social é uma área Interdisciplinar que possui, para seus registros, impres sos 

específicos de sua área de atuação. Os formulários que o Serviço Social do HUTRIN utilizará 

são: 

 Formulário de Admissão; 

 Formulário de Evolução; 

 Formulário de Acompanhamento; 

 Formulário de Transferência; 

 Formulário de Encerramento de Caso por Motivo de Óbito; 

 Solicitação de Comparecimento Familiar; 
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 Autorização de Acesso; 

 Formulário de Levantamento Estatístico. 

 

 Normas Administrativas para o Serviço Social: 

 Todos os dias serão realizadas visitas aos pacientes internados a fim de identificar as 

demandas dos pacientes para que sejam direcionados ao atendimento do grupo profissional 

(médicos, enfermeiros e auxiliares); 

 É terminantemente proibido a todo colaborador lotado no Serviço Social, receber 

honorários, gratificações, taxas ou qualquer outro tipo de pagamento, praticado a qualquer 

título, por pessoa física ou jurídica;  

 É proibido a todo colaborador lotado no Serviço Social, substituir ou ser substituído na 

sua jornada de trabalho por qualquer pessoa pertencente ou não ao quadro de pessoal do 

hospital. A permuta na jornada diária de trabalho será permitida, apenas, mediante 

autorização prévia do Coordenador do Serviço Social; 

 O Serviço Social atenderá a todos os usuários/familiares que recorram a este serviço, 

dando os encaminhamentos peculiares a cada caso e/ou situação;  

 O Serviço Social procederá à entrevista inicial com pacientes/responsável, 

estabelecendo seu plano para intervenção;  

 O Serviço Social manterá contato com os pacientes/familiares sempre que se fizer 

necessário; 

 O Serviço Social participará do processo de alta a pedido, juntamente com o médico e 

enfermeiro, através da reflexão com o paciente/familiar das consequências desta solicitação, 

ressaltando a necessidade de assinatura do usuário/responsável em termo específico; 

 O Serviço Social participará do planejamento de programas na formulação e 

reformulação de normas e rotinas gerais do hospital; 

 O Serviço Social deverá promover pesquisas sociais e participar dentro sua 

especialidade de outras pesquisas na de área em saúde, em consonância com normas 

estabelecidas pelo Hospital; 



 
P á g i n a  | 684 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 O Serviço Social elaborará Relatório Social em casos de transferência para outra 

unidade, de paciente que não seja bom informante e/ou desacompanhado, a exceção de 

pacientes que dão entrada pela Emergência e necessitem de transferência imediata; 

 O Serviço Social deverá manter-se informado a atualizado acerca dos recursos 

disponíveis na comunidade. 

 

Para o setor de Urgência/Emergência, o Serviço Social possui algumas normas e rotinas 

específicas, quais são: 

 Na Emergência, o Serviço Social realizará uma abordagem imediata com vistas à 

redução de tensões, trabalhando situações emergenciais apresentadas pelos 

usuários/familiares efetuando providências e encaminhamentos pertinentes a cada situação;  

 Serviço Social procederá à entrevista com os pacientes/familiares da Emergência com 

solicitação para internamento;  

 O usuário será inicialmente atendido pelo agente administrativo lotado no Serviço 

Social;  

 Em caso de paciente com nome e endereço ignorado serão utilizados recursos 

comunitários: disponíveis como anúncios em rádios e jornais locais;  

 O Serviço Social participará com demais membros da equipe de saúde do 

encaminhamento de paciente e/ou responsável para outras instituições a fim de dar 

continuidade do tratamento.  

 

O Serviço Social do HUTRIN adotará um Protocolo Operacional Padrão – POP para 

confecção de seus manuais assistenciais e administrativos, de acordo com rotina e atribuições 

pré-estabelecidas pelo INSTITUTO CONSOLIDAR. 
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5.3.2 – Funcionamento da Equipe de Fisioterapia 

 

O papel da Fisioterapia na equipe multiprofissional torna-se cada vez mais complexo 

face à constante qualificação dos serviços de assistência à saúde, que não se limitam mais a 

garantir sobrevida, mas a oferecer qualidade de vida às  pessoas. A fisioterapia é a profissão 

que realiza o tratamento das doenças e suas repercussões sistêmicas por agentes físicos e 

terapia manual, prepara os pacientes sob o ponto de vista músculo-respiratório para 

procedimentos pré e pós-cirúrgicos, e atua através de exercícios terapêuticos e técnicas 

específicas restaurando as funções osteomioarticulares e respiratórias.  

O Fisioterapeuta hospitalar atua no atendimento de pacientes internados para 

prevenir complicações respiratórias, neurológicas e motoras. 

OBJETIVO GERAL DA FISIOTERAPIA HOSPITALAR: Prevenir as possíveis complicações 

motoras e respiratórias originadas durante o processo de internação do paciente no hospital.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Tratar e prevenir atrofias musculares; 

 Tratar e prevenir contraturas e deformidades; 

 Tratar e prevenir linfedemas; 

 Tratar e prevenir úlceras de decúbito; 

 Tratar e prevenir complicações respiratórias; 

 Controlar a dor; 

 Prevenir complicações da Síndrome do Imobilismo; 

 Auxiliar no processo de desmame da ventilação mecânica; 

 Auxiliar no processo de desmame da ventilação mecânica não invasiva; 

 Auxiliar no processo de desmame da oxigenoterapia; 

 Acelerar o processo de alta para evitar infecções hospitalares. 

Em função disso, o Serviço de Fisioterapia do Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN será destinado à assistência integral e 

especializada a todos os pacientes, lançando mão do seu arsenal terapêutico específico, 
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objetivando um restabelecimento das afecções, sequelas ou entidades  nosológicas (primárias 

ou secundárias) que se apresentam no vasto universo clínico do ambiente hospitalar.  

A Equipe de Fisioterapia desenvolverá uma prática assistência qualificada e de real 

eficácia, dando enfoque à humanização do atendimento ao paciente, pois entendemos que 

este deve ser um processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das pessoas que 

ali trabalham.  

 

Funcionamento da Equipe de Fisioterapia: 

O Serviço funcionará 8 horas, diariamente, de segunda a sexta-feira. 

 

 Equipe de Fisioterapia do HUTRIN: 

 A equipe de profissionais para os serviços devem ser constituída por Fisioterapeutas, 

preferencialmente com especialização em assistência hospitalar, o que garante um 

atendimento mais específico das alterações funcionais dos pacientes hospitalizados. 

 

 Competências Gerais do Serviço de Fisioterapia do HUTRIN: 

 Instituir tratamento fisioterapêutico humanizado, através de atendimento 

individualizado, chamando-os pelos nomes e dando atenção às suas queixas; com o objetivo 

de reduzir a depressão e a ansiedade do paciente, dando-lhes confiança de um ambiente 

seguro e tranquilo;  

 Instituir exercícios respiratórios específicos com o objetivo de aumentar a capacidade 

funcional, reduzindo risco de complicações pulmonares; 

 Realizar treinamento da equipe através da racionalização de recursos para adequada 

utilização dos mesmos, que implica na utilização dos produtos de melhor relação 

custo/benefício, ou seja, utilização de equipamentos que não exijam alto custo de 

investimento e tenham menor custo de manutenção, reparação e reposição de insumos;  

 Instituir exercícios motores, com atividade musculoesquelética no leito, específica 

para o doente crítico, ou pré ou pós cirúrgico;   
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 Instituir o mais precoce possível mudança de decúbito, sedestração no leito e 

deambulação precoce com liberação da equipe médica com o objetivo de devolver ao 

paciente/pais a capacidade de realizar as atividades de vida diária (higiene oral, pessoal, etc.); 

 Produzir relatório de atendimento fisioterapêutico com orientações específicas de 

exercícios individualizados.  

 

Atribuições e Normas e Rotinas para o Serviço de Fisioterapia: 

 Do Fisioterapeuta Coordenador: 

 Acompanhar as atividades de assistência e ensino realizadas na unidade; 

 Conhecer e discutir sobre a condução das atividades de ensino aos estudantes, 

profissionais e residentes; 

 Elaborar em parceria com o setor de recursos humanos programa de educação 

permanente, tais como: seminários, grupo de estudo e estudos de caso; 

 Acompanhar planejamento estratégico do setor de fisioterapia; 

 Coordenar a elaboração, implantação de protocolos de boas práticas do serviço; 

 Discutir estratégias de funcionamento interno; 

 Acompanhar resoluções burocráticas de funcionamento interno; 

 Conhecimento e deliberação de solicitação de férias e demais atividades, como 

participação em eventos; 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação específica que regulamenta o exercício 

profissional da fisioterapia: 

 Decreto Lei nº 938 de 1969, que regulamenta o exercício profissional da Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional e dá outras providências. 

 Resolução COFFITO nº 8 de 1978, que define as normas para habilitação ao exercício 

das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional e dá outras providências. 

 Resolução COFFITO nº 10 de 1978, que aprova o Código de Ética Profissional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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 Do Fisioterapeuta Assistencial 

 Prestar atendimento fisioterapêutico em todos os níveis de atenção à saúde, 

integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação 

da saúde;  

 Elaborar diagnóstico fisioterapêutico através de avaliação físico-funcional;  

 Prescrever as técnicas próprias da fisioterapia;  

 Oferecer assistência qualificada, personalizada e humanizada;  

 Participar da passagem de plantão e discussão de casos clínicos multiprofissionais; 

 Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

 Prestar esclarecimentos e orientar o indivíduo e os seus familiares sobre o processo 

terapêutico; 

 Manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 

 Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais estabelecendo um 

nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

 Manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação 

fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

 Procurar humanizar todos os atos dos profissionais nos contatos com os pacientes e 

seus familiares; 

 Realizar avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, 

executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam 

elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as intervenções e 

condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da 

Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando 

condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 

 Elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, 

considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, políticas, 
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sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de intervir 

nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social;  

 Manter os registros atualizados sobre os pacientes atendidos; 

 Responsabilizar-se pela guarda e manutenção do patrimônio de setor de fisioterapia; 

 Apoiar e desenvolver atividades de ensino e pesquisa; 

 Colaborar para a manutenção da organização operacional do serviço. 

Para o Serviço de Fisioterapia no HUTRIN, existirão Normas Assistenciais, bem como 

Administrativas, descritas a seguir: 

 

Normas Assistenciais: 

 A fisioterapia atuará na unidade de internação atendendo aos pacientes clínicos e 

cirúrgicos com o objetivo de reduzir o tempo de internação, prevenir o risco de complicações 

respiratórias e/ou motoras; 

 O atendimento acontecerá após solicitação do médico responsável, em registro no 

impresso de prescrição médica, anexado ao prontuário do paciente. Em seguida, o paciente 

será submetido a avaliação fisioterápica, e caso não apresente qualquer contra indicação, o 

tratamento será iniciado, na maioria dos pacientes, duas vezes ao dia, ou de acordo com a 

necessidade do doente, sendo realizada a fisioterapia motora e respiratória;  

 A fisioterapia prestará assistência em todos os níveis de atenção à s aúde, integrando-

se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

 A fisioterapia deverá emitir relatórios das atividades até o 5º dia útil de cada mês, 

contendo as informações sobre os indicadores de produtividade (atendimentos, 

procedimentos e atividades de ensino/pesquisa); 

 Para o melhor gerenciamento dessas ações e com o objetivo de melhorar os 

indicadores técnicos das unidades, a resolutividade dos processos de recuperação funcional e 

os mecanismos de controle das unidades, reduzindo dessa forma os custos e as perdas e 
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otimizando o faturamento do hospital, o Serviço de Fisioterapia fará uso da ferramenta PDCA. 

A qualidade e a eficiência do serviço serão avaliadas através da monitorização dos planos 

terapêuticos, vistos através das respostas funcionais obtidas pelos pacientes. Serão definidos 

como indicadores de qualidade e eficiência: 

a. Menor incidência de pneumonia;  

b. Menor incidência de atelectasia;  

c. Menor incidência de infecções respiratórias associadas à ventilação mecânica;  

d. Redução dos dias de internação;  

e. Redução da taxa de mortalidade;  

f. Redução dos custos associados ao internamento;  

g. Aumento na produção com menor custo;  

h. Cumprimento das metas assistenciais com menor quantitativo de profissionais.  

 

Normas Administrativas: 

 O uso do jaleco é indispensável desde a recepção do hospital até a mudança para a 

roupa privativa nas unidades fechadas. Na Unidade de Internação deverão permanecer de 

jaleco durante todos os seus procedimentos até a saída do hospital;  

 O profissional que chega deve receber o plantão, o qual será passado de forma breve 

pelo colega o quadro clínico do paciente, as condutas realizadas e seus resultados, 

modificação das condutas e o motivo, passagem das folhas de evolução e monitorização 

ventilatória devidamente preenchidas. O profissional só deve deixar a unidade após a 

passagem do plantão para o próximo colega;  

 Em casos de faltas por qualquer motivo, comunicar à coordenação o mais breve 

possível para a mesma providenciar cobertura do plantão e evitar dobra e/ou contatar um 

colega para fazer a cobertura; 

 O livro de ocorrências é o meio de comunicação entre a coordenação e os profissionais, 

portanto deve ser lido diariamente. Também é o meio de deixar registradas todas as 

intercorrências ocorridas no plantão;  
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 O não cumprimento das normas e regras estabelecidas acarretará em punição ao 

profissional envolvido no descumprimento das mesmas de acordo com as coordenações.  

 

O serviço de fisioterapia também implantará um Protocolo Operacional Padrão – POP, 

que será adotado pelos profissionais, de acordo com rotinas pré-estabelecidas. 
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5.3.3 – Funcionamento da Equipe de Psicologia 

 

 O psicólogo hospitalar é um dos profissionais mais recentemente incorporados à 

equipe de saúde. No entanto, assistimos ao rápido avanço desta especialidade que vem 

responder a uma demanda cada vez maior de reflexão e questionamento diante de momentos 

críticos na vida do ser humano. Exatamente por responder a esta demanda, o psicólogo foi 

inserido em equipes de saúde. Convém ressaltar que o psicólogo não é o responsável direto e 

único pela Humanização, até porque ela é uma postura ética, de comportamento e, sendo 

assim, depende de todos. Mas, por ser o profissional com formação específica para atenção à 

subjetividade, pode, justamente, viabilizar atendimentos individuais com os pacientes e/ou 

familiares e promover, junto à equipe, espaço para discussão/reflexão sobre o tema. 

 Assim, o Serviço de Psicologia do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, será o porta-voz das necessidades e desejos do 

paciente/família para a equipe de saúde, facilitando a comunicação entre as partes envolvidas 

no processo. Dessa forma, sua atuação minimiza os efeitos psicológicos, pois o foco do 

atendimento no hospital é o processo de adoecimento e tudo o que o mesmo implica. 

 

 Equipe para o Serviço de Psicologia do HUTRIN: 

 Psicólogo Coordenador 

 Psicólogo Assistencial 

 

 OBJETIVOS:  

 Prestar assistência psicológica aos pacientes do HUTRIN, abordando especificamente 

as questões emocionais ligadas ao processo de internação, bem como aquelas ligadas à 

doença e ao adoecer. Para tanto, lançamos mão de modalidades que vão desde o 

atendimento individual do paciente no leito, até atendimento famil iar do mesmo, bem como 

atendimentos em grupo, além de assessoria a equipe multiprofissional do hospital, quando 

necessário; 
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 Prestar assistência psicológica em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se 

em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

Atuando de forma multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com produtividade na 

promoção da saúde baseada nas melhores evidências científicas, além de apoiar e 

desenvolver atividades de ensino e pesquisa. 

 

Atribuições e Normas e Rotinas para a Equipe de Psicologia do HUTRIN: 

 Psicólogo Coordenador: 

1. Propor à Direção da Instituição a Política de Ação e o Plano Geral do Serviço de Psicologia;  

2. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Serviço de Psicologia, realizando 

periodicamente reuniões avaliativas do ponto de vista técnico e administrativo;  

3. Representar o Serviço de Psicologia junto aos órgãos competentes;  

4. Manter entrosamento com os demais setores da Instituição através de reuniões periódicas 

com a Diretoria, Gerentes de Coordenadores, visando uma melhor articulação do trabalho 

desenvolvido;  

5. Prever e adequar recursos humanos e materiais de acordo com a necessidade do serviço 

e a programação estabelecida;  

6. Adotar medidas de ordem administrativa relativa à elaboração e controle de escalas de 

serviço de pessoal, para observância da frequência, horário de trabalho, férias, afastamentos, 

penalidades, além do levantamento de dados estatísticos das atividades do Serviço de 

Psicologia;  

7. Encaminhar periodicamente à Direção, relatórios avaliativos (qualitativa e 

quantitativamente) das atividades desenvolvidas, bem como prestação de contas dos gastos 

efetuados pelo setor;  

8. Cumprir e fazer cumprir as ordens de serviços, portarias e regimento da instituição, 

participando das reformulações deste último, quando necessário;  

9. Estimular as atividades de pesquisa no campo da Psicologia;  

10. Garantir que o trabalho do Serviço de Psicologia se desenvolva em consonância com as 

suas atribuições específicas, visando a qualidade no atendimento ao usuário;  
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11. Facilitar a participação da equipe do Serviço de Psicologia em atividades de cunho técnico-

científico, visando o aprimoramento profissional;  

12. Manter articulação com órgãos de classe representativos da categoria; 

13. Cumprir e fazer cumprir a legislação que regulamenta o exercício profissional do Psicólogo: 

 Lei nº 4.119 de 1962, que regulamenta a profissão de Psicólogo; 

 RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05 que aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

 

 Psicólogo Assistencial: 

1. Realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente; 

2. Elaborar criticamente o diagnóstico, considerando o amplo espectro de questões 

clínicas, científicas, filosóficas, éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na sua atuação 

profissional; 

3. Contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, 

famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, econômicas, 

ambientais e biológicas; 

4. Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais estabelecendo um 

nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

5. Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

6. Emitir relatórios das atividades até o 5º dia útil de cada mês, contendo as informações 

sobre os indicadores de produtividade (atendimentos, procedimentos e atividades de ensino 

/pesquisa); 

7. Manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 

8. Humanizar todos os atos dos profissionais nos contatos com os pacientes e seus 

familiares; 

9. Manter os registros atualizados sobre os pacientes atendidos; 

10. Elaboração de relatório das atividades mensais referentes ao serviço de psicologia; 
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11. Encaminhamento de pacientes para o acompanhamento psicológico após alta 

hospitalar; 

12. Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional. 

 

O Psicólogo Hospitalar do HUTRIN atuará em três níveis de atenção: 

- Psicoterapêutico: busca expressão e elaboração de medos, fantasias e outras 

emoções e sentimentos que podem levar o paciente/responsáveis a um contato mais 

profundo consigo mesmo e com seu recursos positivos para lidar com este momento de crise. 

Oferecerá suporte psicológico frente às situações  mobilizadoras:  

o Tentativa de suicídio;  

o Paciente/responsável em sofrimento psíquico desencadeado pela doença ou 

hospitalização (apático, dificuldade para interagir com a equipe e/ou familiar, choroso, poli 

queixoso, agressivo, pouco colaborativo com o tratamento, entre outros);  

o Paciente/familiar que apresente sintoma somático em função de algum sofrimento 

psíquico (distúrbio neurovegetativo, piti histérico);  

o Acompanhar as alterações comportamentais e afetivas dos pacientes/responsáveis e 

familiares (agressividade, labilidade afetiva, entre outros);  

o Vítimas de violência (maus tratos, abuso sexual);   

o Pacientes com história de transtorno psiquiátrico;  

o Pacientes usuários de drogas;  

o Acompanhamento e acolhimento da família durante a notícia de óbito.  

 

- Psicoprofilático: prepara o paciente para procedimentos. 

o Verificação da percepção do paciente/familiar acerca dos procedimentos e 

intervenções utilizados;  

o Facilitar as adaptações frente às mudanças e limitações impostas pela doença, pela 

hospitalização e pelo tratamento; 
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o Avaliar a possibilidade de um surto psicótico (agitação psicomotora; desorientação 

alopsíquica – quem é, onde está, o que faz; alteração da senso percepção – ideias deliróides, 

alucinação, ente outros); 

o Favorecer o relacionamento de confiança entre o paciente, o familiar e a equipe;  

o Encaminhamento de pacientes e/ou familiares para unidades de referência do 

Estado/Município.  

 

- Psicopedagógico: ajuda a esclarecer, junto com outros profissionais, detalhes e 

explicações sobre a doença/tratamento. 

 

O Papel do Psicólogo nas Unidades de Internação 

 

Nesta unidade assistencial, o psicólogo deverá atuar exercendo as seguintes funções:  

 Realizar Visita Psicológica: Os pacientes das enfermarias do HUTRIN serão atendidos 

pelo Serviço de Psicologia, como interconsulta, quando solicitado pela equipe ou visitados no 

leito com o objetivo de avaliar/triar transtornos mentais de ajustamento ou de 

comportamento. Nessa etapa, paciente e acompanhante serão avaliados e receberão atenção 

psicológica observando os seguintes critérios:  

 Primeira internação;  

 Duração da internação hospitalar;  

 Histórico de regresso para internações;  

 Gravidade da patologia;  

 Queixa do paciente/ família frente às rotinas procedimentos hospitalares e internação;  

 Adaptação à doença;  

 Recursos de enfrentamento.  

 

 Realização de Avaliação Psicológica: Essa é uma fase de ampliação da visita psicológica 

com os pacientes que apresentaram distúrbios durante a triagem, e é quando o psicólogo 

deve observar as seguintes questões:  



 
P á g i n a  | 699 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 Possíveis alterações cognitivo/comportamentais frente à doença, principalmente 

relacionadas à falta de compreensão do diagnóstico, prognóstico, entre outros;  

 Avaliar incompatibilidade entre sintomatologia e quadro clínico;  

 Identificar e intervir em caso de ansiedade, depressão e avaliação do estado de saúde 

geral do paciente;  

 A autonomia e a participação efetiva do paciente/responsável nas decisões sobre seu 

tratamento e sua própria vida, englobando relações afetivas, familiares, sociais e de trabalho.  

 

 Atuação junto à equipe de saúde:  

 Orientar nas condutas mais adequadas relativas aos aspectos psicológicos dos 

pacientes e seus familiares;  

 Estimular e ajudar a comunicação entre paciente/família/ equipe;  

 Auxiliar na identificação de sentimentos e comportamentos dos 

pacientes/responsáveis, visando despertar na equipe a atenção aos conteúdos emocionais 

que os afetam e a sua família, através de informações compartilhadas após os atendimentos;  

 Estimular a constante reflexão sobre o cuidado humanizado.  

 

 Acompanhamento Cirúrgico:  

 Controle informacional: intervenções concentradas nos procedimentos e/ou nas 

sensações físicas particulares que acompanham o tratamento médico;  

 Controle cognitivo: intervenções que direcionem a atenção do paciente para os 

aspectos positivos do procedimento ao invés de se voltar para os sentimentos de desconforto;  

 Controle comportamental: intervenções que ensinam técnicas para controlar a dor e 

acelerar a recuperação durante e após o procedimento médico.  

 

O atendimento psicológico respeitará sempre a individualidade de cada 

doente/responsáveis e seus recursos para lidar com a situação de crise. Assim, resgatando o 

humano e integrando a humanização do atendimento à técnica científica, o psicólogo 
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hospitalar redimensionará o conceito de cura ampliando-o para todos os níveis do ser 

humano. 

O Serviço de Psicologia dará apoio aos pacientes e familiares em todos os momentos 

de sua permanência no hospital, inclusive acompanhando pacientes terminais, buscando 

acolher e apoiar as famílias em casos de óbitos. 

 

Normas Administrativas para o Serviço de Psicologia do HUTRIN: 

 É terminantemente proibido a todo colaborador lotado no Serviço de Psicologia  do 

HUTRIN, receber honorários, gratificações, taxas ou qualquer outro tipo de pagamento, 

praticado a qualquer título, por pessoa física ou jurídica;  

 É proibido a todo colaborador lotado no Serviço de Psicologia, substituir ou ser 

substituído na sua jornada de trabalho por qualquer pessoa pertencente ou não ao quadro de 

pessoal do hospital. A permuta na jornada diária de trabalho será permitida, apenas, mediante 

autorização prévia do Coordenador do Serviço; 

 O Serviço de Psicologia atenderá a todos os usuários que recorram a este serviço, 

dando os encaminhamentos peculiares a cada caso e/ou situação;  

 O Serviço de Psicologia procederá à entrevista inicial com pacientes e/ou familiares, 

responsável ou colateral, estabelecendo seu plano para intervenção;  

 O Serviço de Psicologia manterá contato com os pacientes sempre que se fizer 

necessário; 

 O Serviço de Psicologia participará do processo de alta a pedido, juntamente com o 

médico e enfermeiro, através da reflexão com o paciente/responsável acerca das 

consequências desta solicitação, ressaltando a necessidade de assinatura do mesmo em 

termo específico; 

 O Serviço de Psicologia participará do planejamento de programas na formulação e 

reformulação de normas e rotinas gerais do hospital; 

 O Serviço de Psicologia deverá promover pesquisas e participar dentro sua 

especialidade de outras pesquisas na de área em saúde, em consonância com normas 

estabelecidas pelo Hospital; 
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 O Serviço de Psicologia deverá manter-se informado a atualizado acerca dos recursos 

disponíveis na comunidade; 

 O Serviço de Psicologia deverá manter registro sistemático de suas atividades em Folha 

de Evolução do Serviço de Psicologia, devendo constar de: 

o Avaliação e investigação junto aos pacientes e ou familiares para intervenção das 

questões emocionais;  

o Investigação da compreensão e entendimento por parte dos pacientes e familiares das 

informações passadas pela equipe medica e de enfermagem;  

o Dados psicológicos referentes ao pacientes que sejam pertinentes a equipe de saúde 

e que possam contribuir com o tratamento.  
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5.3.4 – Funcionamento do Serviço de Administração Geral 

 

A Unidade Administrativa tem como finalidade básica desenvolver todas as atividades 

relacionadas com recursos humanos e materiais da Instituição, resultando na obtenção dos 

objetivos estipulados para a Organização. 

Destaca-se a elevada importância da administração desta unidade, visto a mesma estar 

diretamente relacionada com os recursos humanos e materiais da Instituição, e que bem 

gerenciados resultam na otimização da qualidade dos serviços prestados e satisfação pessoal 

dos envolvidos na Instituição. 

 

Organização e Estrutura: 

A Unidade Administrativa encontra-se subordinada diretamente à Diretoria 

Administrativo/Financeira da Unidade, sendo que as unidades integrantes da unidade são: 

- Setor Pessoal; 

- Suprimentos; 

- Faturamento; 

- Recepção; 

- Telefonia; 

- SAME. 

 

Horário de Funcionamento: 

O Serviço de Administração Geral do HUTRIN funcionará de Segunda à Sexta-feira das 

08h ás 18h. 

 

Atribuições Gerais: 

Cabe à Unidade Administrativa: 

- Desenvolver o planejamento das atividades administrativas; 

- Coordenar e supervisionar a execução das atividades das unidades integrantes; 
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- Analisar sob o ponto de vista administrativo todas as propostas para execução de serviços 

por terceiros, em regime de contrato ou convênio; 

- Zelar pela observância do Manual de Organização e Responsabilidades dos funcionários da 

Instituição; 

- Estabelecer normas de controle e avaliação da utilização dos recursos materiais e humanos 

na execução das atividades da Instituição; 

- Desenvolver e implantar novas técnicas de gestão dos serviços administrativos; 

- Intermediar todas as atividades de compra com a Direção Geral da Unidade; 

- Gerenciar o corpo de funcionários da Instituição, garantindo satisfação no trabalho através 

de educação continuada, melhoria do ambiente de trabalho e alcance das metas de 

produtividade; 

- Elaborar relatórios gerenciais para a Diretoria Administrativo/Financeira. 

 

Unidade de Finanças: 

A Unidade de Finanças apresenta a finalidade básica de gerenciar e controlar o 

patrimônio físico e financeiro da Instituição, executado por intermédio de balancetes, análises 

e demonstrativos contábeis. 

Apresenta também a finalidade de analisar a viabilidade das ações da Unidade, 

incluindo a análise econômica de suas ações, tendências de evolução dos recursos que lhes 

são necessários e das possibilidades de fontes de financiamento. 

 

Organização e Estrutura: 

A Unidade de Finanças está diretamente subordinada à Coordenação 

Administrativo/Financeira da Unidade, sendo que os serviços integrantes da unidade são: 

- Contabilidade; 

- Orçamento e Custos; 

- Faturamento e; 

- Tesouraria. 
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Atribuições Gerais: 

Cabe à Unidade de Finanças as seguintes atribuições: 

- Transmitir, interpretar e implementar políticas, instruções e regulamentações que afetam as 

atividades financeiras e contábeis da Instituição; 

- Planejar e coordenar as atividades a serem executadas pelas áreas de contabilidade, 

orçamento e custos, faturamento e tesouraria; referente aos  recursos materiais e humanos; 

- Apresentar periodicamente à Direção Geral, sobre o desenvolvimento da execução de suas 

atividades e de suas necessidades; 

- Estudar e propor a política financeira e orçamentária da Unidade, submetendo-a à Diretoria 

Administrativa-Financeira e à Direção Geral; 

- Coordenar as atividades relativas ao controle orçamentário e financeiro, bem como as 

atividades da contabilidade; 

- Analisar sob o ponto de vista econômico-financeiro, propostas para execução de serviços por 

terceiros, em regime de contrato ou convênio; 

- Estabelecer normas de controle e avaliação para utilização dos recursos  financeiros da 

Instituição; 

- Coordenar e controlar o fechamento das faturas dos pacientes atendidos  na Unidade, 

referindo-se à diárias, procedimentos, medicamentos etc, assim como informar a quantidade 

de faturas glosadas e seus respectivos valores; 

- Apresentar periodicamente à Diretoria Administrativo/Financeira, relatórios  sobre a posição 

financeira da Instituição e simulação de cenários futuros; 

- Apresentar o Orçamento Anual da Instituição, Diretoria Administrativo- Financeira e Direção 

Geral. 

 

Atribuições Específicas – Contabilidade e Custos: 

- Orientar e dirigir os assuntos relativos à contabilidade, registrando dados da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial; 

- Examinar a documentação e classificar as operações segundo o plano de contas da 

Instituição; 
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- Executar os controles internos sobre as verbas de Adiantamentos; 

- Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços; 

- Manter atualizadas as normas e rotinas de contabilidade, dando-lhes a necessária 

divulgação; 

- Fornecer dados para a elaboração do Orçamento Anual da Instituição e seus  ajustes 

necessários; 

- Determinar os custos operacionais dos serviços de saúde através da Consolidação dos valores 

de custos e despesas; 

- Definição dos critérios de rateio; 

- Elaboração de mapas e relatórios de custos hospitalares; 

- Acompanhar o desempenho das atividades e respectivo impacto nos  custos hospitalares. 

 

Atribuições Específicas – Faturamento: 

- Auditar as faturas enviadas, referente aos procedimentos, diárias e medicamentos; 

- Realizar o controle do faturamento através das fichas de atendimento e dos prontuários 

médicos; 

- Elaborar relatórios diários sobre o faturamento da Instituição e enviar à Direção da Unidade 

para análise do comportamento diário das contas faturadas; 

- Encaminhar via sistema, as faturas a serem pagas pelo SUS; 

- Prestar esclarecimentos à Direção sobre a glosa de faturas efetuadas pelo SUS. 

 

Unidade de Operações / Apoio: 

A Unidade de Operações/ Apoio tem a finalidade de zelar pela total qualidade dos 

serviços assistenciais de suporte prestados para a Instituição, através do controle e  

gerenciamento da infraestrutura física e recursos disponíveis, suprindo assim, toda a demanda 

das áreas fins da Unidade. 
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Organização e Estrutura: 

A Unidade de Operações está diretamente subordinada à Coordenação 

Administrativo/Financeira da Instituição, sendo subordinada à mesma as seguintes unidades: 

- Manutenção; 

- Lavanderia/ Rouparia; 

- Higiene e Limpeza; 

- Serviços Auxiliares. 

 

Atribuições Gerais: 

Cabe à Unidade de Operações: 

- Planejar, programar, executar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas áreas de apoio 

logístico; 

- Garantir a integridade da infraestrutura da Instituição (predial, mecânica, hidráulica e 

elétrica); 

- Garantir a qualidade do atendimento aos pacientes da Instituição por meio do correto e 

eficiente suporte logístico dos suprimentos utilizados na unidade (medicamentos, materiais 

médico-hospitalares, gêneros alimentícios e materiais administrativos); 

- Zelar pela segurança e controle patrimonial dos bens permanentes da Instituição; 

- Prover todos os subsídios para a eficiente operacionalização da Instituição; 

- Gerir todos os recursos operacionais da Instituição, destacados os serviços de hotelaria; 

- Estabelecer normas de controle e avaliação de utilização dos recursos materiais  e humanos 

na execução das atividades de apoio; 

- Analisar sob o ponto de vista operacional, propostas para execução de serviços  realizados 

por terceiros em regime de contrato ou convênio; 

- Estudar a implantação de novas técnicas nos trabalhos, visando a constante atualização dos 

serviços técnicos e operacionais da Unidade aos progressos  técnicos e científicos; 

- Apresentar periodicamente à Diretoria Administrativo/Financeira, relatórios sobre o 

desenvolvimento da execução das suas atividades e necessidade, principalmente da 
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capacidade de produção da Instituição frente a demanda da comunidade e diretrizes de 

órgãos superiores.  



 
P á g i n a  | 708 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

5.3.5 – Aquisição, Recebimento, Guarda e Distribuição de Materiais 

 

A seguir descreveremos o passo a passo de como deve se concretizar os processos de 

Aquisição, Recebimento, Guarda e Distribuição dos materiais no HUTRIN: 

 

AQUISIÇÃO: 

Toda aquisição de materiais de consumo, de bens, obras  e de serviços no HUTRIN 

obedecerá aos princípios básicos de impessoalidade, moralidade, economicidade, eficiência e 

qualidade, tendo em vista a sua adequação às finalidades dos bens e serviços necessários ao 

cumprimento da missão da Unidade. O Setor de Compras estabelecerá as Normas e 

Procedimentos para a aquisição qualificada de bens e serviços visando assegurar a sua 

contínua provisão de forma a atender às necessidades do HUTRIN no desempenho de suas 

atividades, com a utilização de recursos oriundos do Contrato de Gestão e próprios, 

respeitando as diretrizes da administração pública. Estas normas primam pela agilidade na 

gerência destes recursos materiais, recurso fundamental para a melhor atenção ao usuário 

com necessidades urgentes e cruciais de manutenção da vida.  

O modelo a ser adotado buscará a modernidade, a eficiência e a redução dos custos, 

conforme as necessidades programadas, obedecendo a critérios para a contratação de 

pessoal e aquisição de medicamentos e insumos de saúde que serão acompanhados pela 

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás que irá regular fiscalizar e controlar a atividade 

assumida pelo INSTITUTO CONSOLIDAR. 

 

Diretrizes do Processo de Compras: 

1. As compras programadas são realizadas pelo setor de compras da Unidade; 

2. As solicitações de medicamentos não padronizados são efetuadas com a prévia 

autorização do Diretor Geral da Unidade; 

3. Todas as solicitações de compras para aquisição de produtos que não se enquadrem 

como estoque, são autorizadas pelos responsáveis do respectivo setor antes  de serem 

encaminhadas ao setor de Compras; 
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4. Toda e qualquer compra de Bem Patrimonial, independente do seu valor unitário, é 

autorizada pela Direção Geral da Unidade, em conformidade com a Secretaria Estadual de 

Saúde de Goiás. 

 

Qualificação de fornecedores: 

A qualificação dos fornecedores e a execução do procedimento de compras será de 

responsabilidade do setor de compras, subordinado à diretoria de administração e finanças 

da unidade e a coordenação administrativa. 

 

Qualificação de fornecedores de produtos e insumos: 

O HUTRIN somente realizará compras de produtos e insumos em geral de empresas 

previamente cadastradas no sistema informatizado de gestão de serviços de saúde integrado, 

salvo as exceções previstas neste regulamento. Para o cadastramento de empresas que se 

interessarem em fornecer produtos e insumos para a Unidade, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

1. Contrato Social e última alteração, ou estatutos e ata de assembleia de eleição da 

diretoria da sociedade devidamente registrado na Junta Comercial; 

2. Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

3. Registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para empresas 

fornecedoras de medicamentos e OPM; 

4. 3 (três) cartas de recomendação de outras empresas para as quais o interessado já 

tenha fornecido seus produtos; 

5.  Comprovação de que não possui pendências quanto à entrega de produtos e insumos, 

por meio da apresentação de certidão “nada consta” expedida pelo almoxarifado e pela 

farmácia da Unidade. 

6. Após a apresentação dos documentos previstos no item acima, o fornecedor será 

cadastrado no sistema informatizado de gestão de Serviços de Saúde integrado e estará apto 

a participar dos processos de aquisição de produtos e insumos. 
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Qualificação de fornecedores serviços em geral e obras construção civil: 

Para o cadastramento de empresas que se interessarem em fornecer serviços em geral 

e de obras de construção civil para a Unidade, deverão ser exigidos os seguintes documentos: 

1.  Contrato Social e última alteração, ou estatutos e ata de assembleia de eleição da 

diretoria da sociedade devidamente registrado na Junta Comercial; 

2. Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

3. Comprovante de qualificação do responsável técnico perante o respectivo órgão 

profissional competente, bem como o comprovante de quitação da anuidade em vigor; 

4. 3 (três) cartas de recomendação de outras empresas para as quais o interessado já 

tenha fornecido seus serviços. 

 

Observação: O cadastramento de empresas como fornecedoras de serviços em geral e 

obras de construção civil poderá se dar previamente, ou durante o processo de seleção e 

contratação dos respectivos serviços. 

 

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU INSUMOS 

 

Procedimento ordinário de aquisição: 

 As compras de produtos ou insumos utilizados no HUTRIN serão realizadas, em regra, 

mensalmente para o atendimento de uma demanda estimada de 30 (trinta) dias. Poderá haver 

variações nesse prazo a depender da demanda dos serviços prestados e dos níveis de estoque 

de cada produto; 

 Após a identificação da necessidade de aquisição de determinado(s) produto(s) pelo 

sistema informatizado de gestão de serviços de saúde integrado, ou pelo respectivo centro de 

custo, o setor de Compras preparará uma lista dos produtos e insumos que se pretende 

adquirir, contendo as suas especificações, as quantidades desejadas, bem como o respectivo 

código do produto. 

 A lista de produtos referida acima, deverá ser enviada por meio físico, digital (e-mail) 

ou por fac-símile, para pelo menos 3 (três) fornecedores previamente cadastrados, com a 
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indicação de data e hora para que as propostas de preço, prazo de pagamento e entrega, 

sejam apresentadas à Unidade. 

 Até a data e hora previamente designadas, os fornecedores deverão entregar por meio 

físico, digital (e-mail) ou por fac-símile, suas propostas, contendo os preços, prazos de 

pagamento e entrega, devendo obrigatoriamente constar ao lado de cada produto o 

respectivo código previamente informado pela Unidade. 

 Recebidas as propostas de preços de cada fornecedor, os preços, prazos de entrega e 

de pagamento serão lançados no Sistema Informatizado de Gestão de Serviços de Saúde, que 

automaticamente designará qual o fornecedor que apresentou o melhor preço por cada item. 

 Em caso de empate de preços por item, o responsável pela análise das propostas 

utilizará os seguintes critérios de desempate: 

1. Prazo de pagamento mais longo; 

2. Prazo de entrega mais curto. 

 Se o nível de estoque de cada produto estiver abaixo do desejável, o critério de 

desempate poderá ser invertido para dar prioridade ao prazo de entrega mais curto. 

 O fornecedor que apresentou o melhor preço para determinado item só não será 

declarado vencedor da tomada de preços, caso o produto por ele apresentado não seja 

considerado tecnicamente adequado para utilização pela Unidade, fato que deverá ser 

justificado por parecer técnico firmado pelo setor responsável pela sua utilização e aprovado 

pela Diretoria Geral. 

 Resolvidos os empates e demais questões que envolvam a análise de preços, o sistema 

informatizado de gestão Hospitalar integrado, gera as respectivas “Ordens de Compras” para 

os fornecedores que tiverem apresentado a melhor proposta em cada item. Em seguida, uma 

via da Ordem de Compra é enviada ao fornecedor e outra via é enviada para o Almoxarifado 

ou Farmácia, conforme a natureza do produto adquirido. Estes setores deverão acompanhar 

a entrega dos produtos e gerar relatórios de atrasos e não atendimento, caso os respectivos 

fornecedores deixem de atender ao prazo de entrega previamente estabelecido nas 

propostas. 
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 Após o recebimento dos produtos pelo Almoxarifado e/ou Farmácia da Unidade e 

devidamente conferidas as suas características e atestada a sua conformidade com o pedido, 

as notas fiscais serão enviadas ao setor Financeiro para programar o pagamento. 

 

Procedimento excepcional de aquisições: 

 Excepcionalmente, em casos de justificada urgência, nas hipóteses em que 

tecnicamente não se justifique a competição, na hipótese de comprovadamente não haver 

mais de um interessado no fornecimento do produto ou serviço, ou para produtos de valor 

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o setor de Compras poderá dispensar o procedimento 

ordinário previsto acima. 

 Para a realização de compras em caráter de urgência, devidamente justificado, e para 

as compras com valor global inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o setor de Compras poderá 

adotar procedimento simples de aquisição direta de fornecedores já cadastrados na Unidade.  

 Nas hipóteses de aquisição de produtos ou insumos que sejam fornecidos por um só 

fornecedor, ou cujas especificações técnicas indiquem a conveniência da aquisição direta de 

determinada empresa, o processo de compra deverá ser instruído com cópia de parecer 

técnico e autorização expressa do Diretor Geral e do gestor da respectiva área que se pretende 

atender, e a aquisição poderá se dar por negociação direta com o respectivo fornecedor.  
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ROTINA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
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RECEBIMENTO: 

Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao 

fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. 

As atribuições básicas do recebimento são: 

 Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais; 

 Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada; 

 Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte com os 

volumes a serem efetivamente recebidos; 

 Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a 

possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas nos 

respectivos documentos; 

 Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 

 Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 

 Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de pagamento ao 

fornecedor; 

 Liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado. 

As atividades de recebimento no HUTRIN abrangem desde a recepção do material na 

entrega pelo fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais 

compõe um sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e 

é caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os 

estoques físico e contábil. O recebimento compreenderá quatro fases: 

 Entrada de materiais; 

 Conferência quantitativa; 

 Conferência qualitativa;  

 Regularização. 
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- Entrada de Materiais: 

A recepção dos veículos transportadores representa o início do processo de 

recebimento que tem como objetivos: 

 A recepção dos veículos transportadores; 

 A triagem da documentação suporte para o recebimento; 

 Constatação se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, foi autorizada; 

 Constatação se a compra autorizada está no prazo de entrega contratual ; 

 Constatação se o número do documento de compra consta na Nota Fiscal;  

 Cadastramento no sistema das informações referentes às compras autorizadas.  

As compras não autorizadas ou em desacordo com a programação de entrega devem 

ser recusadas, transcrevendo-se os motivos no verso da Nota Fiscal. Outro documento que 

serve para as operações de análise de avarias e conferência de volumes é o "Conhecimento 

de Transporte Rodoviário de Carga", que é emitido quando do recebimento da mercadoria a 

ser transportada.  

As divergências e irregularidades insanáveis constatadas em relação às condições de 

contrato devem motivar a recusa do recebimento, anotando-se no verso da Nota Fiscal as 

circunstâncias que motivaram a recusa, bem como nos documentos do transportador. O 

exame para constatação das avarias é feito através da análise da disposição das cargas, da 

observação das embalagens, quanto a evidências de quebras, umidade, dentre outros danos.  

Os materiais que passaram por essa primeira etapa devem ser encaminhados ao 

Almoxarifado. Para efeito de descarga do material no Almoxarifado, a recepção é voltada para 

a conferência de volumes, confrontando-se a Nota Fiscal com os respectivos registros e 

controles de compra. 

 

- Conferência Quantitativa: 

É a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal 

corresponde efetivamente à recebida. 
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- Conferência Qualitativa: 

Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina. 

A análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento adequado 

do material. São utilizados no processo de inspeção: a especificação de compra do material e 

alternativas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre outros.  

A depender da quantidade, a inspeção pode ser total ou por amostragem, utilizando-

se de conceitos estatísticos. A análise visual tem por finalidade verificar o acabamento do 

material, possíveis defeitos, danos à pintura, etc. A análise dimensional tem por objetivo 

verificar as dimensões dos materiais, tais como largura, comprimento, altura, espessura, 

diâmetro. Os ensaios específicos para materiais mecânicos e elétricos comprovam a 

qualidade, a resistência mecânica, o balanceamento e o desempenho de materiais ou 

equipamentos. 

 

- Regularização: 

Caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da 

conferência qualitativa e quantitativa, respectivamente, por meio do laudo de inspeção 

técnica e pela confrontação das quantidades conferidas e faturadas. O processo de 

Regularização poderá dar origem a uma das seguintes situações: 

 Liberação de pagamento ao fornecedor; 

 Liberação parcial de pagamento ao fornecedor; 

 Devolução de material ao fornecedor; 

 Reclamação de falta ao fornecedor;  

 Entrada do material no estoque.  

Os procedimentos de regularização, visando à confrontação dos dados, objetivando 

recontagem e aceite ou não de quantidades remetidas em excesso pelo fornecedor, envolvem 

os seguintes documentos: 

 Nota Fiscal;  

 Conhecimento de transporte rodoviário de carga;  

 Documento de contagem efetuada;  
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 Relatório técnico da inspeção;  

 Especificação de compra;  

 Catálogos técnicos;  

 Desenhos.  

O material em excesso ou com defeito será devolvido ao fornecedor, dentro de um 

prazo de 10 dias a contar da data do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal de Devolução, 

emitida pela empresa compradora. 
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ROTINA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
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GUARDA / ARMAZENAGEM: 

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado do HUTRIN obedecerá a cuidados 

especiais, que devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, 

proporcionando condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a 

ocupação plena do edifício e a ordenação da arrumação. Compreende as fases da 

armazenagem dos materiais: 

 Verificação das condições de recebimento do material;  

 Identificação do material;  

 Guarda na localização adotada;  

 Informação da localização física de guarda; 

 Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento;  

 Separação para distribuição.  

 

Alguns cuidados serão tomados durante o projeto do layout do Almoxarifado, de forma 

que se possam obter as seguintes condições: 

 Máxima utilização do espaço; 

 Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos);  

 Pronto acesso a todos os itens;  

 Máxima proteção aos itens estocados; 

 Boa organização;  

 Satisfação das necessidades dos clientes.  

 

No projeto do Almoxarifado serão verificados os seguintes aspectos:  

 Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume); 

 Corredores (facilidades de acesso); 

 Portas de acesso (altura, largura); 

 Prateleiras e estruturas (altura e peso);  

 Piso (resistência).  
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Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função 

de parâmetros como: fragilidade, combustão, volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, 

radiação, corrosão, volume, peso, forma.  

Os materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o 

modo como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, serão 

analisados, em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo 

de arranjo físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de 

materiais.  

Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários 

à perfeita identificação da localização dos materiais. Utilizaremos uma simbologia 

(codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada materi al 

estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife será o 

responsável por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico 

dos espaços disponíveis por área de estocagem. 

 

DISTRIBUIÇÃO: 

A distribuição dos materiais estocados será realizada mediante programação ou 

necessidade dos demais departamentos do hospital, e será por meio de requisição específica 

– FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 
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5.3.6 – Padronização de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares 

 

A padronização consiste na incorporação de um determinado produto à lista de artigos 

passíveis de serem comprados para estarem disponíveis para prescrição, dispensação e 

utilização. 

OBJETIVOS: 

- Diminuir o número de itens no estoque em aspectos técnicos e econômicos; 

- Simplificar os materiais, eliminando os tipos ineficientes, evitando o desperdício; 

- Permitir a compra em grandes lotes; 

- Otimizar o trabalho do Setor de Compras; 

- Diminuir os custos de estocagem; 

- Reduzir a quantidade de itens estocados; 

- Adquirir materiais / medicamentos com maior rapidez; 

- Evitar a diversificação de materiais de mesma aplicabilidade; 

- Obter maior qualidade e uniformidade. 

Para organização dos medicamentos de uso hospitalar, foi utilizado como base o 

sistema de classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), o qual é recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando-se principalmente o Grupo Principal 

Anatômico (1º nível ATC), com algumas adequações. Nessa classificação, as substâncias ativas 

são divididas em diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema em que atuam e suas 

características terapêuticas, farmacológicas e propriedades químicas.  

Apresentamos, primeiramente, a padronização de medicamentos que será instituída 

pelo INSTITUTO CONSOLIDAR para o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, e em seguida a padronização de materiais médico-hospitalares. 
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A – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO TRATO ALIMENTAR E METABOLISMO 

 Medicamentos para úlcera péptica e doenças de refluxo gastroesofágico: 

 Omeprazol 20 mg, cápsula ou comprimido  

 Omeprazol 40 mg, cápsula ou comprimido  

 Omeprazol 40 mg, pó liofilizado em frasco-ampola + diluente  

 Ranitidina 15 mg/ml, solução oral (sem açúcar) em frasco 120 ml  

 Ranitidina 150 mg, comprimido revestido  

 Ranitidina 50 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml 

 

 Medicamentos para transtornos gastrointestinais funcionais: 

 Atropina 0,25 mg/ml, solução injetável em ampola 1 ml  

 Bromoprida 4 mg/ml, solução oral em frasco gotejador 20 ml  

 Bromoprida 10 mg, comprimido  

 Domperidona 1 mg/ml, suspensão pediátrica em frasco 100 ml  

 Domperidona 10 mg, comprimido Escopolamina 20 mg/ml, solução injetável em 

ampola 1 ml 

 Escopolamina 10 mg + Dipirona 250 mg, comprimido  

 Escopolamina 4 mg + Dipirona 500 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  

 Metoclopramida 4 mg/ml, solução oral em frasco gotejador 10 ml  

 Metoclopramida 10 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml  

 Papaverina 50 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml  

 Simeticona 75 mg/ml, emulsão oral em frasco gotejador 10 ml 

 

 Antieméticos e antinauseantes: 

 Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Dextrose 1000 mg + D-frutose (levulose) 

1000 mg/10 ml, solução injetável em ampola 10 ml  

 Ondansetronar 4 mg, comprimido sublingual  

 Ondansetrona 8 mg, comprimido revestido  

 Ondansetrona 2 mg/ml, solução injetável em ampola 4 ml 



 
P á g i n a  | 723 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 

 Medicamentos para constipação: 

 Bisacodil 5 mg, drágea ou comprimido revestido  

 Fosfato de Sódio monobásico 16 g + Fosfato de Sódio dibásico 6 g, enema em frasco 

aplicador 130 ml  

 Glicerina 12%, enema em frasco-ampola 500 ml + sonda 

 Lactuloser 667 mg/ml, xarope em frasco 120 ml  

 Óleo Mineral 100%, em frasco 100 ml 

 

 Antidiarréicos, agentes anti-inflamatórios e anti-infecciosos intestinais: 

 Loperamida 2 mg, comprimido  

 Nistatina 100.000 UI/ml, suspensão oral em frasco 50 ml  

 Neomicina, Sulfato 3,3%, solução oral em frasco 100 ml  

 Sulfassalazina 500 mg, comprimido revestido 

 Sais para reidratação oral (Cloreto de sódio 3,5 g + Cloreto de potássio 1,5 g + Citrato 

de sódio 2,9 g + Glicose 20 g), pó em envelope 27,9 g  

 

 Medicamentos utilizados em Diabetes: 

 Glibenclamida 5 mg, comprimido 

 Insulina Regular 100 UI/ml, solução injetável em frasco-ampola 10 ml  

 Insulina NPH 100 UI/ml, suspensão injetável em frasco-ampola 10 ml  

 Metformina 500 mg, comprimido  

 Metformina 850 mg, comprimido 

 

 Vitaminas: 

 Calcitriol (Vit D3) 0,25 mcg, cápsula gelatinosa mole 

 Calcitriol (Vit D3) 1 mcg, solução injetável em ampola 1 ml  
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 Polivitamínicos para Adultos (Vit A 5000 UI + Vit B1 4 mg + Vit B2 2 mg+ nicotinamida 

(Vit PP) 10mg + Vit B6 1mg + Vit B5 10mg + Biotina (Vit H) 0,1mg + Vit C 50mg + Vit D 1000UI 

+Vit E 3mg/ml), solução injetável EV em ampola 10 ml  

 Vitamina B1 (tiamina) 100 mg + Vit B6 (piridoxina) 100 mg + Vit B12 (cianocobalamina) 

5000 mcg, solução injetável em ampola 3 ml Vitaminas do Complexo B, drágea ou comprimido 

revestido 

 Vitaminas do Complexo B, solução injetável em ampola 2 ml  

 Vitamina B1 (tiamina) 100 mg/ml, solução injetável em ampola 1 ml  

 Vitamina B6 (piridoxina) 100 mg, comprimido  

 Vitamina B12 (cianocobalamina) 1000 mcg, solução injetável em ampola 2 ml  

 Vitamina B1 (tiamina) 100 mg + B6 (piridoxina) 100 mg + B12 (cianocobalamina) 5000 

mcg, solução injetável IM em ampola 2 ml  

 Vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg, comprimido  

 Vitamina C (ácido ascórbico) 1 g, solução injetável em ampola 5 ml 

 

 Suplementos minerais: 

 Oligoelementos para Pediatria (cobre 100 mcg + cromo 1 mcg + manganês 10 mcg + 

zinco 500 mcg/ml), solução injetável em ampola 4 ml  

 Oligoelementos para Adultos (cobre 0,8 mg + cromo 10 mcg + manganês 0,4 mg + zinco 

2,5 mg/ml), solução injetável em ampola 2 ml 

 

B – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS 

 Agentes antitrombóticos  

 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido 

 Alteplaser, AV 50 mg, pó para solúvel injetável em frasco-ampola 50 ml + diluente 

 Clopidogrel 75 mg, comprimido revestido  

 Dipiridamol 10 mg, solução injetável em ampola de 2 ml  

 Estreptoquinase R 1.500.000 UI, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

  Heparina AV 5.000 UI, solução injetável SC em ampola 0,25 ml  
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 Heparinaav 5.000 UI/ml, solução injetável EV em frasco-ampola 5 ml  

 Rivaroxabana R, AV 15 mg, comprimido revestido  

 Tirofibanar, AV 0,25 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 50 ml  

 Varfarinaav 5 mg, comprimido 

 

 Anti-hemorrágicos: 

 Ácido Épsilon Aminocapróico 4 g, solução injetável em frasco-ampola 20 ml  

 Ácido Tranexâmico 250 mg, comprimido  

 Fibrinogêneo 5,5 mg + Trombina 2 UI, esponja 9,5 x 4,8 cm em envelope 

 Selante de Fibrina (Fibrinogênio 70 a 110 mg + Aprotina 3000 KUI + Trombina 500 UI / 

ml após reconstituição) + diluente + sistema de diluição e aplicação, Kit para 5 ml  

 Vitamina K 1 (fitomenadiona) 10 mg, solução injetável EV em ampola 1ml  

 Vitamina K 1 (fitomenadiona) 10 mg solução injetável, IM em ampola 1ml  

 Vitamina K 1 (fitomenadiona) 2 mg, solução micelar injetável EV, VO, IM em ampola 

0,2 ml 

 

 Antianêmicos: 

 Ácido Fólico 5 mg, comprimido E 

 Eritropoetina Humana 4000 UI, solução injetável em frasco-ampola ou seringa  

 Eritropoetina Humana 10000 UI, solução injetável, em frasco-ampola ou seringa  

 Sacarato de Hidróxido Férrico 100mg Fe III, solução injetável em ampola 5 ml  

 Sulfato Ferroso 125 mg/ml (25 mg/ml de Fe++/ml), solução oral em frasco gotejador 

30 ml  

 Sulfato Ferroso 300 mg (40 mg de ferro elementar), drágea ou comprimido revestido  

 Vitamina B12 (cianocobalamina) 1000 mcg, solução injetável em ampola 2 ml 

 

 Substitutos do sangue e soluções para perfusão: 

 Água para injeção, solução injetável em bolsa 250 ml  

 Água para injeção, solução injetável em bolsa 500 ml  
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 Água para injeção, ampola 10 ml  

 Albumina Humana 20%, suspensão injetável em frasco-ampola 50 ml  

 Aminoácidos + Taurina 10%, solução injetável para neonatos em frasco-ampola 250 ml 

 Aminoácidos 10%, solução injetável em frasco-ampola 500 ml  

 Aminoácidos 8% solução injetável para hepatopatas em frasco-ampola 500 ml  

 Bicarbonato de Sódio 8,4%, solução injetável em ampola 10 ml  

 Bicarbonato de Sódio 8,4%, solução injetável em frasco-ampola 250 ml  

 Cloreto de Potássio 19,1%, solução injetável em ampola 10 ml  

 Cloreto de Sódio 0,9% solução injetável em ampola 10 ml  

 Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável em bolsa 100 ml  

 Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável em bolsa 250 ml  

 Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável em bolsa 1000 ml  

 Cloreto de Sódio 20%, solução injetável em ampola 10 ml  

 Concentrado para Hemodiálise, fração ácida em bombona 5 litros  

 Concentrado para hemodiálisex, fração básica em bombona 5 litros  

 Fosfato de Potássio 2 meq/ml, solução injetável em ampola 10 ml  

 Gelatina 3,5% + Cloreto de Sódio 0,85% + Cloreto de Potássio 0,038% + Cloreto de 

Cáĺcio 0,07%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Glicose 5% + Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Glicose 5%, solução injetável em bolsa 100 ml  

 Glicose 5%, solução injetável em bolsa 250 ml  

 Glicose 5%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Glicose 50%, solução injetável em ampola 10 ml  

 Glicose 50%, solução injetável em ampola 500 ml  

 Glicose 10%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Gluconato de Cálcio 10%, solução injetável em ampola 10 ml  

 Hidroxietilamido 6%, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Lipídios 10%, emulsão injetável em frasco-ampola 500 ml  
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 Lipídios 20%, emulsão injetável em frasco-ampola 500 ml  

 Manitol 20%, solução injetável em bolsa 250 ml  

 NPT 3:1AV (Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Eletrólitos + Zinco), solução injetável 

central em bolsa com aproximadamente 1300 ml  

 NPT 3:1AV (Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Eletrólitos + Zinco), solução injetável 

central em bolsa com aproximadamente 2000 ml  

 NPT 3:1AV (Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Eletrólitos), solução injetável periférico 

em bolsa com aproximadamente 1300 ml  

 NPT 3:1AV (Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Eletrólitos + Zinco), solução 

hiperprotéica injetável central em bolsa com aproximadamente 2000 ml  

 NPT 2:1AV (Aminoácidos + Glicose + Eletrólitos), solução injetável em bolsa com 

aproximadamente 1000 ml  

 Ringer com Lactato, solução injetável em bolsa 500 ml  

 Solução de Collins, solução para perfusão e preservação de órgãos em frasco 1.000 ml 

+ ampola de eletrólitos com 20ml  

 Solução Custodio, solução para perfusão e preservação de órgãos, bolsa com 2000 ml 

 Sorbitol 27 mg + Manitol 5,4 mg/ml, solução injetável em bolsa 1000 ml  

 Sulfato de Magnésio 50%, solução injetável em ampola 10 ml 

 

C – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 Terapia cardíaca: 

 Adenosina 3 mg/ml solução injetável em ampola 2 ml  

 Alprostadil 20 mcg, pó solúvel injetável ev em frasco-ampola  

 Amiodarona 200 mg, comprimido  

 Amiodarona 50 mg/ml, solução injetável em ampola 3 ml  

 Deslanosídeo 0,4 mg, solução injetável em ampola 2 ml  

 Digoxina 0,05 mg/ml, elixir em frasco 60 ml  

 Digoxina 0,25mg, comprimido  

 Dobutamina 12,5 mg/ml, solução injetável em ampola 20 ml  
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 Dopamina 5 mg/ml, solução injetável em ampola 10 ml  

 Efedrina 50 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Epinefrina 1 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Etilefrina 10 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Isossorbida 5 mg, comprimido sub lingual 

 Isossorbida 10 mg, comprimido  

 Levosimendana 50 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  

 Lidocaína 2%, solução injetável em ampola 5 ml  

 Nitroglicerina 50 mg, solução injetável em ampola de 10 ml  

 Norepinefrina 2 mg/ml, solução injetável em ampola 4 ml  

 Sildenafila 5 mg/ml, solução oral em frasco gotejador 10 ml  

 

 Anti-hipertensivos: 

 Clonidina 100 mcg, comprimido  

 Clonidina 150 mcg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Hidralazina 25 mg, comprimido  

 Hidralazina 50 mg, comprimido  

 Hidralazina 20 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Metildopa 250 mg, comprimido  

 Metildopa 500 mg, comprimido  

 Nitroprussiato de sódio 50 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Diuréticos: 

 Espironolactona 25 mg, comprimido  

 Furosemida 10 mg/ml, solução oral em frasco 120 ml  

 Furosemida 40 mg, comprimido  

 Furosemida 10 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml  

 Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido 
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 Vasodilatadores periféricos 

 Pentoxifilina 400 mg, comprimido  

 Pentoxifilina 20 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  

 

 Vasoprotetores 

 Oleato de etanolamina 50 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml  

 

 Agentes betabloqueadores 

 Atenolol 25 mg, comprimido  

 Atenolol 50 mg, comprimido  

 Carvedilol 3,125 mg, comprimido  

 Carveddilol 6,25 mg, comprimido  

 Carveddilol 12,5 mg, comprimido  

 Esmolol 10 mg/ml, solução injetável em ampola 10 ml  

 Esmolol 250 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 10 ml  

 Metoprolol 50 mg, comprimido  

 Metoprolol 1 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  

 Propranolol 40 mg, comprimido 

 

 Bloqueadores de canais de cálcio 

 Anlodipino 5 mg, comprimido  

 Anlodipino 10 mg, comprimido  

 ltiazem 60 mg, comprimido  

 Nifedipina 20 mg, comprimido de ação retardada  

 Verapamil 80 mg, comprimido revestido  

 Verapamil 2,5 mg/mL, solução injetável em ampola 2 mL 
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 Agentes que atuam sobre o sistema Renina-angiotensina 

 Captopril 12,5 mg, comprimido  

 Captopril 25 mg, comprimido  

 Enalapril 5 mg, comprimido  

 Enalapril 10 mg, comprimido  

 Losartana 50 mg, comprimido 

 

 Agentes que reduzem os lipídios séricos 

 Colestiramina 4 g, pó em envelope  

 Pravastatina 40 mg, comprimido  

 Sinvastatina 20 mg, comprimido  

 Sinvastatina 40 mg, comprimido 

 

D – MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 

 Antifúngicos para uso tópico 

 Cetoconazol 20 mg/g, creme tópico em bisnaga 20 g  

 Nistatina 100.000 UI + Óxido de Zinco 200mg/g, creme tópico em bisnaga 60 g  

 

 Emolientes e protetores 

 Óleo Dermoprotetor (Ácidos Graxo + Vit A + Vit D), loção oleosa em frasco 200 ml  

 Óxido de Zinco 150 mg + Vit A 5000 UI +Vit D 900 UI/g, pomada tópica em bisnaga 45g  

 Vaselina pura em bisnaga 15 g 

 

 Preparações para o tratamento de feridas e úlceras 

 Colagenase 0,6 UI/g, pomada tópica em bisnaga 30 g  

 

 Antipruriginosos incluindo anti-histamínicos e anestésicos 

 Lidocaína 2%, gel tópico em bisnaga 30 g  

 Lidocaína 10%, solução aerosol em frasco 50 ml 
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 Antibióticos para uso tópico 

 Neomicina 5 mg + Bacitracina 250 UI/g, pomada tópica em bisnaga 10g  

 Sulfadiazina de prata 1%, creme tópico em pote 500g 

 

 Corticosteroide de uso tópico 

 Dexametasona 0,1%, creme tópico em bisnaga 10 g 

 

 Antissépticos 

 Água Boricada 2%, solução tópica em frasco 1000 mL  

 Álcool Etílico 70% + Glicerina 2%, solução tópica em almotolia 100 mL  

 Clorexidina 0,2%, solução aquosa tópica em almotolia 100 mL  

 Clorexidina 0,5%, solução alcoólica tópica em almotolia 100 mL  

 Clorexidina 2%, solução degermante em almotolia 100 mL  

 Clorexidina 2%, solução degermante em sachê ou frasco dispensador 1000 mL  

 Nitrato de Prata 5% em bastão  

 PVPI 10% (1% iodo), solução aquosa tópica em frasco 100 mL  

 

 Outras preparações dermatológicas 

 Ácido Tricloroacético 60%, solução tópica em frasco 10 mL  

 Ácido Tricloroacético 80%, solução tópica em frasco 10 mL  

 Ácido Tricloroacético 90%, solução tópica em frasco 10 mL  

 

E – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS 

 Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos 

 Metronidazol 250 mg, comprimido  

 Nistatina 25.000 UI/g, creme vaginal em bisnaga 60 g + aplicador 
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F – HORMÔNIOS SISTÊMICOS, EXCETO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS 

 Vasopressina e análogos 

 Desmopressina 0,1 mg/ml, solução nasal em frasco 2,5 ml  

 Desmopressina 4 mcg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Terlipressina 1 mg em frasco-ampola  

 Vasopressina 20 UI, solução injetável em ampola 1 ml 

 

 Hormônios corticosteroides para uso sistêmico 

 Dexametasona 4mg, comprimido  

 Dexametasona 4 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 2,5 ml  

 Hidrocortisona 100 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola + diluente  

 Hidrocortisona 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola + diluente  

 Metilprednisolona 125 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola + diluente 

 Metilprednisolona 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola + diluente  

 Prednisolona 3 mg/ml, solução oral em frasco 60 ml  

 Prednisona 5 mg, comprimido  

 Prednisona 20 mg, comprimido 

 

 Terapia Tireoidiana 

 Levotiroxina 25 mcg, comprimido  

 Levotiroxina 50 mcg, comprimido  

 Levotiroxina 100 mcg, comprimido 

 

 Hormônio Pancreático 

 Glucagon 1 mg, solução injetável em frasco-ampola 
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G – MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS 

 Antimicrobianos de Uso Sistêmico: 

 Glicilciclinas 

 Tigeciclina 50 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Penicilinas com espectro ampliado 

 Ampicilina 1 g, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Penicilinas sensíveis à Betalactamase 

 Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 Benzilpenicilina G CRISTALINA Potássica 1.000.000 UI, pó solúvel injetável em frasco-

ampola  

 Benzilpenicilina G CRISTALINA Potássica 5.000.000 UI, pó solúvel injetável em frasco-

ampola 

 

 Penicilinas resistentes à Betalactamase 

 Oxacilina 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Combinações de Penicilinas, incluindo inibidores da Betalactamase 

 Ampicilina 2 g + Sulbactam 1 g, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg, comprimido revestido  

 Amoxicilina 400 mg + Clavulanato de Potássio 57 mg/5 ml, pó suspensão oral, frasco 

100 ml  

 Amoxicilina 1 g + Clavulanato de Potássio 200 mg, pó para solução injetável em frasco-

ampola 

 

 Cefalosporinas de 1ª geração 

 Cefalexina 250 mg/5 ml, suspensão oral em frasco 60 ml  

 Cefalexina 500 mg, cápsula  
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 Cefalotina 1 g, pó para solução injetável em frasco-ampola  

 Cefazolina 1 g, pó para solução injetável em frasco-ampola 

 

 Cefalosporinas de 3ª geração 

 Ceftriaxona 1 g, pó para solução injetável em frasco-ampola 

 

 Carbepenêmicos 

 Ertapenem 1 g, pó para solução injetável em frasco-ampola 

 Meropenem 1 g, pó para solução injetável em frasco-ampola 

 

 Sulfonamidas 

 Sulfametoxazol 200 mg + Trimetoprima 40 mg/5 ml, suspensão oral em frasco 60 ml  

 Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80mg, comprimido  

 Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg, solução injetável em ampola 5 ml 

 

 Macrolídeos 

 Azitromicina 500 mg, comprimido revestido  

 Azitromicina 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Azitromicina 200 mg/5 ml, pó para suspensão oral frasco + diluente  

 Claritromicina 500 mg, comprimido  

 Eritromicina 125 mg/5 ml, suspensão oral em frasco 60 ml  

 

 Lincosamidas 

 Clindamicina 300 mg, cápsulas  

 Clindamicina 600 mg, solução injetável em ampola 4 mL 

 

 Outros Aminoglicosídeos  

 Amicacina 100 mg, solução injetável em ampola 2 ml  

 Amicacina 500 mg, solução injetável em ampola 2 ml  
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 Gentamicina 10 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Gentamicina 80 mg, solução injetável em ampola 2 ml  

 Neomicina Sulfato 3,3%, solução oral em frasco 100 ml  

 Tobramicina 75 mg, solução injetável em ampola 1,5 ml  

 

 Fluoroquinolonas 

 Ciprofloxacina 200 mg, solução injetável em bolsa 100 mL  

 Ciprofloxacina 500 mg, comprimido  

 Levofloxacina 250 mg, comprimido revestido  

 Levofloxacina 500 mg, comprimido revestido  

 Levofloxacina 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Glicopeptídeos 

 Vancomicina 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Derivados Imidazólicos  

 Metronidazol 250 mg, comprimido 

 Metronidazol 500 mg, solução injetável em bolsa 100 mL  

 Metronidazol 1,5 g, solução injetável em bolsa 300 mL  

 

 Oxazolidinonas 

 Linezolida 600 mg, solução injetável em bolsa 300 mL  

 Linezolida 600 mg, comprimido revestido 

 

 Antimicóticos de uso sistêmico 

 Anfotericina B 50mg, pó liofilizado em frasco-ampola  

 Anfotericina B Lipossomal 50mg, lipossomas liofilizados em frasco-ampola  

 Anidulafungina 100 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Caspofungina 50 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  
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 Caspofungina R 70 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Fluconazol 100 mg, cápsulas  

 Fluconazol 200 mg, solução injetável em bolsa 100 mL  

 Micafungina 100 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Nistatina 100.000 UI/mL, suspensão oral em frasco 50 mL  

 Voriconazol 200 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Voriconazol 200 mg, comprimido 

 

H – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 Anti-inflamatórios e antirreumáticos  

 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido  

 Ácido Acetilsalicilico 500 mg, comprimido  

 Cetoprofeno 100 mg, comprimido 

 Cetoprofeno 100 mg, solução injetável IM em ampola 2 ml  

 Cetoprofeno 100 mg, pó solúvel injetável EV em frasco-ampola  

 Diclofenaco de Sódio 75 mg/ml, solução injetável em ampola 3 ml 

 Ibuprofeno 100 mg/ml, suspensão oral gotas em frasco 20 ml 

 Indometacina 1 mg/ml, solução oral em frasco 10 ml  

 Nimesulida 100 mg, comprimido  

 Parecoxibe 40 mg, pó solúvel injetável EV em frasco-ampola  

 Sulfassalazina 500 mg, comprimido revestido 

 

 Relaxantes Musculares 

 Baclofeno 10 mg, comprimido  

 Cisatracúrio 2 mg/mL, solução injetável em frasco-ampola 5 mL  

 Cisatracúrio 2 mg/mL, solução injetável em frasco-ampola 10 mL  

 Dantroleno 20 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola + diluente  

 Rocurônio 50 mg, solução injetável em frasco-ampola 5 mL  

 Suxametônio 100 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  
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 Suxametônio 500 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

I – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO 

 Anestésicos locais  

 Bupivacaína 0,5% + glicose 8%, solução injetável hiperbárica em ampola 4 ml  

 Bupivacaína 0,5%, solução injetável isobárica em ampola 4 ml  

 Bupivacaína 0,5%, solução injetável em frasco-ampola 20 ml  

 Bupivacaína 0,5% + adrenalina, solução injetável em frasco-ampola 20 ml 

  Bupivacaína 0,75% + adrenalina, solução injetável em frasco-ampola 20 ml  

 Lidocaína 5% + glicose 7,5%, solução injetável hiperbárica em ampola 2 ml  

 Lidocaína 10%, solução aerosol em frasco 50 ml   

 Lidocaína 2%, gel tópico em bisnaga 30 g  

 Lidocaína 2% + adrenalina, solução injetável em frasco-ampola 20 ml 

 Lidocaína 2%, solução injetável em ampola 5 ml  

 Lidocaína 2%, solução injetável em frasco-ampola 20 ml  

 Prilocaína 30 mg/ml, solução injetável em carpule 1,8 ml  

 

 Anestésicos gerais 

 Alfentanila 0,5 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  

 Dextrocetamina 50 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 2 ml  

 Dextrocetamina 50 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 10 ml  

 Droperidol 2,5 mg/ml solução injétavel em ampola 1 ml  

 Etomidato 2 mg/ml solução injetável em ampola 10 ml  

 Fentanila 0,05 mg/ml, solução injetável em frasco-ampola 10 ml  

 Fentanila 0,05 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml  

 Propofol 10 mg/ml, emulsão injetável em ampola 20 ml  

 Propofol 10 mg/ml. Emulsão injetável em ampola 50 ml  

 Propofol 10 mg/ml, emulsão injetável em seringa 50 ml  

 Propofol 20 mg/ml, emulsão injetável em seringa 50 ml  



 
P á g i n a  | 738 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 Remifentanila 2 mg, pó solúvel injetável em frasco-ampola  

 Sevoflurano 1 mg/ml, solução para inalação por vaporização em frasco 250 ml  

 Sufentanila 50 mcg/ml, solução injetável EV e espinal em ampola 1 ml  

 Sufentanila 5 mcg/ml, solução injetável espinal em ampola 2 ml  

 Tiopental 1 g, pó solúvel injetável em frasco-ampola 

 

 Analgésicos 

 Codeína 30 mg + Paracetamol 500 mg, comprimido  

 Dipirona 500 mg, comprimido  

 Dipirona 500 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml 

 Dipirona 500 mg/ml, solução oral em frasco 10 ml  

 Morfina 1 mg/ml, solução injetável em ampola 1 ml  

 Morfina 0,2 mg/ml, solução injetável em ampola 1 ml  

 Morfina 10 mg/ml, solução injetável em ampola 1 ml  

 Paracetamol 200 mg/ml solução oral em frasco 10 ml  

 Paracetamol 750 mg, comprimido  

 Tramadol 100 mg, cápsula  

 Tramadol 50 mg/ml, solução injetável em ampola 2 ml 

 

 Anticonvulsivantes 

 Ácido Valpróico 250 mg/5ml, xarope em frasco 100 ml  

 Ácido Valpróico 500 mg, cápsula  

 Ácido Valpróico 250 mg, cápsula  

 Carbamazepina 200 mg, comprimido  

 Carbamazepina 20 mg/ml, suspensão oral em frasco 100 ml  

 Clonazepam 0,5 mg, comprimido  

 Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral em frasco 20 ml  

 Clonazepam 2 mg, comprimido  

 Fenitoína 50 mg/ml, solução injetável em ampola 5 ml  
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 Fenitoína 100 mg, comprimido  

 Fenobarbital 100 mg/ml, solução injetável IM/EV em ampola 2 ml  

 Fenobarbital 40 mg/ml, solução oral em frasco 20 ml  

 Fenobarbital 100 mg, comprimido 

 Oxcarbazepina 300 mg, comprimido 

 

 Ansiolíticos 

 Clobazam 10 mg, comprimido 

 Diazepam 10 mg, comprimido 

 Diazepam 5 mg/mL, solução injetável em ampola 2 mL  

 Lorazepam 2 mg, comprimido 

 

 Hipnóticos e Sedativos 

 Dexmedetomidina 100 mcg/mL, solução injetável em frasco-ampola 2 mL  

 Fenobarbital 100 mg/mL, solução injetável IM/EV em ampola 2 mL  

 Fenobarbital 40 mg/mL, solução oral em frasco 20 mL  

 Fenobarbital 100 mg, comprimido  

 Hidrato de cloral 20 %, solução oral em frasco 30 mL  

 Midazolam 1 mg/mL, solução injetável em ampola 5 mL  

 Midazolam 2 mg/mL, solução oral em frasco 10 ml  

 Midazolam 5 mg/mL, solução Injetável em ampola 3 mL  

 Midazolam 5 mg/mL, solução Injetável em ampola 10 mL  

 Nitrazepam 5 mg, comprimido 

 

J – MEDICAMENTOS ANTIPARASITÁRIOS 

 Antiprotozoários 

 Hidroxicloroquina 400 mg, comprimido  

 Metronidazol 200 mg/5 mL, suspensão oral em frasco 60 mL  

 Metronidazol 250 mg, comprimido 
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 Anti-helmínticos 

 Albendazol 400 mg, comprimido  

 Albendazol 40 mg/mL, suspensão oral em frasco 10 mL 

 

K – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 Agentes contra doenças obstrutivas das vias aéreas  

 Aminofilina 24 mg/ml, solução injetável em ampola 10 ml  

 Betamesona, acetato 3 mg + betametasona, fosfato dissódico 3 mg/ml, suspensão 

injetável em ampola 1 ml  

 Budesonida 0,25 mg, suspensão para nebulização em ampola 2 ml  

 Budesonida 0,5 mg, suspensão para nebulização em ampola 2 ml  

 Budesonida 400 mcg + Formoterol 12 mcgr , cápsula com pó inalatório em frasco 60 

cápsulas  

 Beclometasona 250 mcg/dose, solução para inalação em frasco 200 doses  

 Fenoterol 5 mg/ml, solução para inalação em frasco 20 ml  

 Ipratrópio 0,25 mg/ml, solução para inalação em frasco 20 ml  

 Salbutamol 100 mcg/dose, solução para inalação em frasco com 200 doses  

 Salbutamol 0,5 mg, solução injetável em ampola 1 ml  

 Tiotrópio 2,5 mcg/dose, solução para inalação em frasco com 60 doses  

 

 Anti-histamínicos para uso sistêmico 

 Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido  

 Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL, xarope em frasco 100 mL 

 Hidroxizina 2 mg/mL, solução oral em frasco 100 mL  

 Prometazina 25 mg/ml, solução injetável em ampola 2 mL 

 

 Outros produtos para o sistema respiratório 

 Surfactante Pulmonar 80 mg/mL, suspensão estéril em frasco-ampola 1,5 mL  
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 Surfactante Pulmonar 80 mg/mL, suspensão estéril em frasco-ampola 3 mL 

 

L – MEDICAMENTOS QUE ATUAM NOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

 Oftalmológicos 

 Atropina 1%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Azul de Trypan 0,1%, solução oftálmica injetável em frasco-ampola 1 ml  

 Carbacol 0,01%, solução oftálmica injetável em 1,5 ml  

 Ciclopentolato 1%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Ciprofloxacina 0,3%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Dexametasona 1 mg + Neomicina 5 mg + Polimixina B 600 UI + Hipromelose 5 mg/ml, 

solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Dextrana 70 1 mg + Hipromelose 3 mg/ml, solução oftálmica em frasco 15 ml  

 Fenilefrina 10%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Fluoresceína 1%, solução oftálmica em frasco 3 ml  

 Hialuronidase 2000 UTR, solução injetável em ampola 3 ml + diluente  

 Metilcelulose 2%, solução oftálmica injetável em seringa 1,5 ml  

 Metilcelulose 2%, solução oftálmica estéril em frasco-ampola 5 ml  

 Proximetacaína 5%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Retinol 10.000 UI + Aminoácidos 2,5% + Metionina 0,5% + Cloranfenicol 0,5%, pomada 

oftálmica em bisnaga 3,5 g  

 Solução Salina Balanceada, solução estéril em bolsa 500 ml  

 Tetracaína 1% + fenilefrina 0,1%, solução oftálmica em frasco 10 ml  

 Tobramicina 3 g + dexametasona 1 mg, pomada oftálmica em bisnaga 3,5 g  

 Tobramicina 0,3%, solução oftálmica em frasco 5 ml  

 Tropicamida 1%, solução oftálmica em frasco 5 ml 

 Vitelinato de Prata 10%, solução oftálmica em frasco 5 ml 
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M – VÁRIOS 

 Outros agentes diagnósticos  

 Azul de Metileno 2%, solução injetável em ampola 5 mL  

 Azul de Metileno 2%, solução tópica em frasco 100 mL  

 Azul Patente 25 mg/mL, solução injetável em ampola de 2 mL  

 Bissulfito de Sódio 5%, solução aquosa tópica em frasco 300 mL  

 Fenolftaleína 1%, solução indicadora sem álcool em frasco 500 mL  

 Hidróxido de Potássio 10%, solução aquosa em frasco 100 mL  

 Hidróxido de Sódio 1/9 N (0,1N), solução reagente em frasco 1000 mL  

 Iodeto de potássio 7,5%, solução indicadora em frasco 30 mL  

 Iodo 4%, solução indicadora aquosa em frasco 500 mL  

 Solução de Monsel (sulfato férrico a 20%), solução hemostática em frasco 50 mL  

 Verde Brilhante, pó em pote 25 g 

 

 Outros produtos não terapêuticos  

 Ácido Peracético + Ácido Acético + Peróxido de Hidrogênio, solução desinfetante em 

bombona 5 Litros  

 Ácido Peracético + Peróxido de HidrogênioALMOX, solução desinfetante em bombona 

5 Litros  

 Água estéril para lavagem ferimento em frasco 500 mL  

 Álcool Etílico 70 %, solução para limpeza de superfície em frasco 1000 mL  

 Cloreto de Sódio 0,9%, solução estéril para lavagem ferimento em frasco 500 mL  

 Formaldeído 10%, solução aquosa em frasco 1000 mL 

  Glucoprotamina 12,4% + Cloreto de Benzalcônio 15%, solução aquosa em bombona 6 

litros  

 Ortoftalaldeído 0,55%, solução aquosa em bombona 3,78 litros  

 Peróxido de Hidrogênio 10 Volumes, solução aquosa em frasco 1000 mL  

  



 
P á g i n a  | 743 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

 Meios de Contraste 

 Loversol 320 mg iodo/mL, solução injetável em frasco-ampola 100 mL  

 Loversol 350 mg iodo/mL, solução injetável em seringa 75 mL  

 Sulfato de Bário 1 mg/mL, suspensão oral em copo 150 mL 
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MANUAL DE DILUIÇÃO 
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Padronização de Materiais Médico-Hospitalares: 

OBJETIVOS: 

- Diminuir o número de itens no estoque em aspectos técnicos e econômicos; 

- Simplificar os materiais, eliminando os tipos ineficientes, evitando o desperdício; 

- Permitir a compra em grandes lotes; 

- Otimizar o trabalho do Setor de Compras; 

- Diminuir os custos de estocagem; 

- Reduzir a quantidade de itens estocados; 

- Adquirir materiais com maior rapidez; 

- Evitar a diversificação de materiais de mesma aplicação; 

- Obter maior qualidade e uniformidade. 

 

Na tabela a seguir, consta os materiais médico-hospitalares que serão padronizados 

para uso no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN. 

 

Fita adesiva hospitalar ROLO 

Fita cirúrgica microporosa ROLO 

Fita teste para autoclave ROLO 
Agulha 13x4,5 UNID 

Agulha 25x7 UNID 
Agulha 30x7 UNID 

Agulha 30x8 UNID 
Agulha 40x12 UNID 

Agulha Carpule curta UNID 
Agulha Raque 20x3 UNID 

Agulha Raque 27x3 UNID 

Agulha Peridural TUOHY 18 UNID 
Algodão 500g UNID 

Aneis de yoon lig tubaria UNID 
Atadura crepon 8x3 UNID 

Atadura crepon 30x3 UNID 

Bandagem adesiva UNID 

Campo Operatório UNID 
Cânula de Guedel 1 UNID 

Cânula de Guedel 2 UNID 
Cânula de Guedel 3 UNID 
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Cânula de Guedel 5 UNID 
Cânula p CPAP 0 UNID 

Cânula p CPAP 1 UNID 
Cânula p CPAP 2 UNID 

Cânula p CPAP 3 UNID 
Cat Gut CROM3 UNID 

Cat Gut CROM4 UNID 
CATETER DULP P DIALISE UNID 

CATETER EPIDURAL 20 UNID 

CATETER INTRAVENOSO 14 UNID 
CATETER INTRAVENOSO 16 UNID 

CATETER INTRAVENOSO 18 UNID 
CATETER INTRAVENOSO 20 UNID 

CATETER INTRAVENOSO 24 UNID 

CATETER NASAL P O2 8 UNID 

CATETER NASAL P O2 10 UNID 
CATETER NASAL P O2 OCULOS UNID 

CATETER NASAL P O2 OCULOS NEO UNID 
Cateter umbilical arterial 2,5 UNID 

Cateter umbilical arterial 3,5 UNID 

Cateter umbilical arterial 5,0 UNID 
Cateter umbilical arterial 8,0 UNID 

CATETER VENOSO CENTRAL 14 UNID 
COLETOR DE URINA INFANTIL UNID 

COLETOR DE URINA FECHADO UNID 
CPAP Sistema Nasal Infantil 1 UNID 

CPAP Sistema Nasal Infantil 2 UNID 

CURATIVO BIOCLUSIVO 5,1X7,6 UNID 

CURATIVO HIDROCOLOIDE UNID 

CURATIVO IV 3000 5X4 UNID 

CURATIVO DE ALGINATO UNID 

Dispositivo de Clampeamento UNID 
DRENO PARA SUCÇÃO 4,8 UNID 

DRENO PENROSE 2 UNID 

DRENO PENRROSE 3 UNID 

ELETRODO ADULTO UNID 
ELETRODO INFANTIL UNID 

EQUIPO PARA SANGUE UNID 
EQUIPO MICRO UNID 

EQUIPO P BOMBA UNID 

EQUIPO P SORO UNID 

EQUIPO PVC UNID 
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ESPARADRAPO 2,5 cm UNID 
ESPARADRAPO 5,0 cm UNID 

ESPATULA DE AYRES UNID 
EXTENSOR 120 UNID 

EXTENSOR 20 UNID 
Extensor 120 NEO UNID 

Extensor 20 NEO UNID 
Extensor 60 NEO UNID 

PROLENE 3 UNID 

SEDA 3 UNID 
GAZE 7,5X7,5 10PAC UNID 

GAZE 7,5X7,5 5PAC UNID 
GAZE ROLO UNID 

GAZE DOBRADA PACOTE UNID 

HASTES FLEXIVEIS UNID 

INDICADOR BIOLOGICO UNID 
INTEGRADOR QUIMICO UNID 

Kit Cesária UNID 
KIT DUPLO P DIALISE UNID 

Kit Obstétrico UNID 

LAMINA P BABEAR 3UND UNID 
LAMINA P BISTURI 11 UNID 

LAMINA P BISTURI 15 UNID 
LAMINA P BISTURI 21 UNID 

LUVA CIRURGICA 7 UNID 
LUVA CIRURGICA 7,5 UNID 

LUVA CIRURGICA 8 UNID 

LUVA DESC P PROTETOR DE BRAÇO UNID 

LUVA DESC CAMERA DE VIDEO UNID 

LUVA DE PROCEDIMENTO G UNID 

LUVA DE PROCEDIMENTO M UNID 

LUVA DE PROCEDIMENTO P UNID 
Luva para Toque UNID 

MANTA 50X50 UNID 

MANTA 75X75 UNID 

MANTA 90X90 UNID 
MASCARA CIRUSGUCA COM ELASTICO UNID 

MONONYLON 6 UNID 
MONONYLON 4 UNID 

VICRYL 2-0 UNID 

VICRYL 3-0 UNID 

VICRYL 4-0 UNID 
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VICRYL 5-0 UNID 
VICRYL 0 UNID 

POLYCOT 2-0 UNID 
PRESERVATIVOS UNID 

PROLENE 0 UNID 
PROLENE 2-0 UNID 

PROTETOR P SCALP UNID 
SCALP 19 UNID 

SCALP 21 UNID 

SCALP 23 UNID 
SCALP 25 UNID 

SCALP 27 UNID 
SERINGA 1ML UNID 

SERINGA 3ML UNID 

SERINGA 5ML UNID 

SERINGA 10ML UNID 
SERINGA 20ML UNID 

SERINGA GASOMETRIA 1ML UNID 
SERINGA PERFUSORA 20ML UNID 

SERINGA PERFUSORA 50ML UNID 

SIST FEC P ASP TRAQUEAL UNID 
SONDA FOLLEY 8 UNID 

SONDA FOLLEY 12 UNID 
SONDA FOLLEY 14 UNID 

SONDA FOLLEY 18 3VIAS UNID 
SONDA FOLLEY 18 2VIAS UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 6 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 7 UNID 
SONDA ENDOTRAQUEAL 8 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 2 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 3 UNID 
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 UNID 

SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 UNID 
SONDA ESTOMACAL 4 UNID 

SONDA ESTOMACAL 6 UNID 

SONDA ESTOMACAL 8 UNID 

SONDA ESTOMACAL CURTA 14 UNID 
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SONDA ESTOMACAL LONGA 10 UNID 
SONDA ESTOMACAL LONGA 12 UNID 

SONDA ESTOMACAL LONGA 14 UNID 
SONDA ESTOMACAL LONGA 16 UNID 

Sonda para Asp. Traqueal NEO 14  
SONDA P ASP TRAQUEAL 10 UNID 

SONDA P ASP TRAQUEAL 12 UNID 
SONDA P ASP TRAQUEAL 14 UNID 

Sonda para Asp. Traqueal NEO 6  

Sonda para Asp. Traqueal NEO 8  
SONDA URETRAL 10 UNID 

SONDA URETRAL 6 UNID 
SONDA URETRAL 8 UNID 

TESTE PARA AUTOCLAVE BOWE DICK UNID 

TIRA TESTE HVI UNID 

TIRA TESTE GRAVIDEZ UNID 
TIRA TESTE GLICEMIA UNID 

TORNEIRA CIRURGICA 3 VIAS UNID 
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5.3.7 – Critérios para a Contratação de terceiros para os serviços de Limpeza e Vigilância 

 

O INSTITUTO CONSOLIDAR adotará um Regulamento Próprio para os 

procedimentos de compra, contratação de obras, bem como de serviços e locações, que 

deverá ser devidamente aprovado pela Controladoria Geral do Estado de Goiás.  

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

  

Art. 1° O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos gerais 

para as compras e para as contratações de obras, serviços, alienações e locações, a serem 

realizados pelo INSTITUTO CONSOLIDAR , pessoa jurídica de direito privado, na forma de 

associação civil sem fins lucrativos e filantrópica, com a utilização de recursos financeiros 

provenientes do poder público e de doações destinadas ao regular atendimento das 

necessidades institucionais e operacionais da entidade, com incidência nos Contratos de 

Gestão celebrados junto ao Estado de Goiás. 

§ 1º Todos os dispêndios realizados pelo INSTITUTO CONSOLIDAR se submetem aos princípios 

constitucionais e da administração pública, minimamente na observância da legalidade, da 

razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, 

da economicidade, da eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo. 

§ 2º O INSTITUTO CONSOLIDAR adotará procedimentos de compra, contratação de obras e de 

serviços seguindo ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os termos da 

legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro assim o 

exigir. 

§ 3º Os procedimentos instituídos pelo presente regulamento não se aplicam às despesas 

realizadas com recursos próprios do INSTITUTO CONSOLIDAR, bem como àqueles que por sua 

origem e natureza exigirem procedimentos próprios , a exemplo dos convênios, parcerias, 

termos de colaboração, termos de fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados 

com o poder público, iniciativa privada, organismos nacionais ou internacionais. 
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CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se: 

I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens permanentes para 

fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Instituição 

com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

II. Contratação: vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo, bens 

permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou contrato. 

III. Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de edificação ou de 

qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo e demais atividades que envolvam as 

atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura. 

IV. Serviço: prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não 

integrante de execução de obra. 

V. Alienação: toda cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita, permanente 

ou temporária. 

VI. Edital: documento formal emitido pelo INSTITUTO CONSOLIDAR dando conhecimento 

público de seu interesse em comprar, contratar ou alienar, contendo todas as informações 

necessárias. 

VII. Parecer de Compras: documento elaborado pelo comprador relatando sucintamente a 

negociação e o seu resultado. 

VIII. Ordem de Compra: documento formal emitido pelo INSTITUTO CONSOLIDAR 

concretizando o ajuste comercial com o fornecedor, representando fielmente todas as 

condições da negociação, a exemplo de descontos, prazo de entrega, condição de pagamento 

e outras consideradas relevantes. 

IX. Contrato: documento formal que, em razão da natureza ou complexidade do ajuste 

comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de 

consumo, bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em conformidade com o 

Direito Civil Brasileiro e os princípios da teoria geral de contratos. 
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X. Compra/Contratação de Grande Vulto: Aquela cujo valor total estimado da 

contratação/aquisição ultrapasse a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

XI. Compra/Contratação Comum: Representam todas aquelas cujos objetos 

contratados/adquiridos são usualmente comercializados, ou seja, cuja qualidade, medida e 

especificações técnicas são conhecidas e praticadas no mercado.  

XII. Compra/Contratação Complexa: São todas aquelas que exigem um grau de dificuldade, 

que não são conhecidas no mercado, e ou exigem uma personalização, com especificações 

técnicas inéditas para atendimento da necessidade do INSTITUTO CONSOLIDAR. 

XIII. Compra/Contratação de Pequeno Valor: Considera-se para todos os efeitos as aquisições 

de bens e prestações de serviços definidas de pequeno valor aquela até o limite, de R$ 

8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), por procedimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

Art. 3° Na operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento o INSTITUTO 

CONSOLIDAR deverá: 

§ 1° Manter os registros referentes às compras/contratações em processos identificados e 

numerados cronologicamente, de forma a permitir a rastreabilidade e auditoria do conteúdo 

dos mesmos. 

§ 2° Determinar os responsáveis pela realização das ações de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e 

serviços, aquisição de bens e alienações. 

§ 3° Manter distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO 

e PAGAMENTO, descentralizando as respectivas tarefas e atribuições. 

§ 4° Cumprir as rotinas estabelecidas, observando a necessidade da obra, serviço, compra ou 

alienação, divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, análise técnica e 

eleição da melhor proposta, observados os critérios estabelecidos no Art. 9º. 
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§ 5° Observar nas alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, bem 

como os procedimentos legais, conforme o caso. 

§ 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras, 

serviços, compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos recursos, provenientes 

do Contrato de Gestão, em conformidade com as melhores práticas contábeis. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO 

 

Art. 4° Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as 

seguintes etapas: 

I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a 

descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares 

necessárias. 

II. Publicação do Edital com a descrição do objeto da compra ou contratação e informações 

complementares, no sítio próprio do INSTITUTO CONSOLIDAR na internet, podendo ainda 

publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de circulação local ou nacional e no 

Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou concomitante. 

III. Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais 

informações determinadas no Edital. 

IV. Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas no Edital e 

emissão de parecer técnico, quando for o caso. 

V. Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos definidos 

no Edital, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento. 

VI. Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta. 

VII. Publicação do resultado por meio de sítio do INSTITUTO CONSOLIDAR na internet, 

contendo o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação. 

Art. 5º A solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as 

seguintes informações: 
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I. Descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço. 

II. Especificações técnicas. 

III. Quantidade e forma de apresentação. 

IV. Documentação relativa à qualificação técnica, quando necessário. 

V. Justificativa da compra ou contratação. 

§ 1° A solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo responsável da área 

solicitante e/ou pelo Gestor da Unidade e encaminhada ao Diretor Administrativo-Financeiro 

do INSTITUTO CONSOLIDAR para autorização.  

§ 2° A indicação de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como mera 

referência. 

Art. 6° O INSTITUTO CONSOLIDAR dará publicidade prévia aos avisos de compras, 

contratações de obras, de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis 

entre a publicação do aviso e o envio das propostas, no caso de contratações comuns, e 10 

(dez) dias úteis para o envio de propostas nas contratações complexas e/ou de grande vulto, 

a ser realizada nos seguintes canais de comunicação:  

I – Sítio eletrônico na internet www.institutoreger.org.br, para todas as  aquisições, 

contratações e alienações, incluídas aquelas que forem realizadas por meio de plataforma 

eletrônica de compras; 

II – Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional, cujo valor esteja acima de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), considerado o valor total estimado da aquisição, da 

contratação ou da alienação; 

III – No Diário Oficial do Estado de Goiás, em toda compra/contratação cujo valor global seja 

igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que sejam as contratações 

consideradas complexas, nos termos do art. 2º, inciso XII.  

§ 1º – Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a contagem de prazo se dará 

a partir daquela que ocorrer por último. 

§ 2º O INSTITUTO CONSOLIDAR divulgará no Edital as condições para recebimento das 

propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a forma de apresentação do 

preço, entre outras. 
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§ 3º Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser 

disponibilizadas no sítio eletrônico na internet do Instituto Reger as versões integrais dos 

Editais (ou documentos que os substituam) das aquisições e contratações a serem realizadas. 

Art. 7º Para o recebimento das propostas,  o  INSTITUTO CONSOLIDAR definirá os critérios e 

condições mínimas que deverão constar na apresentação da proposta. 

§ 1º A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na desclassificação. 

§ 2º No caso de divergência entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos no Edital, 

o INSTITUTO CONSOLIDAR poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de 

desclassificação. 

§ 3º O descumprimento de qualquer uma das condições impostas neste regulamento ensejará 

o não recebimento da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a 

possibilidade de retificação de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 8° O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da proposta, que será 

realizada pelo solicitante do bem, serviço ou obra. 

§ 1º Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou 

desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição do Edital, 

facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente, 

informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica. 

§ 2º Somente poderão lograr-se vencedoras dos procedimentos de compras e contratações, 

as empresas que tenham seus produtos/marcas cadastrados, aprovados e devidamente 

registrados no banco de dados do INSTITUTO CONSOLIDAR, até a data do recebimento das 

propostas. 

§ 3º Nos casos em que as amostras apresentadas forem aprovadas após o prazo estabelecido 

no parágrafo anterior, as empresas poderão fornecer para o INSTITUTO CONSOLIDAR apenas 

em aquisições futuras.  

§ 4º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos: 

I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto já for aprovado pelo 

INSTITUTO CONSOLIDAR, com as informações devidamente anotadas no Banco de Dados. 
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II. Quando por sua natureza, a aquisição ou contratação dispensar a análise técnica, a 

exemplo da contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de passagem aérea. 

Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra ou da contratação deverão ser observados 

principalmente, e naquilo que couber, os seguintes requisitos: 

I. Qualidade. 

II. Relação Preço/Custo por vida útil do item a ser adquirido 

III. Prazo de entrega. 

IV. Faturamento mínimo. 

V. Análise técnica. 

VI. Durabilidade do produto/serviço e prazo de validade. 

VII. Garantia do produto/serviço. 

VIII. Avaliação de fornecedores. 

IX. Custo do transporte e do seguro da carga até o local da entrega. 

X. Economia na execução, conservação e operação. 

XI. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho. 

XII. Impacto ambiental. 

XIII. Atendimento ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. 

XIV. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do bem. 

XV. Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços ou 

obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou equipamentos, 

detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade ou envolva 

área ou atividade essencial. 

XVI. Outros, excepcionalmente, identificados como relevantes para a decisão, desde que 

previamente publicados no Edital e devidamente fundamentado no processo de 

compra/contratação. 

§ 1° O INSTITUTO CONSOLIDAR a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou 

desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de 
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vir a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira 

ou técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo a entrega e 

qualidade dos produtos. 

§ 2° Em busca da economicidade em suas compras/contratações o INSTITUTO CONSOLIDAR 

poderá, durante a análise das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas 

propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes. 

§ 3º O Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a melhor proposta aquela 

que, depois de esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais empresas, com 

o intuito de reduzir os preços ofertados, apresentar as melhores condições de fornecimento, 

observado o determinado no caput deste artigo. 

§ 4º Deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração, considerando o 

princípio da economicidade, de forma a ser adotada a solução mais conveniente e eficiente 

sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos e sob o enfoque do custo-benefício.  

Art. 10 Para se habilitar na oferta de preço, os proponentes deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

I – Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II – Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou 

Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual; 

III – Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

IV – Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços;  

V – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade 

relativa às contribuições previdenciárias e sociais; 

VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão Negativa 

de Débitos relativos aos Tributos Estaduais; 

VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de 

Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços; 

VIII – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
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IX – Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 

X – Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

XI – Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada, 

quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato. 

§ 2º A documentação relacionada à comprovação da regularidade fiscal de que trata este 

artigo poderá ser dispensada, desde que devidamente justificado, nos seguintes casos: 

a) Aquisições/contratações no valor de até o limite de R$8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais) 

por procedimento; 

b) Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente colocar em risco de 

perecimento os bens jurídicos postos sob a tutela do INSTITUTO CONSOLIDAR, ou ainda 

impuser risco à saúde e/ou integridade física de pessoas; 

c) Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores na 

localidade. 

§ 3º Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa. 

§ 4º As certidões negativas poderão ser apresentadas até análise de regularidade do processo 

de aquisição/contratação, realizada pelo Jurídico do INSTITUTO CONSOLIDAR. 

§ 5º É vedada a realização de aquisições/contratações sem qualquer comprovação da 

regularidade jurídica do terceiro, sendo recomendável (porém não impositiva) a exigência dos 

documentos previstos nos incisos I, II, III, IV, X e XI deste artigo, notadamente aqueles obtidos 

pela internet. Entretanto, circunstâncias específicas da contratação podem possibilitar o 

cumprimento desse requisito por meio de outros documentos indicativos da existência e 

formalidade perante a ordem jurídica e o mercado em que atua. 

Art. 11 – Caso o proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, será 

convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa 

habilitada, observado o valor estimado para contratação.  

§ 1º – Em caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado 

novo procedimento, nos termos do artigo 6º. 

§ 2º - Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a 

aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do artigo 15 deste regulamento. 
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Art. 12 - As compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das seguintes 

formas: 

§ 1 ° As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$500.000,00 (quinhentos 

mil reais) serão autorizadas pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CONSOLIDAR, 

independente de convocação, sem prejuízo da autorização da Diretoria do INSTITUTO 

CONSOLIDAR. 

§ 2 ° A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre 

que a autorização prévia não for possível. 

§ 3 ° As compras ou contratações cujo valor global seja igual ou inferior a R$500.000,00 

(quinhentos mil reais) serão autorizadas:  

a) Nos casos de contrato, pelo Diretor Administrativo-Financeiro previamente no parecer 

de compras e pelo Diretor Presidente no Contrato. 

b) Nos casos de ordens de compra pelo Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor 

Presidente. 

§ 4° A Ordem de Compra corresponde ao contrato formal efetuado com o fornecedor e 

encerra o procedimento de compras, representando fielmente todas as condições da 

negociação, a exemplo de descontos, prazo de entrega, condição de pagamento e outras 

consideradas relevantes para a gestão do processo. 

§ 5° A Ordem de Compra deverá ser assinada pelo Diretor Administrativo-Financeiro e 

Diretor Presidente do INSTITUTO CONSOLIDAR. 

§ 6° Nos casos de compras ou contratações, que por sua natureza ou complexidade a 

administração do INSTITUTO CONSOLIDAR julgar conveniente, será lavrado contrato, que será 

regido pelo Direito Civil Brasileiro e pelos princípios da teoria geral de contratos. 

§ 7° Toda compra ou contratação, independentemente do valor, realizada por meio de 

contrato se dará mediante autorização do Diretor Administrativo-Financeiro no Parecer de 

Compras e assinatura do Diretor Presidente no contrato. 

§ 8° O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo-Financeiro são hábeis para suprir 

mutuamente suas eventuais ausências na assinatura das Ordens de Compras e Contratos, 
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facultando-se ao Diretor Administrativo-Financeiro a delegação de poderes por meio de 

instrumento administrativo próprio. 

Art. 13 Os resultados de todas as compras, contratações de obras e serviços, incluídas aquelas 

previstas no artigo 15, e as alienações serão disponibilizados no sítio eletrônico do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, durante a vigência do contrato de gestão, observadas minimamente as 

seguintes informações: 

I. Nos casos de Ordem de compra. 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Descrição do item. 

d) Quantidade do item. 

e) Valor total. 

II. Nos casos de Contrato. 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Objeto do contrato. 

d) Vigência do contrato. 

e) Valor mensal. 

f) Valor total. 

Parágrafo único – Além das informações elencadas no inciso II deste artigo, todos os contratos 

(e seus aditivos) firmados deverão ser publicados, na sua íntegra, no sítio eletrônico do 

INSTITUTO CONSOLIDAR.  

Art. 14 Concluída a compra ou contratação, cumprirá às áreas competentes o 

recebimento do bem ou do serviço, se de outra forma não for determinado: 

I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de consumo. 

II. O Serviço de Patrimônio é competente para o recebimento de bens permanentes. 

III. O Serviço de Manutenção é competente para o recebimento de obras e serviços. 
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IV. O Serviço de Tecnologia é competente para o recebimento de serviços especializados 

realizados nos equipamentos tecnológicos e apoio ao Serviço de Patrimônio no recebimento 

de bens patrimoniais tecnológicos. 

Parágrafo Primeiro: Ficam os referidos Serviços, da mesma forma, responsáveis em atestar a 

conclusão da Ordem de Compras ou do Contrato de acordo com as especificações neles 

contidos, e ainda pelo encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento. 

Parágrafo Segundo: Deve constar nos contratos celebrados pela entidade, bem como nas 

Ordens de Compras e nos outros documentos que os substituam, a obrigação de que o 

fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo das notas fisca is emitidas (e/ou 

documentos equivalentes) o número do Contrato de Gestão (e seus aditivos) a que a despesa 

se refere. 

 

CAPÍTULO V 

DAS EXCEÇÕES 

 

Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no artigo 6º os seguintes 

casos: 

I. Contratação de concessionário ou permissionário de serviços públicos se o objeto do 

contrato for pertinente ao da concessão ou permissão.  

II. Contratação com empresas cujo objeto tenha o preço submetido a tabela controlada 

pelo governo, quando não for possível o estabelecimento da concorrência.  

III. Na contratação de serviços de manutenção em que a desmontagem do equipamento, 

seja condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar 

o dano do equipamento.  

IV. Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação, desde que 

comprovada a exclusividade, através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio local, pelo Sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada 

a preferência de marca. 
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V. Na contratação de empresa especializada ou profissional de notória especialização, 

assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu 

trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado. 

VI. Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins lucrativos 

na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, tecnologia, 

organizações sociais, universidades nacionais ou estrangeiras. 

VII. Nas aquisições de bens, materiais e contratações de serviços e/ou importações cujo valor 

não exceda R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) por ano, considerado o valor total 

da aquisição e/ou contratação, vedado o fracionamento de despesas. 

VIII. Nas compras ou contratações realizadas em caráter urgência ou emergência, 

caracterizadas pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento 

imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a segurança de 

pessoas ou equipamentos, reconhecidos pela administração. 

IX. Nos casos de grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não 

atendimento imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a 

segurança de pessoas, equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade 

do INSTITUTO CONSOLIDAR, reconhecidos pela administração.  

X. Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas, devidamente justificadas . 

XI. Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente publicada nos termos 

do artigo 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para o objeto do 

contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.  

§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V, VI e X, deste artigo, a empresa contratada deverá 

comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de pelo menos uma 

nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de 

Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através de contratações realizadas 
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pela administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro setor para validação 

do valor contratado. 

§ 2° As compras ou contratações realizadas com fundamento nos Incisos VII, VIII, IX e XI, deste 

artigo, serão realizadas por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços, 

sempre que possível junto a, no mínimo, 03 (três) interessados, podendo essa ser realizada 

por telefone, e-mail ou orçamentos, devidamente registrada no respectivo processo de 

compras/contratação. 

§ 3 ° No caso do inciso VI, a contratação somente poderá ocorrer se houver correspondência 

entre as atividades-fim de tais entidades com aquelas elencadas pelo Contrato de Gestão, 

sendo que no caso de universidades, estas devem ter por finalidade institucional o ensino e a 

pesquisa. 

§ 4º As compras ou contratações realizadas com fundamento neste artigo serão autorizadas 

pelo Diretor Administrativo-Financeiro. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS CONTRATOS 

Art. 16 – O instrumento contratual é obrigatório para todas as contratações de obras, 

fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde não haja 

entrega imediata, e facultativo nos demais casos em que o INSTITUTO CONSOLIDAR puder 

substituir por outros instrumentos hábeis. 

Parágrafo Único – Entende-se por compras/contratações para entrega imediata, aquelas cujo 

prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra. 

Art. 17 – Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito, com 

clareza e precisão, as condições para sua execução, expressas em cláusulas que estejam em 

conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo 

conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente: 

I – A qualificação das partes; 

II – O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do serviço, 

ou do bem; 
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III – Os valores unitários e totais e as condições de pagamento; 

IV – O prazo de vigência do contrato; 

V – Quantitativos; 

VI – Direitos, obrigações e responsabilidades das partes; 

VII – As penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII – Os índices de reajuste, as garantias e penalidades; 

IX – Os casos de rescisão; 

X – Outras previamente estabelecidas no instrumento de seleção; 

§ 1º Os contratos firmados pela Entidade terão vigência inicial de até 12 (doze) meses, salvo 

as situações devidamente justificadas. 

§ 2º Exceto os casos em que o fornecedor detiver o monopólio ou exclusividade da atividade, 

os contratos firmados poderão ser prorrogados até o limite total de 60 (sessenta) meses, 

devendo o Instituto Reger, anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença 

atende ao princípio da economicidade. 

§ 3º Quando na utilização de recursos oriundos de contratos de gestão, os contratos firmados 

pela entidade deverão conter cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de rescisão 

contratual em caso de término do contrato de gestão. 

§ 4º A determinação do prazo não será aplicada para os contratos de adesão, 

independentemente do termo adotado, assim compreendidos aqueles em que as cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que se possa discutir ou modificar seu conteúdo. 

§ 5º As contratações realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em que 

houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser reavaliadas no prazo máximo 

de até 24 (vinte e quatro) meses, com o objetivo de comprovar a vantajosidade da 

manutenção do contrato. 

§ 6º Todos os contratos, Ordens de Compras e outros documentos que os substituam, deverão 

conter a obrigação de que o fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo das 

notas fiscais emitidas (e/ou documentos equivalentes) o número do Contrato de Gestão (e 

aditivos) a que a despesa se refere. 
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Art. 18 – As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes de necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos. 

§ 1º Os contratos poderão ser aditados, nas hipóteses de acréscimo ou supressão, que se 

fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial e, no caso particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento). 

§ 2º As relações contratuais estabelecidas pelo INSTITUTO CONSOLIDAR com seus 

fornecedores e prestadores de serviços irão sempre prever a obrigatoriedade de que as partes 

ajam de modo leal, responsável e probo, perseguindo a boa-fé, repelindo quaisquer ações 

intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, bem 

como sempre ancoradas em ações de transparência pública.  

Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento de seleção ou no contrato, inclusive a suspensão do 

direito de contratar com o INSTITUTO CONSOLIDAR por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

CAPÍTULO VII  

DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO 

 

Art. 20 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, nos casos em que o bem estiver 

em posse do INSTITUTO CONSOLIDAR por força do Termo de Cessão e Permissão de Uso 

firmado com qualquer Secretaria Estadual, tratada como PARCEIRO PÚBLICO, serão 

observados os procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. 

Parágrafo Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente 

aos bens públicos. 

Art. 21 A alienação de bens de que trata o Art. 20 se vincula a autorização expressa 

e controle patrimonial direto pelo PARCEIRO PÚBLICO, devendo ser proposta pelo Diretor 

Administrativo-Financeiro, e confirmada pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de 

Administração do INSTITUTO CONSOLIDAR. 
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§ 1° Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as 

especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a 

Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público. 

§ 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de 

autorização do PARCEIRO PÚBLICO, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no 

desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra forma não 

for determinado. 

Art. 22 Os bens imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e permissão de 

uso, bem como aqueles adquiridos pelo INSTITUTO CONSOLIDAR com recursos públicos 

originados do Contrato de Gestão não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os 

casos previstos e autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será realizado 

pelo poder público por meio de suas Secretarias. 

Art. 23 Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao INSTITUTO 

CONSOLIDAR por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva 

e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão. 
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CAPÍTULO VIII  

DA ADESÃO A VALORES REGISTRADOS EM  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE 

 

Art. 24 É permitido ao INSTITUTO CONSOLIDAR a utilização dos valores registrados em Atas de 

Registros de Preços, desde que devidamente vigentes, para formalizar negociação diretamente 

com o fornecedor vencedor e propor a contratação nos mesmos moldes do Poder Público 

contratante, de forma a substituir a fase de cotação de preços na formalização de seus 

processos de aquisições e contratações. 

§ 1° O procedimento do caput poderá ocorrer quando verificada que a adesão significa redução 

de gastos, simplificação administrativa, rapidez na contratação e otimização dos gastos, 

dependendo de autorização do Diretor Administrativo-Financeiro. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo somente se aplica quando a licitação tiver sido 

promovida por Órgão ou Entidade da União, dos Estados ou do Distrito Federal, devendo 

constar no respectivo processo de compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu 

de referência para negociação, bem como cópia de sua publicação na imprensa oficial. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25 É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer 

colaborador da Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, 

serviços, compras e alienações. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou 

imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados 

em publicidade de atos, programas, obras e serviços. 

Art. 26 É vedado ao INSTITUTO CONSOLIDAR manter qualquer tipo de relacionamento 

comercial ou profissional com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que 

detenham poder decisório. 
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Art. 27 O INSTITUTO CONSOLIDAR se reserva no direito de revogar o processo de 

compra/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado 

no processo de compra, antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer 

proponente o direito de exigir compensação pecuniária ou indenização. 

Art. 28 Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio 

de sua aprovação pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CONSOLIDAR e pela 

Controladoria-Geral do Estado de Goiás em conformidade com o disposto no inciso VIII, 

do art. 4º e parágrafo único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. 

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 30 Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado 

de Goiás. 

 

  



 
P á g i n a  | 773 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL: 

Diariamente os meios de comunicação divulgam notícias sobre eventos que de 

maneira direta ou indireta causam danos às organizações de saúde e as pessoas que nela se 

encontram. Podemos citar alguns tipos de ocorrências de segurança como furto, roubo, 

agressão, acidentes, incêndio, sabotagem, assim como suicídio e evasão de pacientes, entre 

muitos outros.  

O planejamento do Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial do HUTRIN terá 

como alicerce uma forte política de segurança, amplamente divulgada no âmbito de seus 

colaboradores, parceiros e clientes, de tal forma que não haja dúvidas quanto à forma de 

pensar e agir dessa organização. Essa política norteará toda a atuação do departamento de 

segurança, cuja missão é cumpri-la e assegurar que seja cumprida por todos. Este 

planejamento possibilitará ainda a redução de gastos com contratos de seguro, reposição de 

bens não cobertos pelo contrato de gestão e despesas com reparos prediais ou de 

equipamentos danificados e também não segurados. O simples fato de identificar e eliminar 

uma fonte de perdas, já propicia uma redução de custos. 

No HU o vigilante patrimonial será o profissional que executa os procedimentos de 

controle de acesso e de pronta resposta nos casos onde se faz necessário, sempre com uma 

postura alerta e atitude firme, mas sem truculência e principalmente de maneira 

comprometida com os princípios básicos de humanização e hospitalidade. Este profissional 

será acima de tudo um prevencionista e, portanto deverá inspecionar permanentemente o 

ambiente sob a sua vigilância, identificando perigos reais ou potenciais que possam causar 

danos às pessoas ou a organização. No aspecto da segurança patrimonial, os serviços serão 

integralmente terceirizados, o que não excluirá a necessidade de um preposto da instituição 

para cuidar das contratações e fiscalização dos serviços. Essa supervisão será exercida pelo 

gestor dos serviços de manutenção. 
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Competências do Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial: 

 Desenvolver ações visando a instalação e manutenção de requisitos de vigilância e 

segurança patrimonial para manter a ordem e zelar pela segurança dos bens de todo o 

patrimônio do HUTRIN;  

 Participar sempre dos processos decisórios da organização, opinando tecnicamente 

sobre os impactos dos projetos internos sobre a segurança e o gerenciamento de riscos na 

organização. Suas recomendações certamente reduzirão as chances de insucesso desses 

projetos, evitando gastos e conflitos desnecessários, assim como o retrabalho e perda de 

tempo de profissionais;  

 Capacitar colaboradores e parceiros, obtendo com isso uma efetiva redução na taxa 

de ocorrências ao conscientizar as pessoas a proverem também a sua própria segurança e dos 

bens da empresa;  

 Colaborar na prevenção e proteção de profissionais contra a violência no seu local de 

trabalho, treinando colaboradores da área assistencial a identificar os sinais de alerta de uma 

potencial agressão, possibilitando afastar-se do perigo antes que lhe cause danos;  

 Participar de projetos de arquitetura das unidades de saúde visando oferecer 

informações que favoreçam os fluxos hospitalares relacionados a vigilância e segurança 

patrimonial. 

 

Para contratação de terceiros para o serviço de Vigilância e Segurança, será 

confeccionado um Termo de Referência constando obrigações do Contratante e Contratado, 

e esse processo de contratação obedecerá o Regulamento Próprio do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, descrito anteriormente. 
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SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

 

A prestação dos serviços de vigilância, nos postos fixados pela contratante, envolve a 

alocação, pela contratada, de profissionais devidamente habilitados, apresentando a 

respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, nos termos da Lei nº 7.102, de 20.06.83, alterada 

pelas Leis nºs 8863, de 28.03.94 e 9017, de 30.03.95, regulamentada pelos Decretos nºs 

89.056, de 24.11.83, e 1592, de 10.08.95, bem como Portaria DPF n° 992, de 25.10.95 alterada 

pela Portaria nº. 387/2006 - DG/DPF, de 28.08.06 e Portaria DPF nº 891, de 12.08.99, e 

modificações posteriores. 

Objeto: A prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial será executada 

pela contratada nas dependências do HUTRIN. 

Descrição dos Serviços:  

1. A prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial, nos postos fixados pela 

administração do HUTRIN, envolve a alocação, pela contratada, de mão-de-obra capacitada 

para:  

 Comunicar imediatamente à administração, bem como ao responsável pelo posto, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias;  

 Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da delegacia de polícia 

do município, do corpo de bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e 

outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;  

 Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando 

as medidas de segurança conforme orientação recebida da administração, bem como ás que 

considerar oportunas;  

  Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas;  
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 Repassar para os vigilantes que estarão assumindo os postos, quando da troca de 

turnos, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada 

nas instalações e suas imediações;  

 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 

instalações do HUTRIN, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;  

 Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas durante o expediente de 

trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio os registros;  

 Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que 

estes estejam devida e previamente autorizados pela diretoria da unidade;  

 Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, atuando no caso de desobediência;  

 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que 

implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;  

 Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 

colaboradores, parceiros ou terceirizados;  

 Executar rondas diárias conforme a orientação recebida da diretoria verificando as 

dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o 

perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;  

 Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos 

aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;  

 Manter os vigilantes em seus respectivos postos, não devendo se afastar de seus 

afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros;  

 Registrar e controlar, as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços.  

 

2. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão 

ser cumpridos, pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as 

condições de segurança das instalações, dos colaboradores e das pessoas em geral.  

 

  



 
P á g i n a  | 777 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

Responsabilidade da Contratada:  

1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

2. Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de 

certificado de curso de formação de vigilantes, expedidos por Instituições devidamente 

habilitadas e reconhecidas;  

3. Comprovar obediência à periodicidade legalmente estabelecida, quanto ao curso de 

reciclagem; 

4. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 

mão de obra nos respectivos postos e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 

administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido;  

5. Designar por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto(s) 

que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução des te 

contrato  

6. Fornecer livro de ocorrência, uniformes e seus complementos à mão-de-obra 

envolvida, conforme a seguir descrito e com o disposto no respectivo acordo, convenção ou 

dissídio coletivo de trabalho:  

 Uniforme masculino: calça, camisa de mangas compridas e curtas, cinto, sapatos, 

meias, quepe com emblema, jaqueta de frio ou japona, capa de chuva, crachá, cinto com 

coldre e baleiro, distintivo tipo broche, apito, cordão de apito, lanterna 3 pilhas grandes, pilhas 

para lanterna; 

 A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme 

e equipamentos a seus empregados;  

7. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo-lhes: 

 Equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam e às 

condições climáticas; 
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 Equipamentos e materiais tais como equipamentos de intercomunicação, lanternas e 

pilhas, livros de capa dura numerados tipograficamente, para registro de ocorrências; 

8. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos nos regimes 

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente, uniformizados e 

portando crachá com foto recente;  

9. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida 

para atuar nas instalações da unidade;  

10. Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);  

11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

eventuais acréscimos solicitados pela administração, bem como impedir que a mão-de-obra 

que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da mesma;  

12. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;  

13. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

administração, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

medicina do trabalho;  

14. Relatar à administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 

instalações onde houver prestação dos serviços;  

15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

16. Manter controle de frequência e pontualidade de seus vigilantes sob o contrato; 

17. Apresentar quando solicitado os comprovantes de pagamentos de benefícios e 

encargos; 

18. Fornecer vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, 

conforme, estabelecidos quando previsto em convenção coletiva de trabalho; 

19. Fornecer, quando previsto, as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante 

no momento da implantação dos postos; 
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20. Apresentar à contratante a relação de armas e cópias xerográficas autenticadas dos 

respectivos "Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão utilizadas no cumprimento do 

contrato; 

21. A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa própria ou de terceiros e na 

salvaguarda do patrimônio da Contratante, depois de esgotados todos os outros meios para 

a solução de eventual problema; 

22. Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com a contratante, o 

acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços; 

23. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização da contratante em seu acompanhamento. 

 

Responsabilidades da Contratante: 

1. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

contratada; 

2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual. 

4. Expedir autorização de serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 

data de início da execução dos mesmos; 

5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

6. Indicar instalações sanitárias para utilização dos vigilantes; 

7. Indicar vestiários com armários guarda-roupas para utilização dos vigilantes. 

 

Fiscalização dos Serviços:  

1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por prepostos designados. 
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2. Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 

mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) 

alternados. 

3. A fiscalização da administração do HUTRIN não permitirá que a mão-de-obra execute 

tarefas em desacordo com as preestabelecidas. 

4. A fiscalização da administração do HUTRIN terá livre acesso aos locais de trabalho da 

mão-de-obra da contratada, podendo entre outras ações: 

 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de colaboradores da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual, 

descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e 

por motivos imputáveis à contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em 

contrato. 

 

Atribuições dos Vigilantes:  

 Efetuar a passagem do plantão; 

 Permanecer no posto durante todo o plantão; 

 Assumir o posto, devidamente uniformizado, e com aparência pessoal adequada; 

 Controlar a entrada e saída de materiais e bens patrimoniais;  

 Controlar a entrada e saída de pacientes, acompanhantes e visitantes;  

 Controlar a entrada e saída de veículos, colaboradores e visitantes, após o término de 

cada expediente de trabalho, feriados e finais de semanas na conformidade do que venha a 

ser estabelecido pela contratante; 

 Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e 

anotando a placa do veículo, inclusive de empregados autorizados a estacionarem seus carros 

particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

 Fiscalizar a entrada e saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de 

controles próprios da Contratante; 
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 Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Contratante, 

verificando todas as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências 

necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações; 

 Efetuar testes periódicos dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio;  

 Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 

manutenção das condições de segurança; 

 Prestar informações ao público sempre de maneira cortês e educada; 

 Participar de cursos e treinamentos disponibilizados pela empresa contratada e pelo 

HUTRIN; 

 Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando 

seus serviços; 

 Manter a ordem geral.  

 

Normas Administrativas: 

 A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;  

 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar 

o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também; 

 Realizará supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando 

avaliação periódica. 

 O Quadro de pessoal do Serviço de Segurança será constituído por vigilantes, com 

regime de trabalho de 12 horas diárias, em plantões diurno e noturno; 

 Os gastos com armamento e equipamentos de segurança necessários ao serviço, 

inclusive, uniformes, ocorrerá às expensas da contratada; 

 A contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança 

das instalações, dos empregados e das pessoas em geral que se façam presentes.  

 As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações da contratante 

e nas circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica; 
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 Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à contratada otimizar a gestão de seus recursos, quer humanos quer materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços à satisfação da contratante.  

 A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 

cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 
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LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR: 

Limpeza Hospitalar é a atividade desenvolvida no Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN que objetiva fazer a higienização, conservação 

e desinfecção dos ambientes hospitalares e das superfícies fixas e móveis da unidade, de 

forma a remover as sujidades visíveis e reduzir a população microbiana, inclusive pragas, por 

meios físicos, químicos ou mecânicos, promovendo o bem estar dos pacientes, colaboradores 

e demais pessoas que transitam nesses ambientes, visando a obtenção de adequadas 

condições de salubridade e higiene nas dependências do hospital, com a disponibilização de 

mão-de-obra qualificada, produtos saneantes domissanitários e materiais e equipamentos 

apropriados. 

 

Competências do Serviço de Higienização e Conservação: 

 Limpeza e conservação dos ambientes e desinfecção de superfícies fixas, de forma a 

promover a remoção de sujidades visíveis; remoção, redução ou destruição de 

microrganismos patogênicos; controle de disseminação de contaminação biológica, química, 

etc., mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, num determinado 

período de tempo, nas superfícies das diversas áreas hospitalares, o que inclui tetos, pisos, 

paredes/divisórias, portas, janelas, mobiliários, equipamentos, instalações sanitárias, grades 

do ar condicionado e/ou exaustor, etc. Os serviços serão executados em superfícies, tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, mobiliários, inclusive, camas, quando 

da saída dos pacientes e demais instalações. 

 Limpeza e desinfecção de terminais de leitos, camas, colchões, travesseiros, 

mobiliários e móveis hospitalares, seguindo protocolo padronizado pelo serviço;  

 Limpeza das geladeiras (partes interna e externa) em uso nos setores, sob orientação 

de preposto da manutenção.  

 Recolhimento das caixas de acondicionamento de materiais perfurocortantes e repor 

outra caixa montada no momento do recolhimento;  

 Abastecimento, sempre que necessário, de dispensadores e saboneteiras; 
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 Limpeza e desobstrução de ralos de escoamento, desentupindo-os quando necessário 

desde que isto não implique em mão de obra de bombeiro ou pedreiro;  

 Varredura de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas do HUTRIN;  

 Lavagem geral de áreas internas e externas, incluindo calçadas e pátios;  

 Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras e etc.;  

 Limpeza de Fachadas.  

 Limpeza de caixa d'água;  

Observação: A periodicidade da limpeza deverá ser feita conforme necessidade e 

criticidade da área. 

 

Para contratação de terceiros para o serviço de Higienização e Conservação, será 

confeccionado um Termo de Referência constando obrigações do Contratante e Contratado, 

e esse processo de contratação obedecerá o Regulamento Próprio do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, descrito anteriormente. 
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SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

 

A prestação dos serviços de vigilância, nos postos fixados pela contratante, envolve a 

alocação, pela contratada, de profissionais devidamente habilitados. 

Objeto: A prestação de serviço de higienização e conservação será executada pela 

contratada nas dependências do HUTRIN. 

 

Descrição dos Serviços por áreas hospitalares: 

Classificação das Áreas Hospitalares: 

 

Áreas críticas: 

 Serão consideradas áreas críticas aquelas que oferecem maior risco de transmissão de 

infecções, ou seja, áreas que realizam um grande número de procedimentos invasivos e/ou 

que possuem pacientes de alto risco com sistema imunológico comprometido, ou ainda, 

aquelas áreas que por suas especificidades necessitam que seja minimizada a presença de 

microrganismos patogênicos, tais como: Centros Cirúrgicos, Recuperação pós-anestésica, 

Central de material esterilizado, Unidade de Isolamento, Pronto Atendimento, Expurgos, 

Laboratórios de Análises Clínicas, Áreas de preparo e manipulação de alimentos e dietas, Salas 

de preparo de Nutrição Parenteral, Salas de procedimentos invasivos, Farmácia de 

manipulação, Área suja da lavanderia, Necrotério e Similares. 

 

Áreas Semicríticas: 

 Serão consideradas áreas semicríticas aquelas ocupadas por pacientes com doenças 

infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, tais como: Unidade de 

Internação, Unidade de Atendimento Ambulatorial, Sala de Triagem e Espera Centro de 

Radiodiagnóstico e Similares.  
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Áreas Não-críticas: 

 Serão consideradas áreas não críticas aquelas áreas hospitalares ocupadas ou não por 

pacientes e que oferecem risco mínimo de transmissão de infecção, tais como Refeitórios, 

Áreas limpas da Lavanderia e Similares. 

  

Métodos e Equipamentos de Limpeza de Superfícies: 

Limpeza Úmida:  

 Consiste na utilização de água, como elemento principal da remoção da sujidade, 

podendo ser por processo manual ou mecânico. 

 

Limpeza com Jatos de Vapor de Água:  

 Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por meio de limpeza realizada com 

equipamento com jatos de vapor d’água, saturada sob pressão, sendo destinada 

predominantemente para a Limpeza Terminal. Sua utilização será precedida de avaliação, pela 

contratante, das vantagens e desvantagens. 

 

Limpeza Molhada:  

 Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da remoção da 

sujidade, podendo ser manual ou mecânica, destinada principalmente para a limpeza 

terminal. 

 

Limpeza Seca:  

 Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água. A limpeza com 

vassouras é recomendável somente em áreas externas. 

 

Técnica de Desinfecção: 

A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microorganismos 

na forma vegetativa, não garantido a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser 

realizada por meio de processos químicos ou físicos. Será feita da seguinte forma: 
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 Com uso de luvas, retirar o excesso da carga contaminante em papel absorvente; 

 Desprezar o papel ou panos em saco plástico de lixo; 

 Aplicar, sobre a área atingida, desinfetante adequado e deixar o tempo necessário; 

 Remover o desinfetante com pano molhado e proceder à limpeza com água e sabão 

no restante da superfície. 

 

Técnica de Descontaminação: 

Deve ser feita da seguinte forma: 

 Aplicar o produto sobre a matéria orgânica e esperar o tempo de ação deste; 

 Remover o conteúdo descontaminado com auxílio de papel absorvente; 

 Desprezar no lixo e proceder a limpeza usual, com água e sabão, no restante da 

superfície. 

 

Produtos Exigidos para Higienização Hospitalar: 

Germicidas: 

 São agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, podendo ou não 

destruir esporos. Na seleção dos germicidas há necessidade de considerar: a necessidade de 

seu uso e a avaliação dos produtos disponíveis no mercado (formulação, ação sobre 

patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; incompatibilidade, corrosividade, efeitos 

tóxicos, susceptibilidade à inativações por matérias orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual 

e custos). 

 

Desinfetantes:  

 São agentes químicos capazes de destruir microorganismos na forma vegetativa, 

podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo 

seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo. 

  



 
P á g i n a  | 788 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

Hipoclorito de Sódio: 

 Atua como desinfetante devido ao cloro ativo. Para a desinfecção de equipamentos e 

superfícies contaminados com material biológico, utilizam-se soluções de hipoclorito de sódio 

de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. O uso de hipoclorito de sódio não será 

recomendado em metais e mármores, devido à sua ação corrosiva. 

 

Cloro orgânico: 

 O dicloroisocianureto de sódio age da mesma forma que o hipoclorito de sódio. 

Apresentado em pó e pode ser associado a tensoativos. Para a desinfecção de superfícies fixas 

é utilizado numa concentração de 3%. O cloro orgânico possui estabilidade, menor toxicidade, 

baixa corrosividade, sendo mais fácil e seguro seu manuseio e aplicação. 

 

Alcoóis: 

 O mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, menor custo 

e toxicidade. Para a desinfecção de superfícies recomenda-se a concentração de 77% 

volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O uso em acrílico, borrachas e 

tubos plásticos é contra indicado, pois podem danificá-los. 

 

Detergentes:  

 São substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulsificar 

gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e superfícies 

e para lavagem das mãos. 

 

Observações: 

1. A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para a limpeza e desinfecção deve 

atender as determinações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, as 

recomendações dos órgãos públicos de saúde e as especificidades apresentadas pelos 

fabricantes. 

2. Na seleção de produtos de limpeza de superfícies deverão ser considerados: 
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 Quanto às superfícies, equipamentos e ambientes: 

a. Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada; 

b. Tipo e grau de sujidade; 

c. Tipo de contaminação; 

d. Qualidade da água; 

e. Método de limpeza; 

f. Segurança na manipulação e uso de produtos de limpeza. 

 Quanto ao tipo de germicida: 

a. Tipo de agente químico e concentração; 

b. Tempo de contato para ação; 

c. Influência da luz, temperatura e pH; 

d. Interação com íons; 

e. Toxicidade; 

f. Inativação ou não em presença de matéria orgânica; 

g. Estabilidade; 

h. Prazo de validade para uso; 

i. Condições para uso seguro; 

j. Necessidade de retirar resíduos do desinfetante, após utilização. 

 

Tipos de Limpeza que deverão ser preconizados no HUTRIN: 

 

ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS: 

 

Limpeza concorrente ou diária:  

 Trata-se da limpeza realizada diariamente de forma a manter e/ou conservar os 

ambientes isentos de sujidade e risco de contaminação e ainda fazer reposição de material de 

higiene. Nas salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será realizada imediatamente após cada 

cirurgia e sempre que necessário. 
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Equipamentos: 

 Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados, mops e 

esfregões, produtos de limpeza, EPI, produtos de reposição e outros que julgar necessários.  

Método: 

 Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para 

solução detergente e para água limpa; 

 Limpeza molhada para banheiro; 

 Desinfecção localizada na presença de matéria orgânica. 

Técnica: 

 Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; 

 Utilizar movimento único de limpeza. 

Etapas: 

1.  Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 

2. Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 

3. Colocar os EPI necessários para realização da limpeza; 

4. Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria 

orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser 

trocadas para execução das demais etapas; 

5. Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco 

“hamper” do carrinho de limpeza e efetuar a troca de luvas; 

6. Realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros; 

7. Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da sujidade, 

proceder ao enxágüe e, sempre que necessário, realizar fricção com álcool 70%; 

8. Proceder à limpeza da porta / visor e maçaneta com solução detergente e enxaguar; 

9. Proceder à limpeza do piso com solução detergente; 

10. Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o box, o vaso sanitário e, por fim, o 

piso; 

11. Desprezar o conteúdo dos baldes no local indicado pela contratante, procedendo à 

higienização dos mesmos; 
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12.  Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local 

específico; 

13.  Retirar as luvas e lavar as mãos; 

14. Repor os sacos de lixo; 

15. Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 

 

Limpeza terminal:  

 É o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área Hospitalar, incluindo todas as 

superfícies, mobiliários e equipamentos, com a finalidade de remover a sujidade e diminuir a 

contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene e será realizada 

sempre que se fizer necessária. Em Unidades de Internação de Pacientes realizada a qualquer 

momento, após alta, transferência ou óbito ou em períodos programados. Nas Salas 

Cirúrgicas, a limpeza terminal será realizada ao término da programação ci rúrgica, diária ou 

semanal, de acordo com a definição do protocolo da unidade. 

Equipamentos: 

 Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados, mops e 

esfregões, produtos de limpeza, EPI, produtos de reposição e outros que julgar necessários. 

Método: 

 Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para 

solução detergente e para água limpa. 

 Limpeza molhada para banheiro. 

 Desinfecção na presença de matéria orgânica. 

Técnica: 

 Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja. 

 Utilizar movimento único de limpeza. 

Etapas: 

1. Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 

2. Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 

3.  Colocar os EPI necessários para a realização da limpeza; 
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4. Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria 

orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser 

trocadas para execução das demais etapas; 

5. Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco 

“hamper” do carrinho de limpeza; 

6. Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade com solução detergente 

para remoção da sujidade; proceder ao enxague e após friccionar com álcool 70%; 

7. Executar a limpeza do teto, luminárias, janela, paredes/divisórias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, portas/visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies; 

8. Proceder à lavagem do piso com solução detergente, preferencialmente com 

máquinas; 

9. Realizar a lavagem do banheiro, limpeza do teto, paredes, pia (inclusive torneiras), box, 

vaso sanitário e, por fim, o piso. 

10. Desprezar o conteúdo dos baldes no local indicado pela contratante, procedendo à 

higienização dos mesmos; 

11. Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local 

específico; 

12. Retirar as luvas e lavar as mãos; 

13. Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; 

14. Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 

 

Tipos de limpeza e frequência de execução: 

A periodicidade e frequência de limpeza concorrente nos ambientes específicos será 

determinada pelo responsável da higienização de cada unidade de assistência à saúde, em 

conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH. 

A seguir, encontra-se relacionados exemplos de periodicidade e frequência de limpeza 

concorrente e terminal de alguns dos principais ambientes do HUTRIN, que devem seguir 

protocolos pré-estabelecidos. 
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PARA LIMPEZA DO SETOR: CENTRO CIRÚRGICO 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

ARMÁRIOS 

Face externa  
1 vez ao dia e sempre que 

necessário 
 

Face interna e 
externa 

 
Semanal e sempre que 

necessário 

BALCÃO E BANCADAS Após cada procedimento 
Semanal e sempre que 

necessário 

DISPENSADORES E PORTA 

ESCOVA 
 

Ao final da última 

cirurgia sempre que 
necessário 

MACA TRANSFER  
Semanal e sempre que 

necessário 

LUMINÁRIAS E SIMILARES  
Semanal e sempre que 

necessário 

JANELAS 
Face interna  

Semanal e sempre que 
necessário 

Face externa  Mensal 

PISOS EM GERAL Após cada procedimento 
Semanal sempre que 

necessário 

LAVATÓRIO 
Após cada procedimento 
Sempre que necessário 

Semanal 

SABONETEIRAS E 

DISPENSADORES 

Face externa 
Após cada procedimento 

Sempre que necessário 
 

Face externa e 

interna 
 

Sempre ao término 

Do sabão 

TOALHEIRO 

Face externa 
Após cada procedimento 
Sempre que necessário 

 

Face externa e 
interna 

 
Sempre ao término 

Do papel  
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SALAS ESPECÍFICAS DO CENTRO CIRÚRGICO: 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

SALAS PRÉ-OPERATÓRIAS  
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 

Semanal sempre que 

necessário 

SALAS OPERATÓRIAS 
Antes do início da 

primeira cirurgia e após 
cada cirurgia  

1 vez ao dia  

REANIMAÇÃO DO RN 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
1 vez ao dia  

RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 

Semanal sempre que 

necessário 

LAVATÓRIO 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
Semanal 

SABONETEIRAS E 

DISPENSADORES 

Face externa 
Após cada procedimento 
Sempre que necessário 

 

Face externa e 
interna 

 Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO 

Face externa 
Após cada procedimento 
Sempre que necessário 

 

Face externa e 

interna 
 Sempre ao término do papel  
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SETOR DE EMERGÊNCIA: 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

ARMÁRIOS 
Face externa  

1 vez ao dia e sempre que 

necessário 
 

Face interna e 
Externa 

 
Mensal e sempre que 

Necessário 

BALCÃO E BANCADAS 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
Semanal e sempre que 

necessário 

MOBILIÁRIOS SEM PACIENTES  
Na saída do paciente 

sempre que necessário 

LUMINÁRIAS E SIMILARES  
Semanal e sempre que 

necessário 

JANELAS 
Face interna   

Semanal e sempre que 

necessário 

Face externa  Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E 
PORTAS/VISORES 

 
Semanal sempre que 

Necessário 

PISOS EM GERAL 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
Semanal 

 

LAVATÓRIO 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
Semanal 

SABONETEIRAS E 
DISPENSADORES 

Face externa 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
 

Face externa e 

interna 
 

Sempre ao término 

do sabão 

TOALHEIRO 
Face externa 

3 vezes ao dia 
Sempre que necessário 

 

Face externa e 
interna 

 
Sempre ao término 

do papel  
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SETOR: AMBULATÓRIOS 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

ARMÁRIOS 

Face externa  1 vez ao dia e sempre que necessário  

Face interna e 

externa 
 

Mensal e sempre que 

necessário 

BALCÃO E BANCADAS 2 vezes ao dia Sempre que necessário 
Quinzenal e sempre que 

necessário 

LUMINÁRIAS E SIMILARES  
Quinzenal e sempre que 

necessário 

JANELAS 
Face interna   

Quinzenal e sempre que 
necessário 

Face externa  Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E 
PORTAS/VISORES 

 
Quinzenal e sempre que 

necessário 

PISOS EM GERAL 2 vezes ao dia Sempre que necessário Semanal 

CONSULTÓRIOS / TRIAGEM 2 vezes ao dia Sempre que necessário 
Semanal 

 

SALAS DE CURATIVOS 2 vezes ao dia Sempre que necessário 
Semanal 

 

SALAS DE MEDICAÇÃO / INALAÇÃO 2 vezes ao dia Sempre que necessário 
Semanal 

 

SALAS DE VACINAÇÃO 2 vezes ao dia Sempre que necessário 
Semanal 

 

LAVATÓRIO 3 vezes ao dia Sempre que necessário Semanal 

SABONETEIRAS E 
DISPENSADORES 

Face externa 3 vezes ao dia Sempre que necessário  

Face externa e 
interna 

 
Sempre ao término do 

sabão 

TOALHEIRO 

Face externa 3 vezes ao dia Sempre que necessário  

Face externa e 
interna 

 
Sempre ao término do 

papel 

 

  



 
P á g i n a  | 797 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

SETOR: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO – CME 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

ARMÁRIOS 
Face externa  

1 vez ao dia e sempre que 

necessário 
 

Face interna e externa  
Semanal e sempre que 

necessário 

BALCÃO E BANCADAS 
2 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
Semanal e sempre que 

necessário 

LUMINÁRIAS E SIMILARES  
Semanal e sempre que 

necessário 

JANELAS 
Face interna   

Semanal e sempre que 

necessário 
Face externa  Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VISORES  
Semanal e sempre que 

necessário 

PISOS EM GERAL 
2 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
Semanal  

LAVATÓRIO 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
Semanal 

SABONETEIRAS 
E 

DISPENSADORES 

Face externa 
3 vezes ao dia 

Sempre que necessário 
 

Face externa e interna  
Sempre ao término do 

sabão 

TOALHEIRO 
Face externa 

3 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
 

Face externa e interna  
Sempre ao término do 

papel 
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SETOR: LABORATÓRIO 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE 

FREQÜÊNCIA 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 

LIMPEZA 
TERMINAL 

ARMÁRIOS 
Face externa  

1 vez ao dia e sempre que 

necessário 
 

Face interna e externa  
Mensal e sempre que 

necessário 

BALCÃO E BANCADAS 
1 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
Diária e sempre que 

necessário 

LUMINÁRIAS E SIMILARES  
Mensal e sempre que 

necessário 

MOBILIÁRIOS (CADEIRAS, MESAS)  
1 vezes ao dia Sempre que 

necessário 

JANELAS 
Face interna   

Semanal e sempre que 

necessário 

Face externa  Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E 
PORTAS/VISORES  

 
Semanal e sempre que 

necessário 

PISOS EM GERAL 
1 vez ao dia e ao final do 
expediente Sempre que 

necessário 
Semanal 

LAVATÓRIO 
3 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
Semanal 

SABONETEIRAS 
E 

DISPENSADORES 

Face externa 
3 vezes ao dia Sempre que 

necessário 
 

Face externa e interna  Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO 
Face externa 

3 vezes ao dia Sempre que 
necessário 

 

Face externa e interna   Sempre ao término do papel  
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Responsabilidade da Contratada:  

1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

2. Comprovar que possui a equipe mínima necessária para que seja realizada a 

higienização e conservação em todos os setores do HUTRIN;  

3. Equipe mínima:  

 Supervisor: responsável pelo planejamento, cronogramas de higienização, escalas dos 

agentes e encarregados de limpeza, fiscalização dos procedimentos operacionais de serviços, 

inclusive da frequência por meio do controle de ponto, férias, folgas, substituições, e no caso 

que caiba aplicação de advertências de acordo com as normas internas  da empresa; 

Responsável também pela Inspeção, notificação e orientação para o adequado desempenho 

das atividades dos agentes de limpeza. 

 Agente de Limpeza (em todos os setores do HUTRIN): responsável pela execução dos 

serviços de higienização de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor, com os cuidados 

necessários e usando os EPI(s) no correr do procedimento da limpeza; Responsável também 

pelo uso e guarda e conservação dos seus uniformes e equipamentos pessoais, cabendo-lhe 

comunicar à liderança qualquer alteração que os tornem impróprios para o uso. 

4. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 

mão de obra nos respectivos postos e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 

administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido;  

5. Designar por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto(s) 

que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências  durante a execução deste 

contrato; 

6.  Fornecer livro de ocorrência, uniformes e seus complementos à mão-de-obra 

envolvida, conforme a seguir descrito e com o disposto no respectivo acordo, convenção ou 

dissídio coletivo de trabalho:  
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 Uniforme masculino: calça de elástico, camisa e sapatos próprios ao uniforme, manter 

cabelos curtos e penteados, manter barba feita, não utilizar adornos, manter unhas limpas e 

curtas; 

 Uniforme feminino: calça de elástico, blusa e sapatos próprios ao uniforme, cabelos 

presos e arrumados, no caso de utilizar maquiagem, que esta seja discreta, não fazer uso de 

adornos, manter unhas curtas e limpas; 

 A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme 

e equipamentos a seus empregados;  

7. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo-lhes: 

 Equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam e às 

condições climáticas; 

8. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos nos regimes 

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente, uniformizados e 

portando crachá com foto recente;  

9. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida 

para atuar nas instalações da unidade;  

10. Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);  

11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

eventuais acréscimos solicitados pela administração, bem como impedir que a mão-de-obra 

que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da mesma;  

12. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

administração, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

medicina do trabalho;  

13. Relatar à administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 

instalações onde houver prestação dos serviços;  
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14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

15. Manter controle de frequência e pontualidade de seus funcionários sob o contrato; 

16. Apresentar quando solicitado os comprovantes de pagamentos de benefícios e 

encargos; 

17. Fornecer vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, 

conforme, estabelecidos quando previsto em convenção coletiva de trabalho; 

18. Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com a contratante, o 

acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços; 

19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização da contratante em seu acompanhamento. 

 

Responsabilidades da Contratante: 

1. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

contratada; 

2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual; 

4. Expedir autorização de serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 

data de início da execução dos mesmos; 

5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

6. Indicar instalações sanitárias para utilização dos funcionários; 

7. Indicar vestiários com armários guarda-roupas para utilização dos funcionários. 

 

Fiscalização dos Serviços:  

1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
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plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por prepostos designados. 

2. Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 

mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) 

alternados. 

3. A fiscalização da administração do HUTRIN não permitirá que a mão-de-obra execute 

tarefas em desacordo com as preestabelecidas. 

4. A fiscalização da administração do HUTRIN terá livre acesso aos locais de trabalho da 

mão-de-obra da contratada, podendo entre outras ações: 

 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de colaboradores da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual, 

descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e 

por motivos imputáveis à contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em 

contrato. 

 

Proibições: 

 Introduzir pessoas estranhas ao serviço;  

 Venda de rifas e qualquer tipo de comércio;  

 Comer no ambiente de trabalho (deverão ser usadas áreas destinadas para este fim);  

 Receber dinheiro de clientes internos e externos pelo trabalho prestado;  

 Retirar material e equipamentos das dependências do ambiente de trabalho;  

 Entrar em áreas restritas sem acompanhamento do supervisor ou responsável pela 

área;  

 Uso do telefone nos locais de trabalho. Em caso de necessidade, solicitar ao 

encarregado ou supervisão;  

 Atender solicitações de ordem pessoal de clientes internos e externos e/ou setores 

(compras de cigarro, xerox, mensagens, etc.); 
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  Usar equipamentos que não sejam próprios ao trabalho;  

 Assistir TV nas recepções dos locais de trabalho.  

 

Normas Administrativas: 

 A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;  

 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar 

o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também; 

 Realizará supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando 

avaliação periódica. 

 O Quadro de pessoal do Serviço de Higienização e Conservação será constituído por 

agentes de limpeza, com regime de trabalho de 12 horas diárias, em plantões diurno e 

noturno; 

 Os gastos com equipamentos de segurança necessários ao serviço, inclusive, 

uniformes, ocorrerá às expensas da contratada; 

 A contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança 

das instalações, dos empregados e das pessoas em geral que se façam presentes.  

 As ações dos agentes de limpeza devem se restringir aos limites das instalações da 

contratante e nas circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica; 

 Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à contratada otimizar a gestão de seus recursos, quer humanos quer materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços à satisfação da contratante.  

 A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 

cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 
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5.3.8 – Núcleo de Manutenção  

 

O Ministério da Saúde, através de normas e portarias, veem estabelecendo diversos 

procedimentos de manutenção, a fim de proporcionar maior segurança para pacientes e 

colaboradores das instituições de saúde.  

Os responsáveis técnicos das Instituições devem garantir a aplicação de Planos de 

Manutenção por intermédio da execução contínua deste serviço, manter disponível o registro 

da execução dos procedimentos estabelecidos no Plano e divulgar os procedimentos e 

resultados das atividades de manutenção, operação e controle. 

Sendo a engenharia clínica, o setor responsável por todo o ciclo de vida da tecnologia, 

e não apenas pela manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, este setor deve 

participar do processo de aquisição, recebimento, testes de aceitação, treinamento, 

manutenção, alienação e todos os assuntos referentes aos equipamentos. 

Assim, o Núcleo de Manutenção Geral do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN será responsável pelo ciclo de processos para a Manutenção 

Corretiva e Preventiva. 

O Núcleo de Manutenção Hospitalar, terá como objetivo, auxiliar ou mesmo interferir 

na área de saúde visando o bem estar, a segurança, a adequação dos custos, a conservação 

dos bens patrimoniais e a qualidade dos serviços oferecidos, tanto a pacientes, quanto à 

equipe multidisciplinar da instituição, implementando, através de sistema informatizado, o 

planejamento, programação e controle da manutenção, a fim de proporcionar o 

gerenciamento adequado da execução e da documentação necessária para a correta 

manutenção dos equipamentos e instalações, preparando a Instituição para auditorias e 

fiscalizações. 

 

Competências do Núcleo de Manutenção: 

 Controlar o patrimônio dos equipamentos médico-hospitalares, equipamentos 

eletrônicos, de refrigeração e climatização, elétricos, hidráulicos, eletromecânicos, etc.;  
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 Auxiliar na aquisição e realizar a aceitação das novas tecnologias;  

 Treinar pessoal para manutenção (técnicos) e operação dos equipamentos (profissionais 

da área); 

 Indicar, elaborar e controlar os contratos de manutenção preventiva/corretiva;  

 Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações, no âmbito 

da instituição; 

 Controlar e acompanhar os serviços de manutenção executados por empresas externas; 

 Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar, no que se refere aos 

equipamentos médico-hospitalares;  

 Estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos e das instalações;  

 Efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos médico-hospitalares, entre 

outros;  

 Apresentar relatórios de produtividade de todos os aspectos envolvidos com a gerência e 

com a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, equipamentos eletrônicos, de 

refrigeração e climatização, elétricos, hidráulicos, eletromecânicos e instalações.   

 

Para atender aos objetivos e competências propostos o núcleo de manutenção 

englobará os seguintes setores: 

1. Manutenção predial; 

2. Engenharia clínica. 
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5.3.8.1. Manutenção Preventiva Predial 

Os procedimentos a serem padronizados pela manutenção predial se aplicam a todos 

os setores do HUTRIN e tem como referência a RDC 50 / 2002 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos as sistenciais de saúde. 

 

Terminologias a serem consideradas: 

 Manutenção: procedimento técnico-administrativo, que tem por finalidade levar a efeito 

as medidas necessárias à conservação da edificação e à permanência das suas instalações 

e equipamentos, de modo a mantê-los em condições funcionais normais. 

 Manutenção preventiva: procedimento técnico-administrativo previamente planejado 

que previne a ocorrência de danos potenciais a edificação e/ou seus componentes. 

 Manutenção corretiva: procedimento técnico-administrativo que exige intervenção 

imediata a fim de garantir a continuidade de funcionamento da edificação e/ou de seus 

componentes. 

 Serviços terceirizados: serviços realizados por empresas externas ou pessoas, que não 

sejam colaboradores permanentes;  

 SPDA: Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica.  

 Rotinas: ações com vistas a coletar informações sobre o estado de sistemas, sendo 

normalmente acompanhado por formulários de “check-list”. Podem ocorrer por demanda 

ou de forma programada. São exemplos: verificação de quartos, banheiros e corredores, 

limpeza periódica de telhados, verificação de funcionamento de bombas de incêndio, 

verificação do nível do tanque de oxigênio, etc. 

 Sistema Hidro Sanitário: sistema composto por redes de água potável, água quente, 

esgoto sanitário e de água pluviais, incluindo todos os seus acessórios.  

 Sistema Elétrico: compreende todo o sistema de alimentação elétrico, tais como quadros 

elétricos, motores, grupo motor gerador, transformadores, iluminação, tomadas, etc.  
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 Sistema Fluido Mecânico: compreendem as redes de gases medicinais, tanque de 

armazenamento, reguladores, fluxômetros, manômetros, purgadores, filtros, postos de 

consumo, rede de vácuo, rede de gás GLP, etc.  

 Sistema de Climatização e exaustão: compreende todo o sistema de ar condicionado, 

exaustão e dutos correspondentes.  

 Lista de verificação: formulário contendo itens a serem verificados durante a manutenção 

preventiva e/ou rotina. 

 

Ciclo do processo: O Ciclo do Processo Manutenção compreenderá as fases e seus 

respectivos responsáveis: 

 

N° Fase Responsável 

1 Solicitação  Usuário / Setor 

2 Verificação  Supervisor Operacional 

3 Preparação  Encarregado de Manutenção 

4 Execução Encarregado de Manutenção 

5 Avaliação de Melhorias Coordenador de Apoio Operacional 

 

 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 

 

 A solicitação de serviço de manutenção predial será feita pelos diversos setores do 

hospital, através de comunicação interna, que é enviada ao setor de Manutenção Predial 

com o pedido de manutenção, identificando os dados básicos do defeito. 

 O atendimento será encaminhado de acordo com as prioridades que são definidas pela 

coordenação, após avaliação do defeito e descrição das peças a serem compradas ou 

serviços a serem contratados, e executado pelos colaboradores responsáveis pela 

realização da manutenção predial.  

 A seguir apresentamos as principais normas e rotinas para realização de atividades de 

manutenção predial no HUTRIN: 
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Quando o serviço solicitado pode ser realizado sem uso de material:  

 O assistente administrativo da manutenção patrimonial imprimirá a ordem de serviço 

preventivo, numerada automaticamente pelo programa e passará para o encarregado de 

serviços; 

 O encarregado de serviços irá pessoalmente ou determinará um profissional da equipe 

para realizar a visita de avaliação ao setor definido; 

 Dirigindo-se ao responsável pelo setor, comunicará a necessidade de acesso para 

avaliação e, em comum acordo, programará a data apropriada para execução de avaliação 

e após avaliação, se necessário, prazo e data para a realização do serviço; 

 Após a execução da avaliação ou serviço executado, preencherá a ordem de serviço, 

recolhendo a assinatura e avaliação do responsável pelo setor visitado; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para o assistente administrativo; 

 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 

 

Quando o serviço solicitado só pode ser realizado com uso de material e o material é 

item de estoque: 

 O solicitante abrirá uma ordem de serviço através de programa informatizado em rede 

interna, descrevendo sua necessidade e enviando eletronicamente à manutenção predial; 

 O assistente administrativo da manutenção predial imprimirá a ordem de serviço 

numerada automaticamente pelo programa e passará para o encarregado de serviços; 

 O encarregado de serviços irá pessoalmente ou determinará um profissional da equipe 

para realizar a visita de avaliação;  

 O profissional se dirigirá a assistente administrativa e abrirá uma requisição de material, a 

qual será apresentada no almoxarifado, para retirada do material e execução do serviço; 

 Após a execução do serviço, preencherá a ordem de serviço, recolhendo a assinatura e 

avaliação do solicitante; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para o assistente administrativo; 
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 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 

 

Quando o serviço solicitado só pode ser realizado com uso de material e o material 

ainda deverá ser comprado: 

 O solicitante abrirá uma ordem de serviço através de programa informatizado em rede 

interna, descrevendo sua necessidade e enviando eletronicamente à manutenção predial; 

 O assistente administrativo da manutenção predial imprimirá a ordem de serviço 

numerada automaticamente pelo programa e passará para o encarregado de serviços; 

 O encarregado de serviços irá pessoalmente ou determinará um profissional da equipe 

para realizar a visita de avaliação;  

 O profissional se dirige a assistente administrativa e solicita abertura de uma solicitação 

de compras. O assistente administrativo informa ao líder a necessidade de compra do 

material, assim, o Líder prepara, assina e encaminha a solicitação de compras para o setor 

de Compras. Após a chegada do material, em comum acordo com o solicitante do serviço, 

será programado a execução do serviço; 

 Após a execução do serviço, preencherá a ordem de serviço, recolhendo a assinatura e 

avaliação do solicitante; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para o assistente administrativo; 

 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 

 

Solicitação de Emergência / Serviços de correção, instalação e relocação  

 

Quando o serviço solicitado pode ser realizado sem uso de material:  

 O solicitante requisitará a manutenção patrimonial, por intermédio verbal, telefônico, 

radiotransmissor, etc. a necessidade imediata de reparo; 

 O assistente administrativo da manutenção patrimonial acionará o encarregado de 

serviços, via rádio, telefone, etc., anunciando ao mesmo a solicitação de emergência;  
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 O encarregado de serviços irá pessoalmente e determinará um profissional da equipe para 

acompanhá-lo ao local da solicitação. Dirigindo-se ao solicitante da ordem de serviço 

confirmará a solicitação e, em comum acordo, combinarão as condições para execução 

imediata do serviço;  

 Após a execução do serviço, o profissional preencherá a ordem de serviço, recolhendo a 

assinatura e avaliação do solicitante; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para a assistente administrativa; 

 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 

 

Quando o serviço solicitado só pode ser realizado com uso de material e o material é 

item de estoque: 

 O solicitante requisitará a manutenção patrimonial, por intermédio verbal, telefônico, 

radiotransmissor, etc. a necessidade imediata de reparo; 

 O assistente administrativo da manutenção patrimonial acionará o encarregado de 

serviços, via rádio, telefone, etc., anunciando ao mesmo a solicitação de emergência;  

 O encarregado de serviços irá pessoalmente e determinará um profissional da equipe para 

acompanhá-lo ao local da solicitação. Dirigindo-se ao solicitante da ordem de serviço 

confirmará a solicitação e, em comum acordo, combinarão as condições para execução 

imediata do serviço;  

 O profissional se dirigirá ao almoxarifado, solicitará o material e executará o serviço;  

 Após a execução do serviço, o profissional preencherá a ordem de serviço, recolhendo a 

assinatura e avaliação do solicitante. Também preencherá a requisição de material e 

levará ao almoxarifado, a fim de regularizar todo processo; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para o assistente administrativo; 

 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 
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Quando o serviço solicitado só pode ser realizado com uso de material e o material 

ainda deverá ser comprado: 

 O solicitante requisitará a manutenção patrimonial, por intermédio verbal, telefônico, 

radiotransmissor, etc. a necessidade imediata de reparo; 

 O assistente administrativo do manutenção patrimonial acionará o encarregado de 

serviços, via rádio, telefone, etc., anunciando ao mesmo a solicitação de emergência;  

 O encarregado de serviços irá pessoalmente e determinará um profissional da equipe para 

acompanhá-lo ao local da solicitação. Dirigindo-se ao solicitante da ordem de serviço 

confirmará a solicitação e, em comum acordo, combinarão as condições para execução 

imediata do serviço;  

 O encarregado de serviços, a assistente administrativa ou o responsável pelo setor, 

comunicará ao setor de Compras, apresentará a necessidade do material e aguardará a 

chegada do mesmo; 

 Após a chegada do material, ocorrerá a execução do serviço; 

 Após a execução do serviço, o profissional preencherá a ordem de serviços, recolhendo a 

assinatura e avaliação do solicitante. O responsável pelo NA emitirá a solicitação de 

compras e enviará para o setor de compras, a fim de regularizar a documentação; 

 Devolverá a ordem de serviço preenchida para o assistente administrativo; 

 O assistente administrativo lançará as informações no sistema, a fim de gerar o relatório 

mensal e em seguida arquivará a ordem de serviço. 

 

Observação: Quando o almoxarifado não possuir o material necessário, o processo é 

interrompido e só retornará quando o material for colocado à disposição. 

 

Para o desenvolvimento das atividades da manutenção predial no HUTRIN, o Instituto 

Consolidar adotará o uso de alguns formulários, com propósito de facilitar as ações e 

controles. A seguir estão relacionadas suas denominações e conteúdo: 
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 Ordem de Serviço: destinado a registrar as solicitações feitas pelos usuários, contem nome 

do usuário solicitante, nº setor, tipo de serviço solicitado, data, hora, especialidade, 

localidade, avaliação da satisfação, nome do executante, visto do solicitante e executante.  

 

 Requisição do material: destinado a registrar os tipos de materiais utilizados na execução 

dos serviços, contém nome do setor solicitante, data, hora, descrição do produto, 

quantidade, unidade, nome do solicitante. 

 

 Solicitação de Compra: destinada a registrar os tipos de materiais necessários às 

execuções dos serviços, contem nome do setor solicitante, período de tempo para 

compra, descrição do produto, quantidade, unidade. 

 

 

5.3.8.2. Engenharia Clínica 

Setor que assumirá a responsabilidade de elaborar uma política de manutenção 

preventiva para os equipamentos biomédicos de todas as unidades assistenciais do HUTRIN. 

As atividades que serão desenvolvidas pela Engenharia Clínica do HUTRIN estão 

detalhadas a seguir: 

1. Gestão informatizada de manutenção preventiva e corretiva; 

2. Análises e acompanhamento de custo de manutenção; 

3. Análises e acompanhamento de contratos de manutenção; 

4. Análise de ciclo de vida dos equipamentos médico-hospitalares; 

5. Coordenação das manutenções corretivas sejam elas realizadas internamente ou por 

serviços externos; 

6. Aferição e calibração de rotina de equipamentos médico-hospitalares de acordo com 

normas e certificações, com testes de desempenho realizados com os equipamentos 

de análise disponibilizados pela empresa citados em seguida; 

7. Implantação de programa de manutenção preventiva e controle de qualidade com 

análise de segurança em equipamentos médico-hospitalares; 
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8. Educação continuada de operação e segurança dos equipamentos para corpo clínico e 

de enfermagem; 

9. Os equipamentos beneficiados pela supervisão da Engenharia Clínica são todos 

aqueles caracterizados como médico-hospitalares. 

Os serviços oferecidos abrangem todos os equipamentos médico-hospitalares 

(equipamentos cujo funcionamento participa do processo de diagnóstico, monitoração e 

tratamento dos pacientes) em uso na instituição. 

A seguir apresentamos a descrição das normas e rotinas a serem definidas pela 

engenharia clínica do HUTRIN. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 
 

Os procedimentos a serem padronizados pelo Núcleo de Manutenção se aplicam a 

todos os setores do HUTRIN e tem como referência a RDC 185 / 2001 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o Registro, Cadastramento, Alteração, Revalidação 

e Cancelamento do Registro de Produtos Médicos. 

 O Serviço de Engenharia Clínica é responsável em realizar manutenção preventiva em 

todos os equipamentos médico-hospitalares, pertencentes ao HUTRIN, salvo os 

equipamentos de grande complexidade, que exijam mão de obra especializada e 

ferramentas específicas ou que tenham contrato de manutenção preventiva com 

empresas terceirizadas, ou ainda que não pertençam ao hospital, contemplando nesse 

caso, os equipamentos alugados ou cedidos em regime de comodato.  

 Será estabelecida para a definição dos equipamentos sujeitos a manutenção preventiva a 

RDC 185 / 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que classifica os 

equipamentos segundo o risco intrínseco que representa à saúde do consumidor, 

paciente, operador ou terceiros envolvidos.  

 Será realizada manutenção preventiva em equipamentos classe II, III e IV; 

 Será realizada manutenção preventiva em alguns equipamentos classe I, que tenham 

impacto direto no desempenho das atividades dos setores ou do próprio equipamento, 



 
P á g i n a  | 814 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

entretanto as recomendações descritas no manual do fabricante prevalecerão sobre a 

decisão informada no início deste parágrafo. 

 Será apresentado aos setores do HUTRIN um cronograma anual de manutenção 

preventiva, contendo o mês previsto para execução, para acompanhamento e 

disponibilidade dos equipamentos.  

 O cronograma deverá ser cumprido rigorosamente pelo setor de Engenharia Clínica, salvo 

os casos em que o seu cumprimento não seja possível por qualquer motivo, sendo nesses 

casos necessário sua justificativa formal ao setor responsável pelo equipamento, 

agendando nova data para execução.  

 

Manutenção preventiva realizada pelos técnicos da Engenharia Cínica:  

 Os procedimentos de manutenção preventiva adotados serão os estabelecidos no manual 

do fabricante acrescidos de itens considerados relevantes pela Engenharia Clínica.  

 Será gerado, de acordo com o estabelecido em cada procedimento, uma lista de 

verificação para cada equipamento, o qual deverá ser preenchido pelo técnico no 

momento da manutenção e assinado pelo responsável do Setor ao término do 

procedimento.  

 A lista de verificação será disponibilizada ao hospital como documento de comprovação 

de realização da Manutenção Preventiva;  

 Caso seja verificada alguma não conformidade na manutenção preventiva, como a 

necessidade de ajustes, troca de peças, insumos ou acessórios, a manutenção preventiva 

deverá ser concluída e será aberta uma Ordem de Serviço para manutenção corretiva;  

 Nos equipamentos será colocada uma etiqueta com a data de realização da Manutenção 

Preventiva, o mês e ano previsto para a próxima preventiva e a assinatura do executor.  

 

Manutenção preventiva realizada pelo fornecedor externo:  

 Caso existam contratos de manutenção preventiva com empresas terceirizadas, o setor de 

Engenharia Clínica, será responsável em gerenciar esses contratos, de forma a 
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acompanhar as manutenções e garantir a veracidade das informações contidas nos 

relatórios apresentados por essas empresas, garantindo a qualidade das manutenções;  

 As empresas deverão enviar ao setor de Engenharia Clínica, um cronograma anual das 

manutenções preventivas a serem realizadas;  

 A realização das manutenções deverá ser registrada através de relatórios e lista de 

verificação, o qual deve ser devidamente assinado pelo executor e pelo responsável do 

setor ao final dos procedimentos, sendo entregue ao setor de Engenharia Clínica para 

validação e arquivamento;  

 

Manutenção preventiva em equipamentos não pertencentes ao HUTRIN:  

 Para os equipamentos não pertencentes ao HUTRIN, o setor de Engenharia Clínica deverá 

solicitar aos proprietários dos mesmos, um cronograma anual de manutenção preventiva 

para seus respectivos equipamentos e o lista de verificação das manutenções executadas, 

devidamente assinados;  

 As manutenções, caso sejam efetuadas nas dependências da unidade, serão 

acompanhadas pelos profissionais do setor de Engenharia Clínica; 

 O controle de todas as manutenções preventivas será realizado pelo setor de Engenharia 

Clínica.  
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FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO INTERNO 
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5.4 – Ciência e Tecnologia 

5.4.1 – Proposta de Convênio de Cooperação Técnica com entidades de ensino para 

desenvolvimento de estágios curriculares, treinamentos e residências 

 

Um dos quesitos mais importantes para alcançar a máxima eficiência do serviço 

público, notadamente no serviço de saúde, é o trabalho constante e consistente em ensino e 

pesquisa. 

Ensino e Pesquisa: A certificação do MEC/MS é reconhecida nacionalmente como um 

quesito de excelência em qualidade da instituição de saúde, à semelhança dos certificados de 

acreditação hospitalar. É de fundamental importância a manutenção das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nas unidades da SES. A Unidade deverá desenvolver atividades de Ensino 

e Pesquisa em parceria com instituições de ensino profissionalizante e de ensino superior, 

oferecendo campos de prática para estágios de graduação, pós-graduação, cursos 

profissionalizantes e tecnólogos para escolas técnicas conveniadas com a SES. Essas atividades 

são fundamentais para a ampliação e qualificação da atenção à saúde oferecida aos usuários 

do SUS. A Unidade será responsável por manter atualizada a biblioteca e por disponibilizar a 

realização de pesquisas pelos estudantes/acadêmicos/residentes. Para o desenvolvimento 

dessas atividades, a unidade deverá se adequar às exigências do Ministério da Educação - MEC 

para as devidas certificações. 

Dessa forma, o CONSOLIDAR buscará realizar convênios de cooperação técnica com 

entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares, treinamentos e 

residências. Lembramos que os estágios curriculares são atos educativos supervisionados, 

executados dentro do ambiente de trabalho, com objetivo de aliar o ensinamento teórico, 

ministrado em salas de aula, às práticas de mercado e de atendimento em um hospital com 

perfil complexo como este. Para que isso aconteça, é primordial que o estudante esteja 

cursando regularmente o curso profissionalizante ou curso superior, para que as atividades 

práticas sejam ampliadas ao máximo e ajudem a fixar o conhecimento do estudante. Diante 
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disso, o processo de estágio será realizado com entidades de ensino que sejam conveniadas 

com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. 

O município de Trindade possui uma rede de entidades de ensino significativa. Além 

disso, a proximidade do município com a Capital Goiânia, abre-se um leque de instituições de 

ensino médio, profissionalizante e superior disponíveis para os habitantes de Trindade. As 

principais instituições de ensino localizadas em Trindade são: Faculdade União de Goyazes, 

Faculdade e Colégio Aphonsiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

– IFG Campus Trindade, UNIFACS, a Rede ITEGO – Instituto Tecnológico de Goiás, localizada 

em Goiânia, bem como demais faculdades públicas e faculdades privadas, além de instituições 

de ensino profissionalizante como o SENAI, SENAC e SEBRAE. 

Importante salientar que a proximidade com a cidade de Goiânia, cuja distância é de 

18 kilômetros, permite ao município de Trindade ofertas importantes de cursos de várias 

instituições localizadas na Capital, tais como a UFG, PUC, Faculdades Alfa, Faculdade Padrão, 

UNICAPS, dentre outras, bem como estruturas gigantescas de cursos ofertados pelo sistema 

S, como o SEBRAE, SESC, SENAC, dentre outros. 

As instituições de ensino existentes no município oferecem diversos cursos técnicos, 

técnicos profissionalizantes e de ensino superior. Dentre esses cursos, destacamos os cursos 

voltados para a área médica, tais como biomedicina, farmácia, odontologia, fisioterapia e 

cursos em área de gestão administrativa. Esses cursos, bem como os cursos 

profissionalizantes, com objetivo de aumentar e melhorar a capacitação profissional, 

disponíveis na Rede ITEGO, SEBRAE, SENAC e outras instituições, serão capazes de melhorar a 

performance do colaborador e dos parceiros que trabalharão na Unidade Hospitalar HUTRIN. 

Para isso, o CONSOLIDAR fará um mapeamento das necessidades de capacitação dos 

colaboradores internos e dos profissionais e parceiros que trabalham no HUTRIN para a 

realização de convênios com as entidades de ensino. Esse levantamento será feito pela equipe 

de Recursos Humanos existente, a qual haverá um cronograma de trabalho de capacitação e 

treinamento continuado aos profissionais existentes. 
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Com relação aos estágios curriculares, o departamento de Recursos Humanos 

levantará a necessidade de estágios nas diversas áreas que atendem ao Hospital, em especial 

aos estágios de farmácia, enfermagem, área administrativa, atendimento ao público, bem 

como os estágios de profissionais multidisciplinares, tais como psicólogos, nutricionistas, 

dentistas, fonoaudiólogos, dentre outros. Diante desse levantamento, o CONSOLIDAR fará os 

convênios com as entidades de ensino superior em quantidades específicas de cada área de 

atuação. 

Já com relação às residências, o convênio será realizado com entidades de ensino 

superior, onde serão abertas as vagas para a residência de acordo com a especialidade e de 

acordo com o perfil do Hospital, perfil este definido para atendimento obstétrico, pediátrico, 

ginecológico, urológico, dentre outros. 
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5.4.2 – Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área 

da assistência hospitalar e/ou de saúde pública 

 

O CONSOLIDAR entende que as parcerias para desenvolvimento de projetos nas áreas 

de pesquisa e assistência hospitalar na saúde pública são essenciais para melhorar o 

atendimento público e no combate às doenças. Além disso, e de acordo com o perfil do 

Hospital, favorece as melhores técnicas de tratamento aos pacientes que se encontram na 

Unidade, bem como aos novos clientes que daquela Unidade necessitarão de cuidados 

especiais. 

Para isso, a entidade fará convênios e parcerias com as instituições de ensino, com 

outras unidades hospitalares em Goiânia-GO e Brasília-DF, com intuito de desenvolver 

projetos de pesquisa a serem realizados pelos profissionais da saúde, dos funcionários que 

trabalham no Hospital e pela comunidade que atua e defende os interesses da Unidade 

Hospitalar, em especial às entidades classistas. 

Além disso, a entidade promoverá, através de eventos específicos para a comunidade 

médica, parcerias e concursos para identificar temas importantes e que requerem projetos a 

serem implantados para a melhoria do atendimento ao paciente e seus familiares e 

acompanhantes, em especial às futuras mães, cujo atendimento no pré-parto é fundamental 

para a saúde dela e do nascituro. 

Aliado a isso, existem parcerias a serem firmadas com o Ministério da Saúde, CAPES e 

INEP, com objetivo e promover e incentivar projetos que busquem a inovação tecnológica 

para tratamento dos pacientes, da melhoria contínua dos processos e procedimentos internos 

e na gestão administrativa e hospitalar da Unidade. 

Com isso, a entidade disponibilizará equipamentos, computadores com acesso a 

internet, para propiciar a realização de projetos que sejam do interesse do Hospital e dos 

alunos/estudantes/profissionais ali inseridos no contexto e que afetem diretamente no perfil 

do Hospital. 
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5.4.3 – Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da 

equipe interdisciplinar da Unidade Hospitalar 

 

O objetivo do projeto em educação permanente é a capacitação da equipe 

interdisciplinar do hospital HUTRIN. Deve-se levar em consideração que a 

interdisciplinaridade pressupõe para cada uma das áreas exerça seu potencial de contribuição, 

preservando a integridade dos métodos e conceitos, ou seja, respeitando a autonomia e a 

criatividade de cada profissional envolvido. Dessa forma, há uma troca de experiências e 

cooperação entre as áreas do conhecimento da saúde. Com isso, a equipe interdisciplinar deve 

acompanhar as condições institucionais da formação de equipes que sejam capazes de fazer 

as vinculações com os pacientes, com as famílias e entre os próprios membros da equipe.  

A educação permanente permite ganhos para toda a equipe, pois promove a 

diminuição do tempo de início e continuidade do tratamento, implementa ações 

interdisciplinares, conduz o melhor tratamento ao paciente, bem como aval iação constante 

do procedimento/tratamento do paciente ao identificar erros e fazendo as correções e 

implementação de possibilidades de melhoria. 

Um dos desafios da equipe interdisciplinar e que deverá ser tratado nos treinamentos 

e educação permanente é a distribuição de informações dos pacientes, do tratamento que 

está sendo dado para cada cliente, da liderança compartilhada entre os membros da equipe, 

visando atender os objetivos principais de recuperação e melhoria no tratamento do paciente.  

A equipe interdisciplinar é composta pelos seguintes profissionais: biomédicos, 

farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, urologistas, que, juntamente como 

o corpo clínico, formado por obstetras, ginecologistas e cirurgiões gerais, comporão uma 

equipe interdisciplinar que atuará fortemente na avaliação clínica do paciente. 
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5.5 – Política de Recursos Humanos 

5.5.1 – Projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima 

organizacional 

 

Segundo o Ministério da Saúde, “a educação permanente parte do pressuposto da 

aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e sugere a transformação das 

práticas profissionais estando baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de 

profissionais reais, em ação na rede de serviços. A educação permanente é a realização do 

encontro entre o mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2004, p. 9). 

 

Neste contexto o INSTITUTO CONSOLIDAR propõe processos que visam o 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos colaboradores, de forma continuada que 

ampliando os conhecimentos, as capacidades e suas habilidades, a fim de aprimorar seu 

desempenho funcional no cumprimento das ações de atendimento aos usuários da unidade. 

Desta forma, o INSTITUTO CONSOLIDAR buscará desenvolver as competências de 

seus colaboradores (conhecimentos, habilidades e atitudes) através de capacitações, visando 

a sua ascensão na carreira funcional e, também, o desenvolvimento da Instituição e para tanto 

a política de desenvolver pessoas estará pautada nos seguintes princípios e ações: 

1. Haverão programas específicos voltados a garantir a devida cobertura da vida 

funcional do colaborador; 

2. A capacitação dos colaboradores será adequada a necessidade institucional e deverá 

contemplar, além dos aspectos técnico e comportamentais, programas com estratégias 

voltadas a promover momentos de reflexão sobre o trabalho do dia a dia numa instituição 

hospitalar, voltados a ampliar a visão do colaborador, pautada nos valores éticos e humanos, 

como um sistema aberto que interage no meio ambiente em que atua; 

3. As ações de capacitação deverão ser estruturadas no sentido de permitir ao 

colaborador ascender em sua carreira funcional, oportunizando ao mesmo tempo o 
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aperfeiçoamento nas suas atividades diárias com uma melhor aplicação de seus 

conhecimentos e habilidades; 

4. Será implantado um Programa de Capacitação visando a capacitação técnica dos 

colaboradores para o exercício dos cargos de chefias, além de promover uma reflexão do perfil 

gerencial desejável inserido no sistema de serviços de saúde; 

5. Serão realizados levantamentos periódicos das necessidades para a atualização do 

plano de capacitação visando estimular crescimento e o desenvolvimento do colaborador e, a 

partir das necessidades identificadas, deverá ser operacionalizado diferentes cursos voltados 

às áreas técnico-operacionais e administrativas, prevendo a devida reciclagem anual, 

6. Serão criados espaços de promoção e divulgação do potencial artístico e cultural dos 

colaboradores, incluindo a criação de um banco de talentos; 

7. Haverá incentivos, como a distribuição de brindes, viabilizando a participação dos 

colaboradores em cursos e eventos de curta duração de interesse da sua área de atuação, 

dentre outros. 

 

 PROPOSTA PARA MANTER PESSOAS  

Visando a criação de condições ambientais psicológicas satisfatórias para as 

atividades dos colaboradores no desempenhar de suas atividades, o INSTITUTO CONSOLIDAR 

propõe processos que visam a manutenção das pessoas em seu quadro laboral, incluindo-se 

aqui especialmente os servidores públicos atualmente lotados no HUTRIN. Tais processos se 

baseiam na administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança e 

qualidade de vida e manutenção de relações interpessoais. 

Após o indivíduo ser recrutado, selecionado, socializado, aceito e ter começado a 

trabalhar na organização, por uma série de motivos – entre os quais os custos mencionados 

anteriormente – passa a ser recomendado mantê-lo dentro dela. O conceito de manutenção 

na gestão de pessoas valoriza o contrato psicológico, que começa a assumir a forma de um 

contrato mais objetivo, mediado por relações de trabalho (MALIK,1998). 
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No processo de manter pessoas busca-se a valorização pessoal e profissional, 

sempre adequada aos fins institucionais, tendo como princípios e ações: 

1. A representação dos trabalhadores terá importante papel na manutenção do 

planejamento estratégico, visando dar voz aos atores institucionais; 

2. A instituição deverá garantir condições adequadas de trabalho, incluindo as normas de 

biossegurança, na forma da legislação vigente; 

3. A instituição deverá garantir o desenvolvimento de ações de vigilância voltadas à 

prevenção de riscos dos possíveis agravos à saúde resultantes do exercício profissional e 

promoção da saúde; 

4. Haverá um canal de comunicação e serão realizadas pesquisas para conhecer o nível 

de satisfação dos colaboradores em seus locais de trabalho, visando o melhoramento 

contínuo das condições laborais e atendimento à população; 

5. Serão aplicados os programas de controle da saúde dos colaboradores, incluindo 

exames periódicos e a criação de parcerias para desenvolvimento de estratégias sócio 

recreativas voltadas à interação entre os colaboradores. 

 

 PROCESSO DE ACOMPANHAR PESSOAS: 

A Gestão de Recursos Humanos proposta demanda de vida e manutenção de 

relações interpessoais pelo acompanhamento constante do colaborador pois, conforme 

referenciado acima, após este ser recrutado, selecionado, socializado, aceito e ter começado 

a atuar nas suas funções, passa a ser recomendado mantê-lo dentro do quadro de 

colaboradores, salvo os casos em que a execução das suas atividades não mais representam 

ganhos para o atendimento à população, motivos pelos quais há a necessidade do 

acompanhamento de pessoas. Os processos utilizados para acompanhar e controlar as 

atividades das pessoas e verificar resultados incluem avaliação, banco de dados e sistemas de 

informações gerenciais voltados à gestão de pessoas. 

 

“As abordagens participativas ou centradas nos usuários tem como objetivo 

engajar os atores no processo de avaliação visando à sua capacitação e desenvolvimento, 
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além de evitar ou minimizar eventuais efeitos negativos de uma avaliação” (FURTADO, 2001, 

p. 169). Entende-se, portanto, que a avaliação significa emitir um juízo de valor, sendo 

importante lembrar que mesmo que se instituam métodos quantitativos, objetivos, os 

resultados sempre serão julgados a partir de méritos e valores impossíveis de serem 

objetivados. O processo de avaliação constitui-se numa ferramenta que auxilia o trabalhador 

a clarear para si e para a organização, quais competências possui, que deverá buscar 

desenvolver ou incrementar, sendo que as competências individuais devem estar alinhadas às 

competências essenciais da própria organização. 

 

Neste contexto, a avaliação dos colaboradores deverá seguir critérios pré-

estabelecidos que contemplem o desenvolvimento das competências técnicas, éticas, 

relacionais e políticos, tendo por finalidade de instrumentalizar as chefias no que concerne ao 

acompanhamento do colaborador, bem como indicativos para educação permanente e 

poderá servir também em processos internos de seleção. 

 

Já o sistema de informações gerenciais é compreendido de um sistema 

informatizado que possibilita acompanhar a vida funcional do colaborador, contendo todo seu 

histórico, avaliações, advertências, experiências e capacitações, faltas e demais informações 

que poderão ser consultadas, a qualquer momento, oportunizando a melhor gestão e 

avaliação da atuação do mesmo. 

 

Para possibilitar o processo de acompanhar pessoas, foram definidos os seguintes 

princípios e ações: 

1. O processo de avaliação deverá incluir indicadores com base nas metas estabelecidas 

pelos gestores, com conhecimento dos colaboradores; 

2. A avaliação deve ser um processo contínuo e permanente de reflexão-ação, 

democrático, ético, participativo, inclusivo, periódico e sistemático, contemplando aspectos 

relacionados às especificidades do cargo que ocupa, dando uma conotação de individualidade; 

contemplando suas diversas dimensões (técnica, ética, relacional, política); 
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3. O processo de avaliação objetiva, também, a efetivação de mudanças e de motivação 

das pessoas, valorizando o potencial das equipes na busca da excelência do serviço e da 

instituição;  

4. Serão realizados processos de avaliação dos serviços semestralmente, sob a 

responsabilidade de cada diretoria setorial, contemplando o desenvolvimento das 

competências técnicas, éticas, relacionais. 

 

  



 
P á g i n a  | 829 

Rua T-41, número 282, Setor Bueno, CEP: 74.210-110 – Goiânia - GO 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS – HUTRIN 
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5.5.2 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 

 

O Setor de Recursos Humanos tem como atribuições a promoção de ações de 

incentivo ao crescimento do profissional, favorecendo para a melhoria do clima organizacional 

e consequentemente a retenção de talentos. 

Será o responsável por programas idealizados pelo Núcleo da Qualidade, como 

também, pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Gerir pessoas é entender que nelas está a maior conectividade entre os desafios e 

as superações na organização hospitalar. Portanto, o conhecimento da missão do INSTITUTO 

CONSOLIDAR, seus objetivos e estratégias, reconhecimento, a delegação de autoridade e a 

educação continuada contribuirão para fortalecer a equipe de profissionais que atuarão nos 

setores do HUTRIN.  

A administração será centrada na busca da melhoria continuada privilegiando o 

trabalho em equipe, a confiança nas pessoas e em suas capacidades produtivas, a relação de 

parceria de corresponsabilidade, buscando sempre manter os seus colaboradores. O grande 

diferencial da Política de Recursos Humanos do INSTITUTO CONSOLIDAR, estará centrado na 

qualidade pessoal e no desempenho profissional de seus recursos humanos.  

O modelo de gestão estará focado na busca pela qualidade, na compreensão e 

aplicação de informações, na formação e manutenção de grupos de planejamento e 

gerenciamento das ações envolvendo o pessoal da linha operacional nas discussões para 

formulação e avaliação dos planos, tendo como objetivo uma contínua melhora da qualidade 

no setor. 

A unidade terá uma dinâmica no cotidiano, que operará em ritmo intenso de 

atividade, sustentada pelo trabalho no seu cotidiano. O trabalho não será uma categoria 

isolada do contexto produtivo e relacional. Ganhará dimensão ativa na realidade a partir da 

ação dos sujeitos e se estruturará não como ato congelado no espaço-tempo desta instituição 

hospitalar, mas sim como processo, que será dinâmico em torno da produção do cuidado.  
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Características da nossa Filosofia de RH 

 Gestão de pessoas; 

 Sucesso pelo esforço solidário; 

 Capacitação de recursos humanos para a qualidade; 

 Desenvolvimento de Liderança; 

 Humanização da assistência à saúde; 

 Participação no planejamento estratégico; 

 Implementação de sistema para a garantia da qualidade com a reorganização do trabalho 

para envolvimento das pessoas sensibilizando-as para a mudança com a qualidade. 

 

Pré requisitos para incorporação dos Recursos Humanos 

Profissionais da área de saúde: 

 Seleção curricular criteriosa, análise de experiências anteriores, além dos aspectos de 

inter-relação pessoal; 

 Disponibilidade de tempo para prestação dos serviços, conforme necessidade da unidade; 

 Certificado de antecedentes criminais. 

 

Profissionais de Nível Superior que exercerão função de coordenação: 

 Estabelecimento de alvos a serem atingidos, integrados aos objetivos da organização; 

 Proposição e manutenção de uma estrutura organizacional, cujo funcionamento é 

harmônico e onde os papeis estão bem delimitados; 

 Uso de recursos técnicos na gestão dos recursos humanos a eles subordinados; 

 Uso eficaz de incentivos que mobilizem produtivamente a motivação do grupo; 

 Delimitação clara do seu papel e de como ele é aceito no grupo; 

 Acompanhamento e realimentação do processo decisório assegurando a realização dos 

planos. 

 

Pessoal de nível médio administrativo: 

 Exigências de domínio em informática: Digitação, Windows, Word, Excel, como mínimos; 
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 Conhecimentos gerais e específicos; 

 Conhecimentos de cálculos matemáticos básicos; 

 Experiência anterior na área de serviços de saúde; 

 Boa redação e comunicação verbal e ralação inter pessoal; 

 Certificado de antecedentes criminais; 

 Domínio do inglês para áreas específicas; 

 Conhecimento em softwares e demais programas voltados a área gráfica e de 

diagramação e para áreas especificas. 

 

Pessoal de serviços auxiliares: 

 Experiência anterior na função; 

 Nível fundamental, no mínimo; 

 Certificado de antecedentes criminais; 

 Referências de empregos anteriores; 

 

Nota: Além dessas características, os candidatos serão submetidos também, a avaliações 

técnicas, psicológica e médica pré admissional conforme a legislação vigente.  

 

Política de Treinamento 

 

O INSTITUTO CONSOLIDAR entende que os colaboradores devem ser treinados não só 

para execução de tarefas, mas também para desenvolvimento da sua capacidade de 

criatividade e liderança como também desenvolver práticas que os conduzam a qualidade. 

Assim sendo os treinamentos serão voltados para alguns objetivos específicos.  
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O treinamento incluirá: 

 Fortalecimento do compromisso com o processo; 

 Fortalecimento de liderança; 

 Comunicação inter pessoal; 

 Atualização práticas das técnicas; 

 Atualização teórico-cientifica. 

 

Metas a serem alcançadas: 

 Promover a coesão interna, melhorando o espírito de equipe; 

 Identificar as forças positivas e restritivas; 

 Melhorar o desempenho. 
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NORMAS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL: 

 

O INSTITUTO CONSOLIDAR tendo consciência que o antigo “Serviço de Pessoal”, 

passou a “Serviço de Recursos Humanos” e, que hoje, é tomado por “Serviço de Talentos 

Humanos” adotará uma das mais novas técnicas de seleção - a Seleção por Competências - 

por meio da qual, além do candidato passar por processo seletivo para contratação de pessoal 

nas vagas estipuladas, ele passa também a ser analisado por seu currículo, ou melhor, por seus 

“feitos” anteriores, e será analisado por seus comportamentos, sua postura diante de 

determinadas situações, sua visão do futuro, entre outros aspectos relevantes. 

 

O objetivo da metodologia que será aplicada é avaliar o candidato nos seguintes 

aspectos:  

CONHECIMENTO: Saber   

 Representa o que se sabe, mas não necessariamente se coloca em prática;  

HABILIDADE: Saber fazer 

 É o que se pratica. Será avaliada a experiência e domínio do candidato, o conjunto de 

técnicas, princípios e capacidades. 

ATITUDE: Querer fazer 

o São as características pessoais, que levam a pessoa a praticar ou não o que conhece e 

sabe. É a energia motivacional que impulsiona o indivíduo a buscar o que deseja.  

Por esta razão o INSTITUTO CONSOLIDAR considera o Processo de Recrutamento e 

Seleção de suma importância, pois é ele que define, por diferentes maneiras e com diferentes 

estratégias, qual o melhor candidato que deverá ocupar uma determinada vaga. O Processo 

de Recrutamento e Seleção de Pessoal descrito a seguir, será realizado para o preenchimento 

de vagas nos cargos solicitados pelos diversos setores da Unidade, por meio de contratação 

sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em jornada de trabalho específica de 

acordo com o cargo a ser preenchido. 
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Requisitos Obrigatórios de Escolaridade: 

 

A escolaridade para os cargos a serem preenchidos na Instituição é exigida  de acordo 

com o nível do cargo, conforme tabela a seguir: 

 

Nível do Cargo Escolaridade Exigida 

Elementar Ensino Fundamental 

Médio Ensino Médio 

Técnico Técnico completo 

Superior Ensino Superior completo 

Pós Graduação Especialização em área afim 

 

Documentação Exigida para Contratação: 

1. Carteira do Trabalho e Previdência Social; 

2. 3 Fotos 3X4. 

 

Cópia dos seguintes documentos: 

1. Carteira de Identidade – RG; 

2. CPF; 

3. Título de Eleitor; 

4. PIS ou PASEP; 

5. Certidão de Nascimento ou casamento (quando for o caso); 

6. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone); 

7. Certidão de Nascimento dos dependentes com idade inferior a 14 anos; 

8. Cartão de Vacinação dos filhos com idade até 7 anos; 

9. Carteira de Registro Profissional (CRM, COREN, CRA, etc.); 

10. Certificado Militar/Reservista (colaboradores do sexo masculino); 

11. Carteira de Motorista (obrigatório apenas para os cargos de motorista e mensageiro); 
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12. Comprovante de matrícula dos filhos menores de 14 anos (obrigatório para salário 

família); 

13. CPF dos dependentes maiores de 18 anos; 

14. Certificado de escolaridade; 

15. Diploma ou declaração de conclusão de curso superior, pós graduação, especialização, 

mestrado, doutorado, MBA, quando for o caso (conforme nível do cargo). 

 

Condições para participação: 

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a Igualdade; 

2. Ter idade mínima de 18 anos; 

3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

4. Possuir o perfil e os requisitos estabelecidos para o cargo; 

5. Apresentar a documentação exigida. 

 

Avaliações: 

De acordo com o nível do cargo, o Processo Seletivo é composto das seguintes etapas 

de avaliação: 
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Fundamental  X X  X X   X  

Médio X X X X X X  X X 

Técnico X X X X X X X X X 

Superior X X X     X X 

Pontuação 0 a 10 0 a 10 0 a 10 0 a 10 0 a 10 0 a 10 0 a 10 - 0 a 10 

Candidato 

habilitado 

≥7 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 apto ≥ 7 

 

Para classificação final será considerada a média aritmética dos pontos obtidos em 

cada uma das etapas com avaliação numérica, considerando-se, também, o resultado das 

demais avaliações. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final. 

Em caso de empate na classificação, terá preferência, o candidato que obtiver maior 

pontuação na Dinâmica de Grupo. 

 

Disposições Gerais: 

 O candidato é automaticamente excluído do processo seletivo quando: 

o Apresentar-se após os horários definidos; 

o Não comparecer a qualquer uma das etapas; 

o Não apresentar a documentação exigida; 

 A validade do processo de seleção é de 01 (um) ano, contado a partir da data de 

conclusão do mesmo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano a critério da 

Coordenação de Recursos Humanos. 

 A participação do candidato no processo seletivo implica no conhecimento dos 

requisitos e critérios estabelecidos. 
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 As solicitações para realização de processo de recrutamento e seleção interna devem 

ser realizadas por meio de “Comunicação Interna - CI” contendo o cargo a ser preenchido pelo 

candidato, a necessidade de experiência anterior e o perfil exigido para o cargo, a qual deve 

ser encaminhada ao setor de Recursos Humanos, devidamente assinada pela coordenação do 

setor solicitante.  

 As solicitações para realização de seleção não substituem as solicitações de 

contratação, a qual deve ser emitida após realização do processo seletivo, conforme 

procedimentos específicos definidos na norma “Solicitação de Contratação de Pessoal”.  

 

Fluxograma Para Seleção de Colaborador 
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COMBATE AO ABSENTEÍSMO E ESTÍMULO À PRODUÇÃO 

O termo absenteísmo é usado para designar as ausências dos trabalhadores 

(ausências legítimas ou não justificadas) no processo de trabalho, seja por falta ou atraso, 

devido a algum motivo interveniente. A problemática do absenteísmo tem gerado muitas 

discussões a respeito de suas razões objetivas e subjetivas e vários campos do conhecimento 

têm sido chamados a contribuir para o seu entendimento: a Psicologia, a Sociologia, a 

Ergonomia. 

O absenteísmo tem exigido muito das organizações e de seus administradores, 

devido suas causas ser ligado a vários fatores, que vão desde as questões sociais, saúde, 

gestão de pessoas, entre outros problemas, tornando assim, este tema complexo. Seu efeito 

é negativo, onde a ausência dos trabalhadores diminui a produção, reflete nos indicadores de 

qualidade de forma negativa e como consequência repercute diretamente na economia. 

O alto nível de competitividade em empresas de ponta, demanda a necessidade 

do perfeito equilíbrio entre produtividade e capacidade de produção estimada. Para a 

efetividade das mesmas, faz-se necessário à prevenção de qualquer tipo de ocorrências que 

reduzam a possibilidade de vantagens competitivas. Para tanto, o nível de absenteísmo deve 

ser reduzido até quase à escala zero, bem como a eliminação das causas. Para compreender 

os modelos desenvolvidos atualmente na condução das pessoas nas diversas organizações 

precisa-se conhecer um pouco sobre a complexidade das organizações e os modelos adotados 

na administração das pessoas no processo produtivo. 

Assim, a Gestão de Pessoas vem para auxiliar a coordenação dos esforços das 

pessoas que trabalham em uma organização e que tem como objetivo tornar real a missão 

organizacional bem como promover a realização pessoal. Nenhuma empresa sobrevive sem 

esta sinergia. 

Desta forma, o RH do HUTRIN adotará uma metodologia de gestão de pessoas cujo 

objetivo é trabalhar em parceria com cada colaborador, para que todos se sintam 

responsáveis e parceiros em busca do objetivo comum e principal da organização hospitalar 

que é prestar assistência à saúde com qualidade e segurança.  
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Orientações para Conduta 

 

1. Analisar a situação: 

O absenteísmo excessivo não só prejudica o cumprimento das metas de trabalho, 

causando grandes dificuldades operacionais, mas também põe em dúvida a habilidade de 

gerentes, chefes, supervisores, em lidar com o problema. Assim, é imperativo que se controle 

as ausências não-justificadas.  

Muitas vezes, a diferença entre supervisores com problemas de absenteísmo e 

aqueles sem problema é apenas o tempo que eles dedicam à análise dos índices de 

comparecimento ao trabalho. Esses índices podem revelar situações graves e identificar os 

colaboradores que estão apresentando distorções no índice de absenteísmo. 

 

2. Demonstrar preocupação: 

Demonstrar ao colaborador que se está ciente da situação e preocupado com o 

caso. Em geral, isso será suficiente para corrigir a situação. Contudo, se as ausências 

persistirem mesmo depois de demonstrar a preocupação, deve-se passar para o estágio 

seguinte. 

 

3. Explicar as consequências: 

Explicar ao colaborador faltoso todas as consequências de sua atitude e as 

dificuldades que sua ausência causa ao setor seja relembrando os aspectos da política da 

Unidade ou os ditames da legislação trabalhista. 

Ao apontar as consequências de ausências excessivas, será levado em 

consideração o indivíduo. Bons colaboradores não se transformam em problemas da noite 

para o dia. Nesta etapa, será avaliado o relacionamento do colaborador com a chefia ou 

mesmo com colegas de trabalho.  
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4. Aplicar as normas da Unidade: 

Por mais bem dirigida que seja a política da Unidade quanto ao absenteísmo, ela 

não terá nenhum valor, a menos que a aplique na ocasião oportuna.  

 

5. Profissionais de Enfermagem:  

Para o Serviço de Enfermagem, as faltas nos feriados e nos finais de semana, sem 

justificativa comprovada, significam “falta grave”, uma vez que a escala de serviço foi 

elaborada em condições que oferecem segurança e continuidade da assistência prestada aos 

pacientes e o colaborador estará sujeito à suspensão de suas atividades por 01 (um) dia de 

trabalho. 

As faltas nos dias úteis também representam um comprometimento no 

planejamento da assistência e na avaliação do colaborador faltoso, passível de medidas 

disciplinares. 

 

6. Outros Profissionais: 

A coordenação responsável pelo colaborador deverá aplicar a medida disciplinar 

adequada. 
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Prevenindo o Absenteísmo e Estimulando a Produção 

Para que se previna o absenteísmo e se estimule a produção por parte de toda 

equipe de apoio, assistencial, em geral, o INSTITUTO CONSOLIDAR implantará medidas e 

projetos para os colaboradores do HUTRIN: 

 

1. Treinamento do colaborador recém contratado: 

Será incluído na programação do treinamento introdutório a política da unidade: 

missão, visão, valores, regimentos, normas, protocolos. Nesta oportunidade serão abordadas 

as consequências do alto índice de absenteísmo para a Unidade e para a equipe de trabalho. 

 

2. Treinamento mensal: 

Este tema deverá ser incluído periodicamente nos treinamentos mensais. 

 

3. Desenvolver uma política de reconhecimento e valorização: 

Será instituída uma política de reconhecimento e valorização dos colaboradores, 

com salários justos, benefícios, incentivos ao desenvolvimento e participação. 

Em uma gestão moderna, como a que será implantada na unidade, o ser humano 

deve ser reconhecido e configurar como centro das atenções de uma gestão que busca de 

resultados concretos. Ele é o grande desencadeador das mudanças da organização. A empresa 

moderna só será realmente vencedora se dedicar tempo e investimento nas pessoas, que são 

seus “valores humanos”. Por esta razão que para combater elevados índices de absenteísmo, 

serão implementadas, no HUTRIN, programas e benefícios que devem atender a dois campos 

de objetivos: os da Instituição e dos colaboradores. 

 

Medicina Preventiva 

 

Além de disponibilizar o atendimento médico inerente a saúde ocupacional, serão 

implementadas ações de medicina preventiva como campanhas de vacinação, campanhas de 
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prevenção de doenças como hipertensão, enfermidades relacionadas ao aparelho 

respiratório, AIDS, diabetes, saúde bucal, entre outras. 

 

Gratificação de Assiduidade e Pontualidade 

 

Será implantada para os profissionais de Enfermagem de nível médio, a 

gratificação de assiduidade e pontualidade correspondente ao valor de 10% do salário base 

dos profissionais que não tenham tido nenhum tipo de ausência ou atraso durante 3 (três) 

meses.  

 

Programa de Ginástica Laboral 

 

Por meio de convênio com Universidades e Faculdades poderão ser realizadas 

duas vezes por semana, aulas de 10 a 15 minutos de ginástica laboral, promovendo a 

integração entre os colaboradores e a diminuição do absenteísmo por dores lombares. 

 

Relatórios Gerenciais 

 

O setor de Recursos Humanos emitirá relatórios mensais de faltas indicando as 

ausências justificadas e não justificadas, para que sejam analisados pelos gestores dos 

diversos setores, objetivando o acompanhamento das faltas de cada colaborador e da sua 

área de atuação como um todo. 
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Avaliação de Desempenho: 

1. Na vigência do período de experiência, será feita uma avaliação com o novo 

colaborador da Unidade, em relação à ambientação e desenvolvimento das funções; 

2. A Chefia imediata fará o acompanhamento do novo colaborador por um período 

inicial, registrando em formulário próprio; 

3. O acompanhamento do colaborador até a sua efetivação será realizado mediante as 

etapas de avaliação do estágio probatório, realizado por comissão designada para tal fim; 

4. Nos casos de rescisão contratual caberá ao setor de pessoal informar a decisão ao 

colaborador a ser desligado; 

5. Durante todo o processo de integração, o setor de pessoal dará suporte às chefias 

imediatas. 

 

PROGRAMA DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL  

Objetivo: 

Garantir ao colaborador afastado por motivo de saúde que, no seu retorno ao 

trabalho, seja assegurada a reavaliação das atribuições e responsabilidades compatíveis com 

a limitação, verificada no exame médico-pericial, que tenha sofrido em sua capacidade física 

ou mental, garantindo a transparência no processo de readaptação funcional assegurando os 

direitos e deveres do trabalhador e da instituição. 

 

Procedimentos: 

1. Caso o colaborador seja capaz de executar mais de 70% das atribuições de seu cargo, 

deverá retornar ao trabalho, na sua própria função, mesmo que seja necessário evitar algumas 

das atribuições.  

2. Será emitido parecer à chefia imediata, determinando as atribuições que não deverão 

ser executadas devido à incapacidade relativa do colaborador, designando a restrição por um 

caráter temporário ou permanente da restrição. 

3. Caso o colaborador não consiga atender a um mínimo de 70% das atribuições de seu 

cargo, deverá ser sugerida a sua readaptação, nos termos da legislação vigente.  
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4. A área de Pessoal fará a indicação dos cargos afins e suas atribuições, buscando a 

melhor alocação do trabalhador a ser readaptado, respeitando as habilitações exigidas.  

5. A área de Pessoal tomará as providências necessárias para a Readaptação do 

colaborador, devendo acompanhar todo o processo funcional assegurando os direitos e 

deveres do trabalhador e da instituição.  
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5.5.3 Registros e Controle de Pessoal e Modelo para Escalas de Trabalho 

A seguinte rotina deverá nortear a elaboração das escalas de serviço: 

1. Do dia 1º ao dia 10º do mês corrente o coordenador do setor deverá elaborar as escalas 

de serviço do próximo mês. 

2. Do dia 11º ao dia 14º o rascunho da escala deverá ser divulgado, no setor, para ajustes. 

3. No dia 15º o rascunho da escala deverá ser digitado. 

4. Do dia 16º ao dia 18º a escala deverá ser encaminhada para o RH e uma cópia deverá ser 

afixada na unidade.
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Proposta de Escala de Trabalho 

 

INSTITUTO 

CONSOLIDAR 

HUTRIN 

ESCALA MENSAL DE SERVIÇO 

 

Ano: Mês: Setor: 

Cargo: 

NOME 
DATA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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5.5.4 Dimensionamento de Pessoal Médico por Área de Atenção 

Item Cargo / Função Qtd Sal Base R$ Carga Horária Vínculo Departamento 

1 MEDICO CLINICO GERAL 5  R$        6.406,08  20 h semanais PJ Médico 

2 MEDICO CIRURGIAO GERAL 5  R$        6.406,08  20 h semanais PJ Médico 

3 MEDICO PEDIATRA 7  R$        6.919,11  20 h semanais PJ Médico 

4 MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 7  R$        6.919,11  20 h semanais PJ Médico 

5 MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 2  R$        6.919,11  20 h semanais PJ Médico 

6 MEDICO UROLOGISTA 3  R$        6.406,08  20 h semanais PJ Médico 

TOTAL GERAL 29         
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5.5.5 Dimensionamento de Pessoal Técnico por Área de Atividade Profissional 

Item Cargo / Função Qtde Sal Base R$ Carga Horária Vínculo Área Atuação Departamento 

1 ASSIST. ADIMINISTRATIVO III 1  R$          2.500,00  8 h diárias CLT Apoio Biomédico 

2 ASSIST. ADMINISTRATIVO II 9  R$          2.706,46  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4  R$          2.200,00  8 h diárias CLT Administrativa DP/RH 

4 ASSISTENTE DE FARMACIA 8  R$          2.100,00  8 h diárias CLT Administrativa DP/RH 

5 ASSISTENTE DE RH 1  R$          2.500,00  8 h diárias CLT Administrativa DP/RH 

6 ASSISTENTE SOCIAL 1  R$          3.670,55  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

7 ATENDENTE 3  R$          1.516,86  8 h diárias CLT Apoio Enfermagem 

8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4  R$          1.800,00  8 h diárias CLT Apoio Enfermagem 

9 AUXILIAR DE HIGIENIZACAO E LIMPEZ 5  R$          2.000,00  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

10 AUXILIAR DE LABORATORIO 3  R$          1.667,35  8 h diárias CLT Apoio Farmácia 

11 AUXILIAR FINANCEIRO 1  R$          2.800,00  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

12 AUXILIAR RH 1  R$          1.900,00  8 h diárias CLT Apoio Psicologia 

13 BIOMEDICO 1  R$          4.200,00  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

14 CONTROLADOR (A) I 1  R$          4.481,42  8 h diárias CLT Apoio Fisioterapia 

15 COORD ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 1  R$          5.100,00  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

16 COORD DE ENFERMAGEM I 2  R$          5.100,00  8 h diárias CLT Administrativa TIC 

17 COORD DE RH 1  R$          4.800,00  6 h diárias CLT Apoio Administrativo 

18 COORDENADOR (A) PGRS 1  R$          3.251,57  8 h diárias CLT Apoio Controle 

19 ENFERMEIRO (A) 26  R$          4.200,00  12 x 36 horas CLT Médica Radiologia 

20 FARMACEUTICO (A) 2  R$          6.086,48  8 h diárias CLT Médica Enfermagem 

21 FISIOTERAPEUTA 1  R$          3.803,04  8 h diárias CLT Apoio Biomédico 

22 GERENTE DE ENFERMAGEM 1  R$          7.500,00  8 h diárias CLT Administrativa Controle 

23 MOTORISTA 2  R$          1.983,72  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

24 PSICOLOGO (A) 1  R$          3.400,00  8 h diárias CLT Administrativa Administrativo 

25 TEC DE ENFERMAGEM 50  R$          2.350,00  12 x 36 horas CLT Apoio Operacional 

26 TEC DE INFORMATICA 4  R$          2.072,12  8 h diárias CLT Apoio Enfermagem 

27 TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO 1  R$          2.353,88  8 h diárias CLT Apoio Farmácia 

28 TECNICO EM RADIOLOGIA 6  R$          3.730,31  12 x 36 horas CLT Administrativa Administrativo 

29 TECNICO LABORATORIO 6  R$          2.342,76  12 x 36 horas CLT Apoio Operacional 

TOTAL GERAL 148           
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5.5.6 Dimensionamento de Diretoria 

Item Cargo / Função Efetivo Sal Base R$ Carga Horária Vínculo 

1 DIRETOR TÉCNICO 1  R$      12.200,00  8 h diárias CLT 

2 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 1  R$      12.200,00  8 h diárias CLT 

  TOTAL GERAL 2       
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5.6.  Metodologia de Projetos 

5.6.1. Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas 

de execução, custos estimados e resultados factíveis 

 

A proposta de trabalho apresentada tem como objetivo principal nortear as ações, 

atividades, processos e procedimentos para a realização da gestão financeira, operacional e 

de resultados da unidade hospitalar, objeto deste Edital de Chamamento Público. Deve-se 

levar em conta também um outro pilar importante que é o atendimento de saúde com 

qualidade e eficiência ao público que busca a unidade hospitalar, que se traduz em um dos 

principais princípios e deveres do Estado, conforme ditames da Constituição Federa l de 1988. 

Para isso, serão utilizadas as mais modernas ferramentas de gestão de projetos, para 

colocar em prática os programas e projetos a serem implantados e implementados, nas mais 

diversas áreas do Hospital, a saber: projetos de gestão financeira, ges tão administrativa de 

recursos humanos, gestão patrimonial, gestão de controle de saúde pública, implantação e 

melhoramento dos processos das comissões constituídas, dentre outros. 

Essas ferramentas de gestão que serão utilizadas pelos gestores do Hospital  são: 

gerenciamento de projetos, plano de ação 5W2H, análise SWOT, análise e ciclo do PDCA, 

análise da curva ABC, diagrama de causa e efeito, dentre outras ferramentas importantes que 

buscam, incessantemente, resultados satisfatórios. 

As ferramentas descritas acima serão devidamente implementadas e acompanhadas 

pelo departamento de gestão da qualidade, composta por profissionais internos e externos 

ao Hospital, através de avaliações, consultorias e auditorias em qualidade de processos.  

Dessa forma, será implantado o departamento de gestão da qualidade, cujo quadro de 

funcionários será composto por um gestor da qualidade e 02 analistas da qualidade, 

devidamente vinculados ao Departamento Administrativo/Financeiro. Este departamento 

ficará responsável por realizar as rotinas de gestão de projetos, bem como realizar 

treinamentos de capacitação aos usuários chaves dos demais departamentos da unidade 
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hospitalar, visto que esses usuários chaves serão os recursos humanos a serem utilizados para 

a gestão de projetos internos, dentro de sua área de atuação, com foco exclusivo na excelência 

em qualidade da prestação de serviços de saúde. Além disso, terão equipes de trabalho que 

serão responsáveis pelo planejamento e controle de custos, através de planos de trabalho que 

buscam redução de custos financeiros da unidade. 

O departamento de gestão da qualidade será implantado em até 06 meses após a 

assinatura do contrato, visto que a equipe será responsável por mapear e selecionar os 

principais projetos e programas que serão implementados ao longo do contrato de gestão. 

Esse levantamento das necessidades de projeto será realizado através de pesquisa qualitativa 

em todas as secções da unidade hospitalar, as quais serão tabuladas e definidas por lista de 

prioridade pelos patrocinadores do Hospital. 

Cada projeto e programa terá um cronograma de atividades e ações a serem 

implementadas, utilizando a metodologia de gestão de projetos, através dos conhecimentos 

adquiridos pelo PMI – Project Management Institute. Com isso, cada projeto também 

contemplará uma matriz de responsabilidade (papéis e responsabilidades de cada recurso 

participante), cronograma de execução de tarefas, controle de custos financeiros e 

orçamentários, desde que respeitem as naturezas e valores definidos na propos ta financeira, 

que encontra-se anexa a este Plano de Trabalho. Além disso, haverá também um controle de 

comunicação interna e externa, onde os patrocinadores internos e externos, neste último 

composto por gestores públicos da SES, acompanharão os projetos a serem implementados, 

através de reuniões de ponto de situação e acompanhamento dos cronogramas previamente 

definidos e acordados. 

Dessa forma, haverá um acompanhamento da visão de futuro de cada projeto a ser 

implementado, sempre observando a conjuntura atual e os possíveis cenários que serão 

mapeados e apresentados tanto aos patrocinadores internos, estes compostos pela alta 

gestão do Hospital e da Organização Social que administra/gere a unidade hospitalar, quanto 

aos patrocinadores externos, compostos essencialmente pelos gestores públicos da Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado de Goiás. 
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Outra ferramenta que será implementada é o diagrama de causa e efeito, que será 

essencialmente utilizada para mapear e diagnosticar problemas e apontar as soluções 

adequadas. Esta ferramenta será usada pelas Comissões Internas, criadas especialmente para 

tratar de assuntos específicos na área da saúde. Haverá participação dos médicos, 

enfermeiros, gestores administrativos e equipe interdisciplinar para apontar as principais 

soluções para os devidos problemas apontados pelas Comissões Internas. 

Quando se fala em gestão de projetos, uma das ferramentas altamente utilizadas é o 

ciclo PDCA. Todos os projetos implantados utilizarão essa ferramenta, pois cada ação realizada 

deverá ser acompanhada através de planejamento, implementação, checagem/verificação de 

resultados esperados, ou não, e aplicação de novo planejamento/ação. Essa ferramenta será 

largamente utilizada em todos os departamentos da unidade hospitalar. Como demonstrado 

anteriormente, esta e as demais ferramentas de gestão serão apresentadas aos funcionários 

e aos usuários chaves de cada departamento, através de treinamentos e capacitação, 

realizados pelos funcionários próprios do Departamento de Gestão da Qualidade. 

A ferramenta Curva ABC será utilizada para mapear os consumos de medicamentos, 

materiais médico-hospitalares e demais insumos necessários ao funcionamento do hospital. 

Dessa forma, um dos resultados esperados é o controle e gestão de materiais no almoxarifado 

da farmácia e demais almoxarifados do Hospital, pois haverá redução substancial no custo do 

medicamento, através do controle de perdas, utilização da rastreabilidade do medicamento, 

desde a sua compra, acondicionamento e dispensação ao paciente, bem como redução de 

perda por falha de estoques. Além disso, facilitará ao Departamento de Compras a melhor 

gestão na aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos e demais insumos 

médicos, o que melhorará, significativamente, o fluxo de caixa do Hospital, permitindo uma 

redução de custos de juros financeiros, bem como melhor planejamento compras, até mesmo 

com melhores preços (descontos) nos materiais, insumos e medicamentos. 

Os projetos específicos que poderão ser implementados, tais como eventos  médicos 

ou simpósios médicos, feiras, exposições, dentre outros eventos, serão acompanhados e 

geridos através da ferramenta 5W2H. Essa ferramenta é altamente útil na gestão de projetos, 
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pois através de um formulário específico que contempla as seguintes questões (O que, 

Quando, Onde, Como, Por que, Quem e Quanto) é que cada projeto será analisado, após o 

seu devido mapeamento pela área fim, se será implementado ou descartado, visto que além 

desses questionamentos, deverão ser observados a relevância, a importância, o custo e os 

resultados esperados desses projetos específicos, pois o resultado final deverá ser traduzido 

em melhor qualidade no atendimento ao paciente/cidadão que utiliza o Hospital para uma 

melhor qualidade de vida. 

Com isso, os resultados esperados são resultados factíveis para a melhoria da 

qualidade no atendimento ao cidadão, na busca incessante de melhor resultado financeiro, 

cujas atividades e projetos sejam realizados com custo/benefício aderente à realidade que 

vivemos, com extremas dificuldades financeiras e com imensas necessidades a serem 

atendidas. Esse é um dos pressupostos definidos na nova gestão do Estado de Goiás e também 

para a nova gestão desta Unidade Hospitalar. 
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5.6.2. Projetos táticos e operacionais a serem realizados e definição das estratégias de 

implantação 

 

Os projetos a serem executados dentro da unidade hospitalar são classificados da 

seguinte forma: projetos táticos e projetos operacionais. 

Os projetos táticos são resultados de planejamentos táticos, ou seja, são resultados de 

um planejamento estratégico elaborado pela alta direção da Unidade Hospitalar, e são 

responsáveis por criar metas e condições para que as ações estabelecidas no planejamento 

estratégico sejam plenamente atingidas. As decisões, acompanhamentos  e execução dos 

projetos táticos são realizadas por colaboradores com funções executivas, tais como gerentes 

e superintendentes. Já que o planejamento estratégico será elaborado pela direção do 

Hospital, cujo planejamento contemplará o período de 04 anos, que é o tempo estimado do 

Contrato de Gestão. 

Tais projetos táticos têm curta duração, ou seja, entre a elaboração do projeto, 

execução e conclusão devem levar até 3 anos, cujas ações são avaliadas e mensuradas ponto-

a-ponto, a fim de atingir os resultados esperados até o final do contrato de gestão. 

Já com relação aos projetos operacionais são efetivamente os projetos que serão 

executados em prazos mais curtos, entre 6 e 12 meses de execução. Esses projetos 

operacionais são compostos por ações que visam o atingimento do projeto tático 

(planejamento tático), e cujos resultados são muito específicos. 

Esses projetos operacionais são realizados pelos colaboradores operacionais, sejam os 

analistas administrativos, maqueiros, farmacêuticos, enfermeiros e demais funcionários 

operadores, que lidam diretamente com os problemas e com o atendimento ao público. 

Para implementar esses projetos táticos e operacionais é necessária uma estratégia de 

atuação. A estratégia de atuação passa essencialmente pelo planejamento. Portanto, a chave 

de sucesso para um bom projeto tático e operacional é realizar perfeitamente um 

planejamento, em todas as suas etapas e atividades. 
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Após a definição dos objetivos, premissas e restrições do projeto tático e/ou 

operacional, é necessário o desenvolvimento da estratégia do projeto, ou seja, reconhecer os 

recursos e meios para atingimento dos resultados. 

Com isso, o planejamento do projeto é composto pelas seguintes atividades: 

a) Planejamento de escopo: definir o escopo do projeto, com justificativa, definição de 

produtos e subprodutos do projeto, objetivos, premissas, dentre outros itens para 

delimitar perfeitamente o projeto; 

b) Planejamento de tempo: definir as atividades e ações na linha do tempo, demarcando 

cada ação como pré-requisito de outra, dando prazo de início e prazo fim, para que o 

projeto seja realizado dentro do prazo estipulado e acordado com os patrocinadores. 

Para isso, é necessária a definição de um cronograma que deverá ser atualizado 

diretamente pelo gerente do projeto; 

c) Planejamento dos custos: todo projeto pode conter ou não custos, sejam eles 

financeiros ou materiais a serem utilizados. Portanto, a elaboração de um orçamento 

é primordial, e que deve levar em consideração ao orçamento/planejamento de 

despesas aqui demonstradas no Plano de Trabalho; 

d) Plano de gerenciamento da qualidade do projeto: definir os critérios de medição de 

cada projeto, passando pelos itens de controle e verificação de cada projeto, bem 

como acompanhando seus resultados; 

e) Plano de recursos humanos: definir a matriz de responsabilidade do projeto, com 

histograma, ou seja, definir os papéis e responsabilidades de cada recurso envolvido 

direta e/ou indiretamente no projeto; 

f) Planejamento de comunicação: comunicar cada fase do projeto aos patrocinadores é 

fundamental, bem como a comunicação entre os recursos que atuam diretamente no 

projeto, de forma que haja redução de ruídos na comunicação do projeto e redução 

de riscos/falhas de comunicação; 

g) Planejamento de riscos: identificar, quantificar e qualificar os riscos do projeto são 

atividades importantes, não somente os riscos negativos, mas os riscos positivos, que 
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podem afetar o tempo de execução, os custos do projeto e os resultados esperados 

futuros dos planejamentos tático e/ou operacionais; 

h) Planejamento de compras e contratações: esse planejamento afeta diretamente os 

custos do projeto, bem como no tempo de execução do projeto. 

 

Dessa forma, o planejamento das atividades é uma opção de estratégia a ser utilizada, 

com objetivo principal de atingimento de resultados. 

Devemos levar novamente em consideração que a qualidade da prestação do serviço 

público na saúde é o mote principal para a estratégia de atuação na elaboração de projetos 

táticos e operacionais, pois concentra em sua essência o atendimento público de saúde ao 

usuário. 

5.6.3. Cronograma de implantação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

DETALHAMENTO DE 
DESPESAS
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6. DETALHAMENTO DE DESPESAS 

6.1 – Planilha de despesas mensais 

Itens de Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL 

1. Pessoal 
1.448.255,68 1.448.255,68 1.448.255,68 1.519.456,48 1.519.456,48 1.519.456,48 1.624.333,74 1.624.333,74 1.624.333,74 1.624.333,74 1.624.333,74 1.624.333,74 18.649.138,92 

1.1 Salários 
616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 616.573,12 7.398.877,44 

1.2 Outras Formas de Contratação 
399.094,85 399.094,85 399.094,85 454.094,85 454.094,85 454.094,85 529.094,85 529.094,85 529.094,85 529.094,85 529.094,85 529.094,85 5.734.138,26 

1.3 Enc. Benefícios de 1.1 e 1.2 
432.587,70 432.587,70 432.587,70 448.788,50 448.788,50 448.788,50 478.665,77 478.665,77 478.665,77 478.665,77 478.665,77 478.665,77 5.516.123,23 

2. Medicamentos 
243.760,00 243.760,00 243.760,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 277.405,00 3.227.925,00 

3. Materiais 
145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 1.742.400,00 

3.1 Materiais Hospitalares 
111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 111.480,00 1.337.760,00 

3.2 Gases Medicinais 
33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 404.640,00 

4. Materiais Diversos 
224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 224.877,00 2.698.524,00 

4.1 Materiais de Higienização 
97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 97.710,00 1.172.520,00 

4.2 Gêneros Alimentícios 
102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 102.095,00 1.225.140,00 

4.3 Material de Expediente 
4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 59.424,00 

4.4 Combustível 
1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 18.840,00 

4.5 GLP 
18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 222.600,00 

5. Serviços de Apoio 
19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 232.920,00 

5.1 Laboratório 
19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 232.920,00 

6. Manutenção 
18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 221.616,00 

6.1 Material / Serviços 
18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 18.468,00 221.616,00 

7. Seguros/Impostos/Taxas 
7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 94.248,00 

7.1 Seguros 
5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 64.368,00 
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Itens de Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL 

7.2 Impostos/Taxas 
2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 29.880,00 

8. Telefonia 
6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 73.260,00 

9. Água 
8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 106.920,00 

10. Energia Elétrica 
33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 33.435,00 401.220,00 

11. Prestação de Serviços de Terceiros 
201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 201.304,46 2.415.653,52 

12. Informática 
23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 23.005,00 276.060,00 

13. TOTAL 
2.380.584,14 2.380.584,14 2.380.584,14 2.485.429,94 2.485.429,94 2.485.429,94 2.590.307,20 2.590.307,20 2.590.307,20 2.590.307,20 2.590.307,20 2.590.307,20 30.139.885,44 

Valores em reais (R$) 
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6.2 – Quadro de dimensionamento de servidores cedidos 

O presente quadro consta do item 7.1, do ANEXO II INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE – HUTRIN, do edital do 

Chamamento Público nº 003/2019 – SES/GO, perfazendo o montante de R$ 11.948,80 (onze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) 
referente aos proventos dos servidores cedidos: 



 

 

INSTITUTO CONSOLIDAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CORPO DIRETIVO 

 
 

integrante da Proposta Técnica para 
gerenciamento, operacionalização e execução 

das ações e serviços de saúde no HOSPITAL 
ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE 

WALDA FERREIRA DOS SANTOS – HUTRIN, 
conforme disposições do Chamamento Público 

nº 003/2019 – SES/GO 
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